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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

“Biz Qarabağı və
Şərqi Zəngəzuru
cənnətə çevirəcəyik”

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında ikitərəfli
əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci
il 28 sentyabr tarixli 2413 nömrəli Sərəncamında
dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı

Ağdamın baş planı təsdiqləndi. Füzulinin,
Cəbrayılın baş planlarının ilkin versiyası mənə
təqdim edildi. İndi müfəssəl plan üzərində
iş aparılır. Yaxın aylarda Füzuli və Cəbrayıl
şəhərlərinin baş planı ictimaiyyətə təqdim ediləcək.
Zəngilan şəhərinin baş planının hazırlanması
prosesinə artıq başlanmışdır. Bir neçə xarici
şirkət, tanınmış dünya səviyyəli şirkət öz təklifini
verdi. İndi seçim aparılır. Eyni zamanda, əlbəttə
ki, Qubadlı da, Laçın və Kəlbəcər də – o şəhərlər
də yenidən qurulacaq. Yəni, bu boyda miqyaslı
işi cəmi 8 ay ərzində görmək, doğrudan da, mən
hesab edirəm ki, böyük qəhrəmanlıqdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Dövlətimizin başçısı
sözlərinə əlavə edərək, mina
xəritələrinin Azərbaycana
verilməməsini və yaxud, bunun hansısa şərtlərlə təqdim
olunmasını Ermənistan
tərəfindən normal insani
davranışa zidd yanaşma kimi
dəyərləndirib. Vurğulayıb
ki, bu, bir daha Ermənistan
rəhbərliyinin bizə qarşı
nifrətini, düşmənçiliyini
göstərir. Çünki mina
xəritələrinin verilməməsinin
heç bir əsası yoxdur. Sadəcə,
bundan məqsəd daha çox
azərbaycanlının həlak və əlil
olmasıdır: “Bu, düşmənçilik
deyil, nədir? Bu, bir daha
onların xislətini göstərir. Bir
daha göstərir ki, Azərbaycan
xalqı heç nəyi unutmamalıdır.
Azərbaycan xalqı çox xeyirxah
xalqdır, çox xoşniyyətli xalqdır.
Bəzi hallarda biz bəzi tarixi
məqamları tez unuduruq. Biz
erməni vəhşiliyini, Xocalı soyqırımını, torpaqlarımızın işğal
altına düşməsini, törədilən urbisidi heç vaxt unutmamalıyıq
və unutmayacağıq. Ona görə
minatəmizləmə məsələləri
əsas məsələlərdən biridir...”.
Lakin buna baxmayaraq, belə çətinliklərdən
çəkinməyərək Azərbaycan
Vətən müharibəsindən dərhal
sonra işğaldan azad edilən
Qarabağda geniş miqyasda
bərpa-quruculuq işlərinə başladı. Böyük Qayıdış proqra-
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rezident İlham Əliyev iyulun 22-də ölkəmizin qərb bölgəsinə səfəri
çərçivəsində Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsində işğaldan azad
olunan ərazilərimizdə bərpa və yenidənqurma işləri ilə bağlı Azərbaycan
ictimaiyyətinin müntəzəm olaraq məlumatlandırıldığını, bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlərin xalq tərəfindən bəyənildiyini, dəstəkləndiyini diqqətə
çatdıraraq deyib: “Əlbəttə, o bölgələrdən olan insanlar - keçmiş köçkünlər bu
layihələrin icrasında iştirak edirlər, onların rəyi mütləq nəzərə alınır. Müharibədən
cəmi 8 ay keçib, amma görün nə qədər böyük işlər görülür. Biz, əlbəttə, ilk
növbədə, mina təmizləmə işləri ilə məşğul olmalıydıq və məşğul oluruq. Bu, həm
çox vaxt, həm də böyük vəsait aparır. Əfsuslar olsun ki, müharibədən sonra
150-yə yaxın Azərbaycan vətəndaşı minalara düşərək ya həlak olub, ya da öz
sağlamlığını itirib”.

mı çərçivəsində kompleks
tədbirlərə start verildi, müasir
texnologiyalara əsaslanan
“ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd”
layihələrinin icrası diqqətdə
saxlanıldı.
Xatırladaq ki, düşməndən
təmizlənən torpaqlarda
bərpa-quruculuq işlərinin
sürətlə aparılması məqsədilə
Azərbaycan Prezidentinin
2020-ci il 24 noyabr tarixli sərəncamı ilə yaradılan
Əlaqələndirmə Qərargahı
fəaliyyət göstərir. Buna
görə də Qarabağda yaşayış
məntəqələrinin salınması
işləri sistemli və planlı şəkildə
həyata keçirilir.
Hazırda Əlaqələndirmə
Qərargahının nəzdində
İdarələrarası mərkəz fəaliyyət
göstərir. Sözügedən mərkəzin
nəzdində isə 10-dan çox
işçi qrupu mövcuddur.

Bu qruplar demək olar ki,
bərpa fəaliyyətinin bütün
istiqamətlərini əhatə edir.
Qeyd edək ki,
Ermənistanın 30 il ərzində
işgal altında saxladığı
yaşayış məntəqələrimiz
vəhşiliyin qurbanı olub, şəhər
və kəndlərimiz xarabalığa
çevrilib. Bütün infrastruktur, o cümlədən, elektrik
stansiyaları, yarımstansiyaları, ötürücü xətləri dagıdılaraq yerlə-yeksan edilib. Bu
ərazilərdə enerji sistemindən
əsər-əlamət belə qalmayıb,
bütün enerji qurğuları sıradan
çıxarılıb, düşmənin gücü çatıb
apara bildiyi avadanlıqlar
daşınıb, apara bilmədiyi isə ya
partladılıb, ya da yandırılıb.
Dövlətimizin başçısı
çıxışlarının birində bu barədə
ətraflı bəhs edərək, işğaldan
təmizlənən torpaqlardakı
yaşayış sahələrinin tamamilə

dağılmış vəziyyətdə olduğunu
bildirib: “Mənim azad olunmuş
ərazilərə çoxsaylı səfərlərim
olub və avtomobillə hərəkət
edərkən 400-450 kilometr
yolboyu yalnız dağıdılmış
şəhər və kəndlər görünür.
Son altı ay ərzində mənim
azad olunmuş ərazilərə bir
çox səfərlərim olub, şəhər və
kəndlərin 90 faizi tamamilə
dağıdılmış vəziyyətdədir.
Həmin dağıntılar Birinci
Qarabağ müharibəsi zamanı
baş verməyib. Bu şəhərləri
bombardman etməklə
bu hala salmaq mümkün
olmazdı. Bunlar sonrakı
dönəmdə baş verib. Əvvəlcə,
onlar bizim inşa etdiyimiz
evlərin və məktəblərin tikinti
materiallarını, dam örtüklərini
və pəncərələrini oğurlayırdılar.
Daha sonra isə onlar
işğal olunmuş torpaqlarda

Azərbaycanın mədəni irsini
silməyə çalışırdılar – işğal
altındakı torpaqlarda 60-dan
artıq məscid dağıdılıb”.
Prezident İlham Əliyevin
müsahibədə vurğuladığı
kimi, Əlaqələndirmə
Qərargahının nəzarəti ilə
bu ilin sonuna qədər azad
edilən torpaqlarda – həm
Qarabağda, həm Şərqi
Zəngəzurda yeni elektrik
xətləri, həmçinin ötürücü
xətlər çəkiləcək, transformatorlar, yarımstansiyalar
qurulacaq, elektrik stansiyaları istifadəyə veriləcək. Eyni
zamanda, Kəlbəcər və Laçın
rayonlarında məskunlaşan
ermənilərin həmin əraziləri
möhlətverilmə müddəti başa
çatandan sonra tərk edərkən,
yandırıb dağıtdıqları 12 su
elektrik stansiyası da yenidən
bərpa olunacaq: “Bu, əsas
məsələdir. Çünki bu, olmasa,
heç bir inkişafdan söhbət
gedə bilməz. İlin sonuna
qədər planlaşdırılır ki, tam
yekunlaşdıraq. Amma, əlbəttə
ki, bundan sonra dediyim
kimi, “yaşıl enerji” layihəsi icra
ediləcək. Artıq bir xarici şirkət
tərəfindən maraq göstərilib.
200 meqavatlıq günəş elektrik
stansiyasının xarici şirkətin
vəsaiti hesabına tikintisi ilə
bağlı razılığa gəldik. Bu, çox
gözəl, önəmli hadisədir...”.

(ardı 5-ci səhifədə)

Avropa İttifaqı Şurası Prezidentinin “status” və
“Dağlıq Qarabağ” sözlərini işlətməməsi bizim
mövqeyimizə olan hörmətin əlaməti idi
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rezident İlham Əliyev təkcə xarici
səfərlərdən sonra deyil, eləcə də,
ölkədaxili səfərlərində də kütləvi
informasiya vasitələrinə müsahibə
vermək ənənəsini uğurla davam etdirir.
Artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, həmin
müsahibələrin növbətisini təkcə ölkə
əhalisi deyil, eləcə də, əcnəbi dostlarımız
maraqla gözləyirlər. Cənab Prezidentin
iyulun 22-də Gəncəbasar bölgəsinə səfəri
çərçivəsində Azərbaycan Televiziyasına
verdiyi müsahibə də məhz gözlənilən və
məmnuniyyətlə izlənilən dəyərli fikirlər,
faktlar və arqumentlər məcmusu kimi
yaddaşlara yazıldı.

Təbii ki, müsahibədə
səsləndirilən çoxsaylı fikirlərin
hamısı – orada cəmiyyət həyatının,
demək olar ki, bütün sahələri
əhatə olunurdu – maraqlı idi.

Ancaq biz bu qısa yazıda ancaq
dünyanın ən mühüm siyasi-iqtisadi
mərkəzlərindən olan Avropa İttifaqı
ilə əməkdaşlığımız və xüsusən,
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti

Şarl Mişelin bölgəyə və ölkəmizə
səfəri barədə bəzi mülahizələrin
üzərində dayanmaq istərdik.
Şübhəsiz, cənab Mişelin bu
səfərini İrəvanda çox böyük ümidlərlə

gözləyirdilər. Ancaq zaman sübut etdi
ki, təkcə Avropada deyil, dünyanın
hər yerində Azərbaycanın yaratdığı
yeni reallqları məhz mühüm reallıq
kimi qiymətləndirirlər. Həmin arqumentin təsdiqini Şarl Mişelin İrəvanda
və Bakıda dilə gətirdiyi fikirlərdə
növbəti dəfə gördük.
Jurnalistin bu yöndə sualını
cavablandıran dövlət başçımız dilə
gətirəcəyi bütün fikirlərin məzmununu
ilk cümləsində ifadə etdi: “Mən səfəri
yüksək qiymətləndirirəm”. Cənab
Prezident əlavə etdi ki, bu, Avropa
İttifaqı–Azərbaycan siyasi əlaqələrinin
inkişafına xidmət göstərən bir
səfərdir: “Onu da bildirməliyəm ki,
bizim siyasi əlaqələrimiz çox uğurla
inkişaf edir. Mən Avropa İttifaqına
çoxsaylı səfərlər etmişəm. Avropa
İttifaqının rəhbərləri də Azərbaycana
çoxsaylı səfərlər etmişlər.

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında
ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın
Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli
2413 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2007, № 9, maddə 914; 2009, № 7, maddə
589; 2011, № 6, maddə 520; 2012, № 2,
maddə 104; 2014, № 2, maddə 112, № 6,
maddə 644, № 11, maddə 1414; 2016, № 8,
maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 8,
maddə 1677) 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş
Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası maliyyə
nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası ədliyyə
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası energetika

nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası səhiyyə
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi sədrinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm
Agentliyi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikasının Mərakeş
Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Mərakeş Krallığı Hökuməti
arasında ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə Birgə
Komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibinə bu Sərəncamın 1-ci
hissəsi ilə edilmiş dəyişikliklər barədə
Mərakeş Krallığı tərəfinə müvafiq bildiriş
göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt
Dövləti Hökuməti arasında Əməkdaşlıq üçün Birgə
Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən
tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2010-cu il 8 fevral tarixli 718 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Küveyt Dövləti Hökuməti arasında
Əməkdaşlıq üçün Birgə Komissiyanın
Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2010-cu il 8 fevral tarixli
718 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2010, № 2, maddə 99, № 9, maddə 773;
2012, № 2, maddə 130; 2014, № 2, maddə
112, № 6, maddə 644, № 11, maddə 1414;
2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518;
2018, № 8, maddə 1677) 1-ci hissəsi ilə
təsdiq edilmiş Komissiyanın tərkibi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası maliyyə
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası müdafiə
sənayesi nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası energetika
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət
nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası səhiyyə
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi sədrinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm
Agentliyi sədrinin müavini
Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli
qurumunun İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin vitse-prezidenti
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin birinci vitse-prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Küveyt
Dövlətində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Küveyt Dövləti Hökuməti
arasında Əməkdaşlıq üçün Birgə
Komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibinə bu Sərəncamın 1-ci
hissəsi ilə edilmiş dəyişikliklər barədə Küveyt
Dövləti tərəfinə müvafiq bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il
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Avropa İttifaqı Şurası Prezidentinin “status” və
“Dağlıq Qarabağ” sözlərini işlətməməsi bizim
mövqeyimizə olan hörmətin əlaməti idi
(əvvəli 1-ci səhifədə)

İki il bundan əvvəl Avropa
İttifaqı Şurasının sədri cənab
Donald Tusk Azərbaycanda
səfərdə idi. İki ildən sonra
cənab Şarl Mişel – yeni sədr
regional səfər çərçivəsində
Azərbaycana səfər edir. Bu,
nəyi göstərir? Onu göstərir
ki, biz əməkdaşlıq üçün çox
gözəl zəmin yaratdıq. İllər
keçdikcə, əməkdaşlığın həcmi
də, əhatə olunan sahələr də
artır”.
Xatırladaq ki, rəsmi Bakı
Avropa İttifaqı–Azərbaycan
əlaqələrinin yeni mərhələsinin
ərəfəsindədir. Belə ki, biz
indi yeni saziş üzərində
çalışırıq. Rəsmi mənbələrin
məlumatına görə, artıq sazişin
90 faizi razılaşdırılıb və sənəd
yaxın vaxtlarda imzalana bilər.
Dövlət başçımızın xatırlatdığı
kimi, ticarət sahəsində bizim
əsas tərəfdaşımız Avropa
İttifaqıdır – xarici ticarətimizin,
təxminən, 40 faizini bu
təşkilatla reallaşdırırıq. İxracla
bağlı da əsas tərəfdaşımız
Avropa İttifaqıdır. Biz Avropa İttifaqına ildə 6,8 milyard
dollarlıq ixrac edirik. İdxal isə,
təxminən, 2,5 milyard dollardır. Onlarla da bizim müsbət
saldomuz var.
Ancaq söhbət təkcə
ticarətdən və nəqliyyatlogistika məsələlərindən
getmir. Bu məqamı dövlət
başçımız daha aydın şəkildə
dilə gətirdi: “Cənab Şarl Mişel
Azərbaycanda olarkən–onu
da bildirməliyəm ki, ilk dəfə
olaraq, Avropa İttifaqının rəhbəri Azərbaycanın
bölgələrinə də səfər edib–
Şamaxı şəhərinə, Şamaxı
Cümə məscidinə səfər
edib. Mən bunu çox yüksək
qiymətləndirirəm. Bu, çox
gözəl bir mesajdır, gözəl
jestdir, xüsusilə, Qurban
bayramı ərəfəsində. Bunu biz
yüksək qiymətləndirməliyik.
Azərbaycan xalqı da bunu
bilməlidir”. Xatırladaq ki,
cənab Mişelə Ələt Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının
fəaliyyəti, Ələt Azad İqtisadi Zonasının gələcək
fəaliyyəti və turizm imkanları
ilə bağlı təqdimat edilmişdi. Yəni nəqliyyat sektoru
Avropada çox böyük maraq
doğurur. Prezident böyük
məmnuniyyətlə yada salır ki,
bu gün nəqliyyat sahəsində
Avropa İttifaqı–Azərbaycan
əlaqələrinin xüsusi gündəliyi
vardır.
Şarl Mişelin Bakıda
olarkən bir dəfə də olsun “Dağlıq Qarabağ” və
ya “status” sözlərini dilə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası ilə Belarus
Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq
üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın
Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni
tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 16 oktyabr
tarixli 1737 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006,
№ 10, maddələr 878, 888; 2012, № 2, maddə
136; 2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə
644; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə
1518; 2018, № 1, maddə 79) 1-ci hissəsi ilə
təsdiq edilmiş Komissiyanın tərkibi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:

Mən cənab Mişelə də görüş zamanı
bildirdim ki, bizim 9 üzv ölkə ilə strateji
tərəfdaşlıq haqqında sənədlər – ya
sazişlər, ya bəyannamələr qəbul edilib
və imzalanıb. Bu, Avropa İttifaqının
üçdəbir hissəsidir. Bu, nə deməkdir?
Demək, Avropa İttifaqının üçdəbir hissəsi
Azərbaycanı strateji tərəfdaş hesab edir.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan
Televiziyasına müsahibəsindən
22 iyul 2021-ci il.
gətirməməsi təkcə İrəvanda
və Ermənistanda deyil, dünyanın hər yerindəki ermənilərdə,
xüsusən, Azərbaycana,
Türkiyəyə, Gürcüstana və İrana ərazi iddialarını körükləyən
diaspor təşkilatlarına sarsıdıcı
zərbə olmuşdur. Eyni zamanda, cənab Mişel İrəvanda
olarkən Ermənistanla sərhədə
dair “mübahisəli ərazilər”
sözlərini işlətmişdi. Bu fakt
da erməniləri kifayət qədər
peşman eləmişdi.
Jurnalistin həmin sualını cavablandıran dövlət
başçımız olduqca nikbindir:
“Ermənistanın məyusluğu
davam edəcək. Çünki görünür
ki, onlar hələ də müharibədən
tam nəticə çıxarmayıblar.
Çünki onların bəzi yersiz
bəyanatları, addımları onu
göstərir ki, onlar hələ nəticə
çıxarmalıdırlar. İkinci Qarabağ
müharibəsini unutmamalıdırlar. Şarl Mişel İrəvanda
olarkən sərhəd ərazilərini
mübahisəli ərazilər adlandırdı. Sözün düzü, mən də bu
ifadə ilə razı deyiləm. Çünki
biz hesab edirik ki, bu, bizim
ərazilərdir. Mən hesab edirəm
ki, bu, Zəngəzur ərazisidir.
Zəngəzur isə bizim dədəbaba torpağımızdır və biz öz
ərazimizdəyik”.
Dövlət başçımız bu
müsahibə ilə bir daha
ermənipərəstlərə və ikili
standart müəlliflərinə mesaj
verdi ki, nə status var, nə
Dağlıq Qarabağ: “Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayəti
1923-cü il iyulun 7-də süni
qurum kimi yaradılmışdı.
Sadəcə olaraq, o vaxt sovet
hökumətində təmsil olunan
ermənilər, demək olar ki, bu
qanunsuz və heç bir əsası
olmayan qərarı qəbul etdilər
və əlbəttə, sovet Azərbaycanı
o vaxt məcbur olub bununla
razılaşıb, barışıb. Heç bizi
soruşan da yox idi. Amma,
bu, tamamilə əsassız və süni
şəkildə yaradılmış bir qurum
idi. Azərbaycan parlamenti

“Komissiyanın sədri

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini

Komissiyanın üzvləri

Azərbaycan Respublikası mədəniyyət
nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası müdafiə sənayesi
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə
və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini

müstəqillik bərpa olunandan
bir ay sonra – 1991-ci ilin
noyabrında Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətini ləğv edib.
Bu hamısı sənədlərdir, özü
də qanuni şəkildə ləğv edib...
Yəni, Azərbaycan ərazisində
Dağlıq Qarabağ adlı inzibati
ərazi yoxdur və Şarl Mişelin bu sözləri işlətməməsi,
əlbəttə ki, bizim mövqeyimizə
göstərdiyi hörmətin əlaməti
kimi qəbul edilməlidir. Status
məsələsi də, həmçinin. Mən
müharibə başa çatandan sonra noyabrın 10-da statusun
yerini göstərmişdim. O, hələ
oradadır və orada qalacaq
yana-yana, əbədi. Ona görə
bu məsələ ilə də bağlı başqa
fikir ola bilməz”.
Cənab Prezidentin
haqqında söz açdığımız
müsahibəsinin ən maraqlı
məqamlarından biri isə Şarl
Mişelin İrəvanda bəyan etdiyi
bir məsələyə münasibəti idi.
Avropa rəsmisi İrəvanda
demişdi ki, bu qurum
Ermənistana 2,6 milyard, Gürcüstanda isə bəyan etmişdi ki,
Avropa İttifaqı Gürcüstana 2,3
milyard, Azərbaycana isə 150
milyon avro vəsait ayrılacaq.
Bu mövqeni ədalətsiz adlandıran Prezident İlham Əliyev
xatırlatdı ki, Azərbaycan

“Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyasının
Tatarıstan Respublikası arasında ticarət-iqtisadi, elmitexniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası
Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən
tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 25 avqust tarixli
977 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası ilə
Rusiya Federasiyasının Tatarıstan
Respublikası arasında ticarət-iqtisadi,
elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq
üzrə Birgə Hökumətlərarası
Komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2005-ci il 25 avqust
tarixli 977 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 8,
maddə 770; 2007, № 11, maddə 1134;
2009, № 6, maddə 424, № 7, maddə
589; 2010, № 6, maddə 501; 2012,
№ 2, maddə 128; 2014, № 6, maddə
644; 2016, № 8, maddə 1384) 1-ci
hissəsi ilə təsdiq edilmiş Komissiyanın
tərkibi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Baş
nazirinin birinci müavini

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Azərbaycan Respublikası xarici
işlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası
iqtisadiyyat nazirinin müavini

“Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası
arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası
komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni
tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 16 oktyabr tarixli 1737 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası təhsil
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası
mədəniyyət nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası gənclər
və idman nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Turizm Agentliyi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikasının
Rusiya Federasiyasında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin vitse-prezidenti
“Azneftkimyamaş” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti Aparatının Beynəlxalq
əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının
Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan
Respublikası ilə Rusiya
Federasiyasının Tatarıstan
Respublikası arasında ticarət-iqtisadi,
elmi- texniki və mədəni əməkdaşlıq
üzrə Birgə Hökumətlərarası
Komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibinə bu Sərəncamın 1-ci
hissəsi ilə edilmiş dəyişikliklər barədə
Rusiya Federasiyasının Tatarıstan
Respublikası tərəfinə müvafiq bildiriş
göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Cənubi Qafqazın ən böyük
ölkəsidir: həm ərazisi, həm
əhalisi, həm də potensialı
baxımından. Bu günə qədər
Cənubi Qafqaz ölkələrinə belə
böyük məbləğdə vəsait verilmirdi. Yəni bu, onu göstərir ki,
bu vəsait, məhz müharibədən
sonra verilir. Yəni, bu
vəsaitin verilməsinin səbəbi
müharibədir: “Əks-təqdirdə,
30 il bundan əvvəl verəydilər,
niyə məhz indi verirlər? Əgər
belədirsə, onda müharibədən
ən çox əziyyət çəkən ölkə
Azərbaycandır. Azərbaycana
bu vəsait verilməlidir. 10
min kvadratkilometr ərazi
tamamilə dağıdılıb, erməni
vandalları tərəfindən məhv
edilib. 100 minlərlə mina
döşənilib və bütün binalar,
tarixi binalar, bütün infrastruktur məhv edilib. Amma
pulu verirlər Ermənistana.
Ermənistanda bir dağıntı var?
Yoxdur! Mina döşəmişik orada? Yox! Bu qədər işğaldan
əziyyət çəkən ölkə olub? Yox!
Əlbəttə, bu, ədalətsizdir. Bu
məsələ ilə də bağlı, əlbəttə,
fikir mübadiləsi oldu. Cavab
elə oldu ki, Azərbaycana elə
bil ki, vəsait lazım deyil”.
Bu sitat iki məqamı ortaya
qoyur. Birinci, Prezident
İlham Əliyev Avropa İttifaqı

rəsmilərinin Azərbaycana
münasibətdə sərgilədikləri xoş
niyyətləri oduğu kimi deməklə
yanaşı, onların əməllərindəki
mənfi təzahürləri də məhz
mərd-mərdanə, əsl türk
qətiyyəti, azərbaycanlı
səmimiyyəti ilə bütün dünyanın gözü qarşısında deyir.
Bu isə o deməkdir ki, İlham
Əliyev tam müstəqil siyasət
yeridir.
İkinci, seçdiyimiz sitatın
sonuncu cümləsindən də
göründüyü ki, Avropa İttifaqında Ermənistan iqtisadiyyatının çökdüyünün fərqində
olduqları kimi, Azərbaycan
iqtisadiyyatının 44 günlük ağır
müharibədən sonra da inkişaf
tempi yaşadığını görür və
etiraf edirlər. Fikrimizcə, bu
faktın özü də Ermənistandakı
bəzi qüvvələrin yeni reallıqları
qəbul etməsinə səbəb olacaq.
Fakt ondan ibarətdir
ki, Prezident İlham Əliyev
istənilən fikri, arqumenti
nə zaman, harada və necə
deməyin ustası olduğunu
iyulun 22-də növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Qələbə bizimdir!
Qarabağ Azərbaycandır!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Suriya Ərəb
Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi, elmi, texniki və
mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 4 noyabr tarixli
580 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Suriya Ərəb Respublikası
Hökuməti arasında iqtisadi, elmi,
texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə
Birgə Komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2009-cu il 4 noyabr
tarixli 580 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2009,
№ 11, maddə 905; 2012, № 2, maddə
111; 2014, № 2, maddə 112, № 5,
maddə 477, № 6, maddə 644,
№ 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə
1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 8,
maddə 1677) 1-ci hissəsi ilə təsdiq
edilmiş Komissiyanın tərkibi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının kənd
təsərrüfatı naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası maliyyə
nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası xarici
işlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası
iqtisadiyyat nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası

energetika nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası
mədəniyyət nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası səhiyyə
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsi sədrinin birinci
müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Statistika Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Turizm Agentliyi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankı sədrinin müavini.”.
2. Azərbaycan Respublikasının
Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan
Respublikası Hökuməti və Suriya
Ərəb Respublikası Hökuməti arasında
iqtisadi, elmi, texniki və mədəni
əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın
Azərbaycan Respublikası tərəfindən
tərkibinə bu Sərəncamın 1-ci hissəsi
ilə edilmiş dəyişikliklər barədə Suriya
Ərəb Respublikası tərəfinə müvafiq
bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası gənclər və idman
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm
Agentliyi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikasının Belarus
Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
Aparatının Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin
müdiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi Azərbaycan Respublikası ilə Belarus
Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə
birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibinə bu
Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilmiş dəyişikliklər
barədə Belarus Respublikası tərəfinə müvafiq
bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında
əməkdaşlıq üzrə Birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 22 noyabr
tarixli 2505 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan
Respublikası arasında əməkdaşlıq üzrə Birgə
hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2007-ci il 22 noyabr tarixli
2505 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007,
№ 11, maddə 1148; 2009, № 6, maddə 424;
2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə 644,
№ 9, maddə 1027; 2016, № 8, maddə 1384,
№ 9, maddə 1518; 2017, № 8, maddə 1521,
№ 11, maddə 2107) 1-ci hissəsi ilə təsdiq
edilmiş Komissiyanın tərkibi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın sədri

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini

Komissiyanın üzvləri

Azərbaycan Respublikası mədəniyyət
nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası energetika
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə
və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası gənclər və idman
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm
Agentliyi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin prezidenti
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Baş direktoru
Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan
Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
Aparatının Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin
müdiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası ilə
Özbəkistan Respublikası arasında əməkdaşlıq
üzrə Birgə hökumətlərarası komissiyanın
Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibinə
bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilmiş
dəyişikliklər barədə Özbəkistan Respublikası
tərəfinə müvafiq bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyasının Dağıstan
Respublikası arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq
üzrə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 3 iyul tarixli 2283 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya
Federasiyasının Dağıstan Respublikası
arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə
əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın
Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibinin
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 3 iyul
tarixli 2283 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007,
№ 7, maddə 719; 2012, № 2, maddə 124;
2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə 644; 2016,
№ 8, maddə 1384) 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş
Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

“Komissiyanın həmsədri

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini

Komissiyanın üzvləri

Azərbaycan Respublikasının energetika
naziri
Azərbaycan Respublikasının əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri
Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə
və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası ekologiya və təbii

sərvətlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi sədrinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası Turizm Agentliyi
sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd
Xidmətinin rəisi
“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
prezidenti
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
Aparatının Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin
müdiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası ilə
Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası
arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə
əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın
Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibinə
bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilmiş
dəyişikliklər barədə Rusiya Federasiyasının
Dağıstan Respublikası tərəfinə müvafiq bildiriş
göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il
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25 iyul 2021-ci il, bazar

“Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında ticarət-iqtisadi
əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan Respublikası üzrə
yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2007-ci il 30 mart tarixli 2070 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan
Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq
üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan
Respublikası üzrə yeni tərkibinin təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2007-ci il 30 mart tarixli 2070 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2007, № 3, maddə 296; 2009, № 1, maddə 17, №
9, maddə 720; 2010, № 9, maddə 773; 2012, № 2,
maddə 100; 2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə 644;
2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2017,
№ 11, maddə 2067) 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş
Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikasının energetika naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin
birinci müavini
Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası nəqliyyat, rabitə və
yüksək texnologiyalar nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi
sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsi sədrinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi

sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
vitse-prezidenti
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin birinci vitse-prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Qazaxıstan
Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri .”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan
Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq
üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibinə bu Sərəncamın 1-ci
hissəsi ilə edilmiş dəyişikliklər barədə Qazaxıstan
Respublikası tərəfinə müvafiq bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə müraciət
Möhtərəm cənab Prezident!
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan tarixində yeni bir
mərhələ başlanıb. Artıq ölkəmiz bütün dünyada qalib
Azərbaycan kimi tanınır. Dövlətimizin yenilməz gücü,
xalqımızın həmrəyliyi, Sizin ətrafınızda birləşərək
dəmir yumruğa çevrilməsi dillərə dastandır.
Əlbəttə, Azərbaycanın fəth etdiyi bu zirvənin
ucalığı, Zəfərin böyüklüyü zaman keçdikcə, Vətən
müharibəsi tarixə çevrildikcə daha da aydın
görünəcək.
Bu Qələbəyə cəmiyyətimiz Sizin rəhbərliyiniz
altında sıx birləşərək nail oldu. Artıq İkinci Qarabağ
müharibəsi arxada qalıb. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi,
qarşımızda daha böyük missiya dayanır. İndi azad
olunmuş Qarabağı cənnətə çevirmək, qaçqın və
məcburi köçkünləri öz yurd-yuvalarına qaytarmaq,
şəhid ailələri və qazilərimizin qayğısına qalmaq, bir
sözlə, yaralarımızı sarıyaraq sağalmaq və irəli getmək
kimi böyük bir prosesin içindəyik.
Biz artıq müharibədən az bir vaxt keçməsinə
baxmayaraq, olduqca böyük işlərin görülməsinə
şahidlik edirik. Elə Siz son müsahibənizdə ilin
sonunadək 3 min şəhid ailəsi və qazinin mənzillərlə
təmin ediləcəyini, artıq 1300 mənzilin onlara verildiyini
bildirdiniz.
Biz də bu böyük missiyanın həyata keçirilməsində
öz həmrəyliyimizi nümayiş etdirmək, olduqca böyük
və şərəfli işin icrasında töhfəmizi vermək, dövlətimizin
və Sizin yanınızda olduğumuzu bir daha bildirmək
istəyirik.
Məlum olduğu kimi, son illər Azərbaycan dövləti
jurnalistlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün
məqsədyönlü addımlar atıb. Bunlardan biri də media
nümayəndələri üçün yaşayış binalarının tikilməsi,
onların dövlət hesabına mənzillərlə təmin edilməsidir.
Ötən dövrdə 500-ə yaxın jurnalist belə mənzillərlə
təmin olunub. Jurnalistlər üçün nəzərdə tutulan
üçüncü bina da artıq istifadəyə hazırdır. Biz təklif
edirik ki, öz canından keçərək, əsl qəhrəmanlıq

nümunəsi göstərərək bu Vətənin bütövlüyünü bizə
bəxş edən şəhid və qazilərimizə ehtiramın ifadəsi
olaraq, sözügedən üçüncü binadakı mənzillər şəhid
ailələrinə, torpaqlarımızın azad edilməsində böyük
şücaət göstərmiş xüsusi təyinatlılarımıza, Vətən
müharibəsi qəhrəmanlarına təqdim olunsun.
Bu, gözəl həmrəylik nümunəsi olmaqla yanaşı, həm
də Qələbədən sonrakı proseslərə bizim töhfəmiz olar.
Belə bir şərəfli işin həyata keçirilməsi üçün
təşəbbüsümüzü nəzərə almağınızı Sizdən xahiş
edirik.
1. Mirşahin Ağayev – REAL TV-nin rəhbəri
2. Qulu Məhərrəmli – BDU-nun professoru
3. Cahangir Məmmədli – BDU-nun professoru
4. Emin Musəvi – “ASAN Radio”nun rəhbəri
5. Vüsalə Abışova – “Azəri-Press” informasiya
agentliyinin rəhbəri
6. Arif Əliyev – Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin
sədri
7. Umud Mirzəyev – Beynəlxalq Avrasiya
Mətbuat Fondunun rəhbəri
8. Yeganə Hacıyeva – bloger
9. Ədalət Verdiyev – bloger
10. Əflatun Amaşov – Mətbuat Şurasının sədri
11. Elbrus Ərud – Qafqazinfo.az saytının
rəhbəri
12. Şakir Eminbəyli - “Rossiya-24”
telekanalının Azərbaycandakı nümayəndəsi
13. Rüstəm Əliyev – ANTENN Radionun rəhbəri
14. Həmid Həmidov – “Global Media Group”un
media direktoru
15. Vüsal Məmmədov – Azvision.az saytının
rəhbəri
16. Hikmət Babaoğlu – “Yeni Azərbaycan”
qəzetinin baş redaktoru
17. Şakir Ağayev – “Novoye vremya” qəzetinin
baş redaktoru
18. Elçin Mirzəbəyli – “Xalq Cəbhəsi” qəzetinin
baş redaktoru

19. Elçin Alıoğlu – “Milli.az” saytının baş
redaktoru
20. Aslan Aslanov – AZƏRTAC-ın İdarə
Heyətinin sədri
21. Azər Xəlilov – ATV-nin rəhbəri
22. Bəxtiyar Sadıqov – “Azərbaycan” qəzetinin
baş redaktoru
23. Vüqar Xəlilov – CBC TV-nin rəhbəri
24. Radik İsmayılov – ARB24 TV-nin rəhbəri
25. Vüqar Rəhimzadə – “İki sahil” qəzetinin baş
redaktoru
26. Bəhruz Quliyev – “Səs” qəzetinin baş
redaktoru
27. Hümmət Musayev – “Respublika” qəzetinin
baş redaktoru
28. Fatma Səttarova – Müharibə, Əmək və
Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri
29. Mirhəsən Həsənov – Çernobıl Əlilləri
İttifaqının sədri
30. Mehdi Mehdiyev – Qarabağ Müharibəsi
Əlilləri, Veteranları və Şəhid Ailələri İctimai
Birliyinin sədri
31. Füzuli Rzaquliyev – “Azərbaycan Vətən
Müharibəsi Veteranları” İctimai Birliyinin sədri
32. Məhəmməd Vəliyev – Azərbaycan
Əfqanıstan Veteranları İctimai Birliyinin sədri
33. Məmmədhüseyn Sarıyev – Ehtiyatda Olan
Zabitlər Konfederasiyası İctimai Birliyinin sədri
34. Xədicə Babayeva – “Müharibədən Zərər
Çəkən Nəqliyyat İşçiləri” İctimai Birliyinin sədri
35. Maral Zamanova – “20 Yanvar Şəhid
Ailələrinin Hüquqlarının Təmin Olunması” İctimai
Birliyinin sədri
36. Məmmədhəsən Həsənov – “Mina
Qurbanlarının Sosial-İqtisadi Problemlərinin
Həllinə Kömək” İctimai Birliyinin sədri
37. Alman Abbasov – “Məşəl” Əlil və Şəhid
Ailələrinə Sosial Dəstək İctimai Birliyinin sədri
38. Sərraf Orucov – “Beynəlmiləlçi Əlil
Döyuşçülər” İctimai Birliyinin sədri.

“Foreign Policy” nəşri: ATƏT-in
Minsk qrupunun fəaliyyəti mənasızdır
ABŞ-ın dünyada geniş oxucu auditoriyasına malik nüfuzlu “Foreign Policy” nəşrində Kanada
Qlobal Məsələlər İnstitutunun tədqiqatçı-alimi Robert Katlerin “Minsk qrupunun fəaliyyəti
mənasızdır” sərlövhəli məqaləsi dərc olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalədə ATƏT-in Minsk
qrupunun Dağlıq Qarabağda sülhməramlı səylərinin
nəticəsiz və səmərəsiz olduğu vurğulanır. Müəllif
yazır: “Belə bir aforizm var ki, generallar zəfərlə başa
çatacaq müharibəyə hazırlaşır, diplomatlar isə çox
vaxt möhkəm sülh və ya ən azından dayanıqlı sülh
üçün təşəbbüslə çıxış edirlər. Adətən, onlar bəzi
səbəblərdən, o cümlədən şəraitin dəyişməsi ucbatından uğursuzluğa düçar olurlar. ATƏT-in 1990-cı illərdə
təsis etdiyi Minsk qrupu da bu aqibətlə üzləşib”.
Təxminən 30 il ərzində Minsk qrupunun
səmərəsiz fəaliyyət göstərdiyini qeyd edən müəllif
vurğulayır ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin son
Qələbəsi və Ermənistanın işğalına son qoyulması
bütün məsələlərə nöqtə qoyub. O yazır: “İndi bu,
artıq iflas və sonun çatması deməkdir. Onun (Minsk
qrupunun-AZƏRTAC) fəaliyyəti dəfn edilib, indi
real sülh və barışıq zamanıdır, geriyə baxmaq yox,
gələcəyə istiqamətlənmək vaxtıdır”.
Məqalədə xatırladılır ki, 1992-ci ilin martında
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Konfransı (o
zaman hələ ATƏT adlanmırdı) tərəfindən təşəbbüsü
irəli sürülən Minsk qrupu 1995-ci ilin martında Rusiya
və ABŞ-ın həmsədrliyi ilə təsis edildi, Fransa isə
1997-ci ildə bu qrupa qoşuldu və beləliklə, triumvirat
yarandı.
“Adətən bir fakt unudulur ki, Minsk qrupunun
həmsədrlərlə yanaşı, əlavə səkkiz üzvü var. Çox
vaxt bunun səbəbi də qeyd olunmur və həmin
əlavə üzvlərlə məsləhətləşmə aparılmır, onların rəyi
soruşulmur. Azərbaycan və Ermənistanla yanaşı,
qrupun digər üzvləri Belarus, Finlandiya, Almaniya,
İtaliya, İsveç və Türkiyədir. 1990-cı illərin sonlarında
Minsk qrupu üç plan təqdim etdi və müharibə tərəfləri
tərəfindən rədd edildi. 1997-ci ildə irəli sürülmüş birinci
plan hərtərəfli təklif (“Paket həll”) adlanırdı və silahlı
münaqişəyə son qoyulmasını, eləcə də regionun
statusunun müəyyən edilməsini ehtiva edirdi. Bu,
Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən rədd edildikdən
sonra Minsk qrupu 1997-ci ilin sentyabrında “mərhələli
həll” adlanan və taktiki-logistik seqmentlərin vasitəsilə
hərbi münaqişəyə son qoyulmasını nəzərdə tutan
yeni razılaşma təqdim etdi. Bu plan o vaxt Levon
Ter-Petrosyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan tərəfindən
qəbul olunmadı. Nəhayət, 1998-ci ilin noyabrında
Minsk qrupu başqa hərtərəfli plan (“ümumi dövlət”)
təklifini irəli sürdü. Bu təklif Azərbaycanın beynəlxalq
miqyasda tanınmış ərazi bütövlüyü çərçivəsində
“Dağlıq Qarabağ dövlət-ərazi vahidi”nin yaradılmasını, bu “dövlətin” suverenliyinin, öz pasportunun, pul
vahidinin, milli qvardiya və polis qüvvələrinin olmasını

nəzərdə tuturdu. Azərbaycan qüvvələri bu əraziyə daxil ola bilməzdi, amma Dağlıq Qarabağ Azərbaycanda
seçkilərdə və parlamentdə iştirak etmək hüququ əldə
etməli idi. Tarixdə “ümumi dövlət” siyasi forması çox
vaxt uzunmüddətli olmur. Məsələn, nümunə kimi
göstərilən Transqafqaz Demokratik Federativ Respublikası 1918-ci ildə mövcudluğunu bir aydan çox
sürdürə bilmədi. Azərbaycan tərəfi də Minsk qrupunun
“ümumi dövlət” təklifini səmərəsiz qiymətləndirərək
rədd etdi”, - deyə müəllif yazır.
Robert Katler qeyd edir ki, 2007-ci ilin noyabrında Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər
nazirlərinin Madriddə keçirilən konfransında Minsk
qrupu tərəfindən münaqişənin həllinə dair “Madrid
prinsipləri”nin orijinal versiyası təqdim olundu. 2009-cu
ildə mətni dəyişdirilən bu planda Dağlıq Qarabağın
ətrafındakı 7 rayon üzərində Azərbaycanın nəzarətinin
bərpa olunması, Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyini
və özünüidarəsini nəzərdə tutan təminatları ehtiva
edən “keçici statusun” verilməsini, Ermənistanla
dəhlizin təminini, leqal statusun verilməsi üçün hazırlıq
görülməsini, müvəqqəti köçkünlərin qayıtmasını,
sülhməramlı əməliyyatlarını həyata keçirilməsini
nəzərdə tuturdu. “Kazan formulu” adlanan təklif isə
2011-ci ildə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə irəli sürüldü. Bu
plana görə, Ermənistan Dağlıq Qarabağın ətrafında
işğal etdiyi 7 rayondan 5-ni Azərbaycana qaytarmalı, sonradan Laçın və Kəlbəcəri də boşaltmalı
idi. Əvəzində, Azərbaycan Ermənistanın iqtisadi
blokadasını aradan qaldırmalı, iqtisadi və humanitar
əməkdaşlıq, demilitarizasiya prosesləri başlamalı,
sülhməramlı qüvvələr yerləşdirilməli idi.
Məqalədə diqqətə çatdırılır ki, sovet dövründə
olmuş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti artıq mövcud
deyil və Azərbaycan Ordusu bu keçmiş vilayətin böyük
hissəsini, o cümlədən mühüm şəhəri Şuşanı nəzarətə
götürüb. Qalan hissədə isə Rusiyanın sülhməramlı
qüvvələri yerləşib. İndi Azərbaycanın tərkibində “Dağlıq Qarabağ” adlı inzibati-ərazi vahidi yoxdur və hər
hansı leqal status da gündəmdə deyil. Yuxarıda qeyd
olunan “Madrid prinsipləri” münaqişənin sülh yolu ilə
həllini nəzərdə tuturdu, amma proseslər müharibə
həddinə çatdı və Azərbaycan BMT Nizamnaməsinin
51-ci maddəsinə uyğun olaraq öz əraziləri üzərində
suveren hüquqlarını qorudu. 1993-cü ildə BMT
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş 4
qətnamə də Ermənistanın Azərbaycanın suveren
ərazilərini işğal etməsini təsbit etmişdi. Bundan başqa,
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 2020-ci ildə
“Madrid prinsipləri”ni təftiş edərək sözdə “Dağlıq Qarabağ respublikasının” Azərbaycanla danışıqlarda tərəf

kimi iştirak etməsinə çağırırdı. Bu çağırış danışıqların
dayanmasına gətirib çıxardığı kimi, həm də ATƏT-in
vasitəçilik missiyasının səmərəliliyini zərbə altına qoydu. Artıq bu təşkilatın fəaliyyətinin anlamı qalmamışdı.
Belə ki, 30 ilə yaxın davam edən diplomatik inersiya
iflasla nəticələndi. Eyni zamanda, Minsk qrupunun iki
həmsədri – Fransa və ABŞ regionda təsirini itirdi.
Müəllif vurğulayır ki, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron diplomatik neytrallığa əməl etmək əvəzinə,
Ermənistanı dəstəkləyən bəyanatla çıxış edib. O,
Türkiyəni ittiham edərək birtərəfli mövqe tutub. Bu
məsələdə Fransada yaşayan ermənilərin də təsiri var.
ABŞ-a gəldikdə isə, hələ Obama administrasiyası
dövründə Cənubi Qafqazdan uzaqlaşan Vaşinqton
Türkiyə-Ermənistan məsələsində də yanlış siyasət
yürüdüb. Erməni lobbisinin Bayden administrasiyasına
təzyiqi də Azərbaycanla ABŞ arasında münasibətlərin
gələcəyinin düzgün qiymətləndirilməsinə mane olur.
Münaqişənin birdəfəlik həllində yeganə çıxış
yolunun Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh
müqaviləsinin imzalanması olduğunu qeyd edən
müəllif, Minsk qrupunun səmərəsiz fəaliyyəti barədə
fikirlərini davam etdirərək yazır: “Bundan əlavə,
2017-ci ildə ABŞ-ı Minsk Qrupunun həmsədrlərindən
biri kimi təmsil edən səfir Riçard Hoqland öz
fəaliyyətindən danışaraq, necə deyərlər, “torbadan
pişiyi” buraxıb. Onun səmimi sözləri sitat gətirməyə layiqdir: “Beşulduzlu otellərdə qaldıq, bizə xüsusi yemək
otağı və əlavə xərc tələb etmədən otaqlar ayrılmışdı.
Getdiyimiz şəhərlərdə ən yaxşı restoranları axtarırdıq.
ATƏT-in bayrağı altında Bakı və İrəvan arasında danışıqlara dair Minsk qrupunun mövcudluğunu xatırlatdığımız müddətcə yaxşı yaşadıq. Ancaq açıq danışsaq,
çox az iş gördük”.
Məqalənin sonunda qeyd olunur ki, əhalisi
Ermənistandan üç dəfədən çox olan Azərbaycanın
milli gəliri də ondan dörd dəfə artıqdır. Ermənistan
hələ də Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Bu ölkəyə
yalnız erməni diasporu və 3 milyard dollar ayıracağını
bəyan edən Avropa İttifaqı yardım edir. Erməni diasporu militarist mövqedən çıxış etsə də, ermənilərin
son 25 ildə yaşadığı problemlərdən uzaqdır. TerPetrosyanın baş müşaviri olmuş Jirair Libardian
erməni diasporunun maksimalist mövqeyinin və Dağlıq Qarabağ məsələsində ermənilərə təsirinin fəlakətlə
nəticələnəcəyini hələ 1990-cı illərdə xəbərdarlıq
edirdi. O deyirdi ki, “bizi bu tarixi fəlakətə aparan
düşüncənin davam etdirilməsi yeni müharibənin başlamasına və əlimizdə olanların da itirilməsinə səbəb
olacaq”.

“Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında
iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə
hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan Respublikası
tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il 22 may tarixli 2833 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası ilə
Qırğız Respublikası arasında iqtisadi və
humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə
hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci
il 22 may tarixli 2833 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2008, № 5, maddə 422; 2012, №
2, maddə 114; 2014, № 2, maddə 112, №
6, maddə 644; 2016, № 8, maddə 1384, №
9, maddə 1518; 2018, № 1, maddə 79) 1-ci
hissəsi ilə təsdiq edilmiş Komissiyanın tərkibi
aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət
nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar
nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm
Agentliyi sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikasının Qırğız
Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
Aparatının Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin
müdiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası ilə
Qırğız Respublikası arasında iqtisadi və
humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə
hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tərkibinə bu
Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilmiş dəyişikliklər
barədə Qırğız Respublikası tərəfinə müvafiq
bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 223

					

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 11 iyun tarixli 199
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Koronavirus
(COVID-19) pandemiyası dövründə Azərbaycan
Respublikasında uçuşların və hava nəqliyyatı
ilə sərnişin daşımalarının təşkili üzrə müvəqqəti
Qaydalar”da 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 karantintəşkilat, profilaktika və digər zəruri tədbirlərin
görülməsi Qaydaları”na uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 11 iyun tarixli 199 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2020, № 6, maddə 789; Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 1
may tarixli 124 nömrəli, 1 iyun tarixli 156 nömrəli
və 9 iyun tarixli 167 nömrəli qərarları) ilə təsdiq
edilmiş “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası
dövründə Azərbaycan Respublikasında uçuşların
və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının təşkili
üzrə müvəqqəti Qaydalar”da aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1.1. 2.1.3.1-ci və 2.1.3.2-ci yarımbəndlər
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.1.3.1. əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan
şəxsləri:
1. yaşı 18-dən yuxarı sərnişinləri – yalnız
COVID-19 pasportu (COVID-19-a qarşı tam
peyvənd olunmasını və ya COVID-19-dan sağalaraq
immunitetə malik olmasını təsdiq edən sənəd) və
uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19-a
dair PCR testinin neqativ nəticəsini təsdiq edən
sənəd əsasında;
2. yaxın qohumu Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı (valideynlərindən biri, bacısı, qardaşı,
əri, arvadı və ya övladı, babası, nənəsi və nəvəsi)
olan sərnişinləri, o cümlədən belə sərnişinlərin
ailə üzvləri (əri, arvadı, valideynləri, uşaqları) –
qohumluq dərəcəsini təsdiq edən sənəd və uçuşdan
əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19-a dair
PCR testinin neqativ nəticəsini təsdiq edən sənəd
əsasında;
3. 18 yaşınadək (1 yaşınadək uşaqlar istisna
olmaqla) sərnişinləri – yalnız uçuşdan əvvəl 72 saat
ərzində verilmiş COVID-19-a dair PCR testinin
neqativ nəticəsini təsdiq edən sənəd əsasında;
2.1.3.2. Azərbaycan Respublikasının

Bakı şəhəri, 24 iyul 2021-ci il
vətəndaşları, həmçinin diplomatik pasport
sahibləri, Azərbaycan Respublikasında xarici
ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərinin və
konsulluqlarının rəhbərləri, əməkdaşları və
onların ailə üzvləri, Azərbaycan Respublikasında
iş icazəsi olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər, Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti
və ya daimi yaşamaq icazəsi olan əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər və onların ailə üzvləri
(arvadı (əri), himayəsində olan valideynləri və 18
yaşına çatmamış uşaqları, habelə 18 yaşına çatmış
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları), habelə
ölkəyə girişinə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən
xüsusi icazə verilmiş sərnişinlər – müvafiq
təsdiqedici sənədlər və uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində
verilmiş COVID-19-a dair PCR testinin neqativ
nəticəsini təsdiq edən sənəd əsasında;”.
1.2. 2.1.3.2-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı
məzmunda 2.1.3.3-cü yarımbənd əlavə edilsin:
“2.1.3.3. 1 yaşınadək uşaqlar üçün
COVID-19-a dair PCR testinin neqativ nəticəsini
təsdiq edən sənəd tələb olunmur (uşağın yaşı uçuş
tarixinə müəyyən edilir).”.
1.3. 2.1.4-cü yarımbənddə “karantinə alınır”
sözləri “aviadaşıyıcının hesabına karantinə alınır
və zəruri hallarda müalicə olunur” sözləri ilə,
“buraxılmır və” sözləri “buraxılmır və onların
sayından, habelə hava gəmisində olan digər
sərnişinlərin sayından asılı olmayaraq” sözləri ilə
əvəz edilsin.
1.4. Aşağıdakı məzmunda 2.1.4-1-ci yarımbənd
əlavə edilsin:
“2.1.4-1. bu Qaydalarla müəyyən olunmuş
tələbləri pozaraq həyata keçirdiyi hər bir reysdə
bu Qaydaların 2.1.4-cü yarımbəndində nəzərdə
tutulmuş sərnişinlərin sayı 3 (üç) və daha çox olan
və ya ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi 3 (üç) reysin
hər birində bu cür sərnişinlər olan aviadaşıyıcılar
tərəfindən Azərbaycan Respublikasına uçuşların
həyata keçirilməsinin müvəqqəti dayandırılması
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət
Mülki Aviasiya Agentliyi tərəfindən təmin edilir.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq bu
Qərardan irəli gələn məsələləri həll etsinlər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Ermənistan XİN-in Azərbaycan dövlət
başçısının müsahibələrini, çıxışlarını düzgün
anlaması və nəticə çıxarması lazımdır
Ermənistan XİN-in Azərbaycan dövlət
başçısının müsahibələrini, çıxışlarını
diqqətlə izləməsi, əlbəttə, yaxşıdır. Lakin bu
müsahibələri, sadəcə, oxumaq deyil, düzgün
anlamaq və nəticə çıxarmaq lazımdır.
Bu sözlər Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva
Ermənistan XİN-in KİV və ictimai diplomatiya
idarəsinin 2021-ci il 23 iyul tarixli açıqlamasına
dair şərhində yer alır.
“Birincisi, bəli, bizim dədə-babalarımız
Zəngəzurda yaşayıb, bu tarixi faktdır. Burada, eləcə də müasir Ermənistanın digər
ərazilərində tarixən yaşayan soydaşlarımız,
etnik təmizləmə siyasətinin qurbanı olublar,
evlərindən didərgin düşüblər, bu da bir tarixi
reallıqdır. Azərbaycanın Ermənistan ərazilərini
“işğal etməsi” ilə bağlı cəfəng iddiaya gəldikdə
isə, Prezident İlham Əliyevin sözügedən
müsahibəsində aydın şəkildə qeyd etdiyi kimi,
biz öz sərhədlərimizə çıxmışıq, sərhədlərimizdə
möhkəmlənirik. Postmüharibə dövrünün
reallıqları ilə barışmaq istəməyən Ermənistan,
onilliklər ərzində işğalçı ölkə kimi beynəlxalq hüquqa hörmətsizlik nümayiş etdirən bir ölkə kimi,
bundan sonra da beynəlxalq hüquq normalarından danışmadan öncə düşünməlidir.
İkinci, Ermənistan XİN-ə xatırladırıq, Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan Respublikasının Parlamenti tərəfindən 1991-ci
ilin noyabrında qanuni şəkildə ləğv edilib. AR
Prezidentinin 7 iyul 2021-ci il tarixli Sərəncamı

ilə isə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi
rayonları yaradılıb. Bu ərazi Azərbaycanın tərkib
hissəsidir və burada yaşayan ermənilər də,
azərbaycanlılarla birgə bizim vətəndaşlarımız
kimi yaşaya bilərlər.
Üçüncü, “Dağlıq Qarabağın statusu”
məsələsini süni şəkildə gündəmə gətirmək
istəyənlər birdəfəlik anlamalıdırlar, “Dağlıq
Qarabağ” olmadığı kimi “status” məsələsi də
yoxdur.
Növbəti, Azərbaycanı “humanitar vəziyyəti
pisləşdirməkdə” ittiham edən Ermənistana
xatırladırıq ki, hərbi əməliyyatlar bitdikdən
dərhal sonra Azərbaycan ərazisindən humanitar
yükün daşınmasına şərait yaradıb. Beynəlxalq
humanitar təşkilatlarla bölgəyə missiyanın
göndərilməsinə dair tərəfimizdən əldə olunan
razılığa, məhz Ermənistan əngəl törətməyə
çalışır. Bu isə onu göstərir ki, Ermənistan “humanitar vəziyyət” adı altında öz siyasi oyunlarını
davam etdirir.
Nəhayət, sonuncu, qanunsuz güc tətbiqinin
bölgədə sülh və təhlükəsizliyə maneə olduğunu Ermənistan hamıdan yaxşı bilməlidir, çünki
bunu onilliklərlə özü edib. Azərbaycan isə BMT
Nizamnaməsinə uyğun olaraq və beynəlxalq
humanitar hüquqa riayət etməklə ərazilərini işğaldan azad edib, ərazi bütövlüyünü təmin edib
və hazırda bölgədə sülh və tərəqqinin təmin
olunmasına çalışır”, - deyə Leyla Abdullayeva
qeyd edib.

AZƏRTAC
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25 iyul 2021-ci il, bazar

Rəşad MAHMUDOV: Məqsəd əhalinin

sosial rifahını daha da yaxşılaşdırmaqdır
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin qərb bölgəsinə–
Daşkəsən, Goranboy rayonlarına, Gəncə və Naftalan
şəhərlərinə səfəri bir daha göstərdi ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən
davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib
hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilən və
yüksək səviyyədə gerçəkləşdirilən dövlət proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə
tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulan vəzifələrin
icrası respublikada qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına və nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına, yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan verib.

Ölkə Prezidentinin səfər
çərçivəsində Goranboy Olimpiya
İdman Kompleksinin açılışında iştirak
etməsi ölkəmizdə gənclərə asudə
vaxtlarını daha səmərəli keçirmələri
üçün geniş imkanlar yaradılmasından, Daşkəsən şəhərinin yenidən
qurulan su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin istismara verilməsi
əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasının diqqət mərkəzində saxlanılmasından, Naftalan Mərkəzi Sanatoriyasının fəaliyyətə başlaması turizm
sənayesinin inkişafından, şəhərdə
200 yerlik körpələr evi-uşaq bağçasının tikintisinin başa çatdırılmasının
isə son illərdə paytaxtla yanaşı,
bölgələrimizdə də məktəbəqədər
təhsil sahəsində əvvəllər mövcud
olan çatışmazlıqların aradan qaldırılmasından xəbər verir.
Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü Rəşad
Mahmudov söyləyib.
Rəşad Mahmudov deyib: “Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin qərb
bölgəsinə səfəri çərçivəsində açılışlarında iştirak etdiyi müəssisələrin
istifadəyə verilməsi bir daha göstərir
ki, regionların inkişafını şərtləndirən
sosial məsələlərin həllinə xüsusi
önəm verilir, insan amili daim diqqət
mərkəzində saxlanılır, bu sahəyə

xidmət edən sosial infrastrukturun
yaxşılaşdırılması prioritet xarakter
daşıyır”.
Deputat açıqlamasında mühüm
bir məqama da toxundu. Bildirdi ki,
regional inkişaf sahəsində beynəlxalq
təcrübələrin təhlili göstərir ki, müasir dövrdə bu istiqamətdə həyata
keçirilən siyasətin paradiqması
dəyişir. Belə ki, köhnə paradiqmada
əsas problem kimi gəlirlər, məşğulluq,
fiziki və bazar infrasrukturu üzrə
regional fərqlər önə çəkilirdisə, yeni
paradiqmada regionların potensialından istifadənin səmərəliliyinin və
iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin
daha da artırılması, yaşıl iqtisadiyyatın formalaşması, innovativ yanaşmaların tətbiqi kimi məsələlərə daha çox
diqqət yetirilir.
Hazırda Azərbaycanda da bu
məsələyə xüsusi əhəmiyyət verilir.
Belə ki, qeyd olunan paradiqma
dəyişikliyi prizmasına əsaslanılaraq,
regionların inkişafının planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində
yerli idarəetmə, o cümlədən, yerli
özünüidarəetmə orqanlarının, kənd
icmalarının daha fəal cəlb olunması yolu ilə hər bir vətəndaşın
həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
sahəsində tədbirlər reallaşdırılır.
Rəşad Mahmudov ölkə rəhbərinin

“Çovdar” İnteqrəolunmuş Regional
Emal Sahəsinin fəaliyyəti ilə tanışlıqdan sonra Azərbaycan Televiziyasına
verdiyi müsahibə ilə bağlı da fikirlərini
bölüşərkən, əvvəlcə dövlətimizin
başçısının vurğuladığı yarımillik iqtisadi göstəricilərlə bağlı fikrini diqqətə
çatdırdı: “Əgər bu altı ayın hər bir
ayının iqtisadi göstəricilərinə nəzər
salsaq görərik ki, ilin əvvəlində iqtisadi tənəzzül daha böyük rəqəmlərlə
ölçülürdü. Hər ay tənəzzül azalırdı
və biz may ayının yekunlarına görə
bir balaca iqtisadi inkişafa nail ola
bildik. Altı ayın yekunları isə bunu
göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatı 2 faiz
artıb. Bu, yaxşı göstəricidir. Xüsusilə
dünyada gedən proseslərə nəzər
saldıqda görürük ki, dünya ölkələrinin
böyük əksəriyyəti hələ ki, iqtisadi
tənəzzüldədir. Bizim iqtisadiyyatımız
isə artır və əminəm ki, ilin sonuna
qədər daha da artacaq”.
Prezident İlham Əliyev
müsahibəsində cari ilin ötən altı ayı
ərzində ölkəmizin sosial-iqtisadi yekunlarını ifadə edən digər göstəriciləri
də xatırlatdı. Bildirdi ki, qeyri-neft
sektoru 5 faizdən çox, qeyri-neft
sənayesi 16,6 faiz, kənd təsərrüfatı
5,6 faiz yüksəlib. Bütün bunlarla
bərabər, bu dövrdə valyuta ehtiyatları
1 milyard dollar həcmində artıb. Xarici

ticarətdə müsbət saldo 3,4 milyard
dollar təşkil edib.
Rəşad Mahmudov açıqlamasının sonunda dövlətimizin başçısının
Vətən müharibəsindən sonra bölgədə
yaranan yeni reallıqlarla bağlı
fikirlərinə də toxundu. “İkinci Qarabağ
savaşından sonrakı mövcud şərait
beynəlxalq əməkdaşlıq formatının reallaşdırılmasını şərtləndirir. Buna görə
də düşməndən təmizlənən ərazilərdə
hazırda sosial infrastrukturun yenidən
qurulması və əhalinin işlə təmin
olunması üçün dövlət investisiyası ilə
yanaşı, yerli və xarici investisiya da
cəlb edilir. Böyük quruculuq işlərinə
dost ölkələrin təşviq olunması siyasəti
isə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
mövqeyini daha da möhkəmləndirir.
Artıq bir sıra dost ölkələrin şirkətləri
ilə respublikamızın özəl qurumları
tərəfindən magistral və dəmir yollarının çəkilişi, infrastruktur layihələrinin
birgə həyata keçirilməsi prosesi uğurla həyata keçirilir.
Lakin əsas çətinlik dövlətimizin
başçısının dəfələrlə vurğuladığı kimi,
Ermənistan tərəfindən basdırılmış
çoxsaylı minalardır. 2020-ci il noyabrın 10-da Ermənistan tərəfindən kapitulyasiya aktının imzalanmasından
sonra mina partlaması nəticəsində
30-a yaxın Azərbaycan vətəndaşı
həlak olub, 100 nəfərdən çox insan isə yaralanıb. Bundan əlavə,
minalar azad olunmuş ərazilərdə
yenidənqurma prosesini və məcburi
köçkünlərin evlərinə qayıdışını
ləngidir” – deyə bildirdi. Deputat,
eyni zamanda, bildirdi ki, belə geniş
ərazilərin minalardan təmizlənməsi
olduqca böyük zaman və resurs tələb
edir. Düzdür, Ermənistandan mina
xəritələrinin bir qismi alınıb. Lakin bu
prosesin tez bir zamanda başa çatması üçün beynəlxalq ictimaiyyət işğalçını azad olunmuş bütün ərazilərin
mina xəritələrini Azərbaycana
verməyə məcbur etməlidir.

“Xalq qəzeti”

Keşikçidağda elmi-arxeoloji tədqiqatlar
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur

A

zərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası
üzrə Dövlət Xidmətinin dəstəyi ilə həyata keçirilən
“Keşikçidağda elmi –arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi “adlı
lahiyə çərçivəsində arxeoloji tədqiqatlar yeni mərhələyə qədəm
qoymuşdur. “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun
(Keşikçidağ DTMQ) ərazisinə daxil Sarıyoxuş dərəsindəki
1 və 2 saylı daş örtüklü kurqanlarda AMEA-nın Arxeologiya
və Etnoqrafiya İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, arxeoloq Pərviz Qasımovun
rəhbərliyi altında arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdır.

Sarıyoxuş dərəsindəki bu
k urqanlar Keşikçidağ DTMQ-nun
ərazisində 2020-ci ilin dekabrın sonundan 2021-ci ilin fevral ayına qədər
aparılmış arxeoloji xilastmə işləri və
arxeoloji kəşfiyyat müddətində qeydə
alınmış, GPS koordinatları götürülmüşdür. Kurqanlar Candar gölünə
yaxın hündür ərazidə yerləşir.
Tarixən şimaldan və cənubdan iri
miqrasiyaların daşıdığı mədəniyyətlər,
dini-ideoloji baxışlar, innovativ sosial və texnoloji ideyalar Sarıyoxuş
dərəsinin daxil olduğu nəhəng Ceyrançöl zolağı boyunca hərəkətdə olmuşdur. Tunc və İlk dəmir dövründə arealın otlaqlar üçün yararlılığı, təbiətinin
zənginliyi, su mənbələrinin yaxınlığı və
xüsusilə də ticari karvan yollarının bu
ərazidən keçməsi qədim tayfalar üçün
konkret olaraq Sarıyoxuş, Karvan və
Qaltan dərələrinin strateji əhəmiyyətini
artırırdı.
Bu məkana sahiblənən Tunc
dövrünün tayfaları bu ərazilərə öz
sərhəd və mülkiyyət nişanını qoyurdu.
Öz dövrü üçün ən funksional sərhəd
və mülkiyyət markeri — kurqan tipli
qəbir abidələri idi. Tayfaların hakim
təbəqəsinə daxil olan nümayəndələrin
kurqan tipli qəbir abidələrində dəfni
ərazilərin kimin mülkiyyəti olmasını bildirirdi. Digər tərəfdən, kurqan
mümkün rəqiblərə kurqanlarda uyuyan
əcdadlarının toxunulmazlığının təmin
edilməsi üçün döyüşməyin bir şərəf
məsələsi olması barədə ərazinin

sahibi olan tayfa birliyinin xəbərdarlıq
ismaricini daşıyırdı.
Hər iki kurqan Ağstafa-PoyluGürcüstan Respublikası avtomobil
yolunun 39 km-də Keşikçidağ DTMQ
tərəfə ayrılan hissəsinin 7 km-də
yerləşmişdir. Şimal-cənub xətti boyu
16 m, şərq-qərb boyu 14 m ölçülərə
malik Sarıyoxuş dərəsi 1 saylı kurqanın tədqiqatları zamanı daş örtüyün
altında Son Tunc – İlk Dəmir dövrünə
aid zəngin dəfn aşkar edilmişdir. İlkin
tədqiqatlar zamanı dəfn kamerasında
Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti
üçün xarakterik olan “o dünya üçün
azuqə” kimi skeletin kəllə nahiyəsi
tərəfində qara cilalı, üzəri naxışlı bir
neçə küpə, kiçik buynuzlu ev heyvanlarının bişmiş tikələrinin sümük
qalıqları, tuncdan qılınc, dəvə gözü
daşından (obsidian) və çaxmaq daşından ox ucluqları, ülgüclər, geyimin
tuncdan aksessuarları qeydə alınıb.
Göstərilmiş abidədən şimalşərq istiqamətində təqribən 20 metr
məsafədə, 7 metr hündürlükdə və
ümumi diametri təqribən 18 m olan 2
saylı kurqan yerləşmişdir. Kurqanın
daş örtüyü bütünlüklə götürüldükdən
sonra uzunluğu təqribən 6 m, eni 2
m olan cənub-qərbdən, şimal-şərqə
uzanan üzəri simmetrik olaraq iri daş
plitələrlə örtülmüş dəfn kamerası aşkar edildi. Tədqiqatlar iri daş plitələrin
altında, təqribən 2.6 m dərinlikdə
dəfnin icra olunduğunu göstərdi.
Qəbir kamerası, təqribən, ortadan iki

hissəyə bölünmüşdür: cənub-qərb
hissədə qara cilalı iri və orta ölçülü,
üzərində şevron və “dırnaq” naxışları
olan küplər və küpələrin, həmçinin,
qurban gətirilmiş müxtəlif iri və xırda
buynuzlu ev heyvanlarının qalıqlarının
yerləşdirildiyi qurbangah qurulmuşdu.
Qurbangahla əsas dəfnin arasında
dağdağan ağacından arakəsmə var.
Ehtimal ki, yüksək sosial statusa malik
qədim tayfa nümayəndəsini (tayfa
başçısını) dizlərdən bükülü, “dua
pozasında” dəfn kamerasının şimalşərq hissəsində ağacdan qurulmuş
taxtın üzərində yerləşdirmişlər. Taxt
dörd tərəfdən ağac kəsimləri ilə
haşiyələnmişdir. Skeletləşmiş insan
qalıqlarının yanında tuncdan qılınc,
qılınc qınının tuncdan sonluğu, obsidian və çaxmaq daşından ox ucluqları,
olduqca yaxşı qalmış qapaqlı küpə
aşkar edilmişdir.
Hər iki dəfnə yerləşdirilmiş maddi
mədəniyyət nümunələrinin tipoloji
xüsusiyyətlərinə görə, Sarıyoxuş
dərəsi 1 və 2 saylı kurqanlarını Son
Tunc – İlk Dəmir dövründə mövcud
olmuş Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin
e.ə. 13-10 əsrlərə aid mərhələsi
ilə dövrləşməsini ehtimal etmək
olar. Üzvü tapıntılardan götürülmüş
nümunələrin radiokarbon analizləri
abidələrin tarixlənməsini daha da
konkretləşdirə bilər.
İlkin araşdırmalar zamanı Sarıyoxuş dərəsi 2 saylı kurqanın
dəfn kamerasındakı skeletin boyun
nahiyəsində aşkar edilmiş əqiqdən və
saxsı pastadan boyunbağı muncuqları
arasında, öz dövründə Qədim Şərqdə
geniş istifadə olunan silindrik möhür
xüsusi olaraq diqqəti çəkməkdədir.
Möhürdən çıxarılmış həkk üzərindəki
təsvirlər Ön Asiyadakı Mitanni (hurri)
imperiyasının ən yüksək inkişaf dövrünün (e.ə. 15-13-cü əsrlərdəki) qliptika
(oyma və yonma işi) üslubundadır.
Silindrik möhürün aşkar edilməsi, ilk
növbədə, burada dəfn olunmuş fərdin
tayfa daxilində tutduğu yüksək sosial

statusunu göstərməkdədir. Xüsusi
sifarişlə hazırlanmış və Ön Asiya
ərazisindən gətirilmiş bu möhürlə
siyasi və iqtisadi sənədlər təsdiq edilir,
əcnəbi tacirlərin tayfanın nəzarəti
altında olan ərazilərdə təhlükəsizliyi
təmin edilirdi. Digər tərəfdən, silindrik
möhür e.ə. II minilliyin ikinci yarısı və I
minilliyin əvvəlində Şimali Azərbaycan
ərazisində sinifli cəmiyyətlərin və
dövrünə uyğun dövlət quruluşunun
mövcudluğunun göstəricisidir.
Sarıyoxuş dərəsinin göstərilən
kurqanlarında tədqiqatlar davam
etməkdədir. Arxeoloji kəşfiyyat zamanı
Sarıyoxuş və Karvan dərələrinin
sərhədlərinin kəsişməsində “Ceyran
çuxuru” adlanan ərazidə daha 3 daş
örtüklü və 1 torpaq kurqan tipli qəbir
abidələri qeydə alınmışdır.
“Keşikçidağda elmi-arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi” adlı
layihədə könüllülərin iştirakı 5-22 iyul
2021-ci il tarixlərində baş tutmuşdur.
AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, arxeoloq Pərviz Qasımov
tərəfindən masterklaslar təşkil olunmuşdur. Nəticədə layihədə iştirak
edən könüllülər Ceyrançöl ərazisində
yerləşən arxeoloji sahələrin kəşfiyyatı
və qazılmasında birbaşa iştirak etmiş,
arxeoloji ekspedisiyaların təşkilinin
və aparılmasının xüsusiyyətlərini
öyrənmiş, müxtəlif tarixi və arxeoloji
məlumatların toplanması və təhlili
sahəsində təcrübə qazanmış, tədqiqat
metodlarını mənimsənilməsi, sahə
arxeoloji tədqiqatları zamanı xüsusi
metodlardan, alətlərdən və avadanlıqlardan istifadə etmək bacarıqları əldə
etmişlər. 23 iyul tarixində Mədəniyyət
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidməti tərəfindən könüllülərə layihədə
uğurla iştirak etmələrini təsdiq edən
sertifikatlar verilmişdir.
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Bu ilin birinci yarısının yekunları Azərbaycan iqtisadiyyatında
iqtisadi artımın yenidən bərpa olunduğundan xəbər verir. Çünki
pandemiyaya baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatı hesabat dövründə 2
faiz artıb. Eyni zamanda, qeyri-neft sektorunda artım tempi 5 faizdən
çox olub. Aqrar sektorda 6 faizədək artım qeydə alınıb. Bütün bu
göstəricilər ondan xəbər verir ki, 6 ayda artım birbaşa qeyri-neft
sektorunda aparılan islahatlar nəticəsində reallaşıb.

Qeyri-neft sektorundakı inkişaf
iqtisadi fəaliyyəti genişləndirir

Hazırda respublikada iqtisadi artımda
neftdənkənar yüksəlmə drayver rolunu
oynayır. Həmçinin, ixrac və valyuta
ehtiyatlarında da artım müşahidə olunur.
Azərbaycan ixracatında 15 faiz artım qeydə
alınması və qeyri-neft ixracının 27 faiz
artması da bunun bariz ifadəsidir. Belə bir
dinamika isə cari ilin yekununda Azərbaycan
ixracatının 2 milyard dollardan çox olacağına
zəmin yaradır ki, bu da praktik olaraq
müstəqillik ilinin rekord proqnozudur.

Valyuta ehtiyatlarının xarici borc
məbləğini altı dəfə üstələməsi də Azərbaycan
iqtisadiyyatındakı həm təhlükəsizlik, həm də
müstəqil siyasətin həyata keçirilməsindən
xəbər verir.
Azərbaycan valyuta ehtiyatları xarici
borca nisbətən altı dəfə çox olan azsaylı
ölkələrdən biridir. Xüsusən də MDB
ölkələrində və digər inkişaf etmiş bir sıra
dövlətlərdə xarici borc məbləği ümumi
daxili məhsulda xüsusi paya malikdir.
Qonşu ölkələrdə xarici borcun ümumi
daxili məhsulda payı 50 faizdən çoxdur.
Azərbaycanda isə bu rəqəm 19 faizdir və
növbəti illərdə bu faizin daha da azalması
gözlənilir. Bu isə ondan xəbər verir ki,
həm qeyri-neft sektorundakı inkişaf, həm
də xarici borcun tənzimlənməsi, valyuta
ehtiyatlarımızın artması növbəti dövrlər
üçün iqtisadi fəaliyyətin dayanıqlı inkişafı
baxımından yeni imkanlar yaradır.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin deputatı

Regional siyasət ölkəmizin
inkişafını daha da sürətləndirib
rezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə
bölgələrə vaxtaşırı səfərləri zamanı müxtəlif təyinatlı
infrastruktur obyektləri, yeni müəssisələr istifadəyə verilib. Bu,
respublikamızda investisiyaların qeyri-neft sektoruna, xüsusən də
regionların inkişafına yönəldilməsinin, əlverişli sahibkarlıq və biznes
mühitinin formalaşdırılmasının parlaq ifadəsidir.
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Ölkə rəhbəri vaxtaşırı bölgələrə səfərləri
çərçivəsində əmək kollektivləri, ictimaiyyət
nümayəndələri ilə də görüşür, insanların
sosial problemləri ilə dərindən maraqlanır,
üzləşilən çətinliklərin aradan qaldırılması
məqsədilə müvafiq qurumların rəhbərlərinə
tapşırıqlar verir və icrasını nəzarətdə
saxlayır.
Prezident İlham Əliyevin iyulun 
22-də Daşkəsən, Goranboy rayonlarında,
Gəncə və Naftalan şəhərlərində bir sıra
sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi
mərasimlərində iştirakı zamanı da bunun
şahidi olduq.
Onu da xatırladım ki, Azərbaycanda
2004-cü ildən başlayaraq regionların sosialiqtisadi inkişafına dair qəbul edilən Dövlət
proqramları ölkəmizin ümumi inkişafında
önəmli rol oynayıb. Bu proqramların icrası
respublikamızın hərtərəfli tərəqqisinin təmin
edilməsinə, paytaxtla bölgələr arasında
fərqin azalmasına səbəb olub.
Təsadüfi deyil ki, proqramların
qəbulundan sonra regionlarda onlarla kiçik,
orta və böyük həcmli müəssisələr istifadəyə
verilib, müasir infrastruktur yaradılıb, turizm
inkişaf edib, aqrar sektorda məhsul istehsalı
dəfələrlə artıb.
Prezident İlham Əliyevin bölgələrə
mütəmadi səfərləri regional proqramların
icrasını sürətləndirməklə bərabər,
rayonların hərtərəfli inkişafının təmin
edilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi
sahəsində görülən işlərə güclü təkan
verib. Dövlət başçısı həmin proqramların
icra olunduğu dövr ərzində 2 mindən çox
infrastruktur obyektinin açılış və təməlqoyma
mərasimlərində iştirak edib, istehsal təyinatlı
müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub,
sahibkarlarla görüşlər keçirib, qaldırılan
məsələlərlə maraqlanıb və problemlərin
həlli məqsədilə müvafiq strukturlara konkret
tapşırıqlar verib. Bütün bunların nəticəsi
isə statistik rəqəmlərdə öz ifadəsini tapıb.
Məsələn, Regionların 2019–2023-cü illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramından
əvvəl bu istiqamətdə qəbul edilən (20042008, 2009-2013 və 2014–2018-ci illər üzrə)
digər proqramların icrası dövründə ümumi
daxili məhsul 3,3 dəfə, o cümlədən, qeyrineft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6
dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artıb.
Bu müddətdə reallaşdırılan məqsədyönlü
tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu
daimi olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri,
100 mindən çox müəssisə açılıb, işsizlik 5
faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enib.

Dövlət proqramları çərçivəsində görülən
genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı
illərdə də inkişafı üçün möhkəm zəmin
yaradıb.
Son illərdə inkişaf edən infrastruktur
sahələrindən biri də nəqliyyat sektorudur
ki, bu sahəyə davamlı və iri həcmli
investisiyaların yönəldilməsi nəticəsində
nəqliyyat vasitələrinin yenilənməsi, körpülərin
tikilməsi, yeni avtomobil yollarının çəkilməsi,
yenidən qurulması və s. işlər davam etdirilib,
strateji əhəmiyyətli layihələrin səmərəli
fəaliyyəti sahənin inkişafına öz müsbət
təsirini göstərib.
Ölkənin tranzit potensialının
reallaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli
tədbirlər görülüb, o cümlədən, AvropaQafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti
güclənib, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat
dəhlizləri üzrə magistral yolların tikintisi
layihələri uğurla davam etdirilib.
Dövlət proqramları çərçivəsində
regionlarda infrastrukturun bərpası və
inkişafı, əhalinin kommunal xidmətlərlə, o
cümlədən, elektrik enerjisi, qaz və su ilə
təchizatı, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin
tikintisi, əhalinin sosial vəziyyətinin daha
da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm
tədbirlər həyata keçirilməsi üçün bu sahəyə
irihəcmli dövlət investisiyaları yönəldilib.
Hazırda da Azərbaycanda regionların
inkişafı siyasəti əsas etibarilə milli səviyyədə
hazırlanan regional inkişaf proqramlarına
əsaslanır. Bu proqramların icrası nəticəsində
regionlarda sosial və fiziki infrastruktur
sahələrinin inkişafı, beynəlxalq standartlara
uyğun yeni müəssisələrin və iş yerlərinin
yaradılması, əhalinin rifahının yüksəldilməsi
istiqamətində irimiqyaslı işlər görülür və
əhəmiyyətli sosial-iqtisadi nəticələr əldə
olunur.

İqbal MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputatı

MN: Hazırda Ermənistan-Azərbaycan dövlət
sərhədinin Kəlbəcər sahəsində vəziyyət sabitdir
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən bildiriblər ki, əməliyyat

şəraiti Azərbaycan Ordusunun
bölmələrinin nəzarəti altındadır.

25 iyul 2021-ci il, bazar

Mənalı ömür yolu, vətənpərvər
ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə tanınan
belə dəyərli şəxsiyyətlərdən biri də
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının
sədri, Milli Məclisin deputatı, hesablayıcı komissiyasının sədri, professor
Eldar Quliyevdir. Prinsipiallığı, yüksək
idarəçilik keyfiyyətləri, ictimai fəaliyyət
əzmi, örnək ola biləcək ictimai-siyasi
mövqeyi ilə fərqlənən Eldar müəllim əsl
Azərbaycan ağsaqqalı üçün səciyyəvi
olan xüsusiyyətləri öz xarakterində
cəmləşdirmişdir. İstər Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri, istər Milli Məclisin
deputatı, istərsə də bir alim kimi onun
çoxşaxəli, gərgin və səmərəli fəaliyyəti
ilə dövlətçilik ideallarına sadiqlik nümayiş etdirməsi, insanpərvərliyi zəngin
daxili aləmindən qaynaqlanır. Həyatının
böyük bir hissəsini ictimai-siyasi və elmi
fəaliyyətə həsr etmiş Eldar Quliyevin
bu günlərdə 70 yaşı tamam olur. Sinninin
bu vədəsinə baxmayaraq, sağlamlığı
və gümrahlığı nəticəsində bu gün də
respublikamızın ictimai-siyasi həyatinda
öz sözünü deyən Eldar Quliyev elimizin
dəyərli ağsaqqallarından, ictimai-siyasi
və elm xadimlərindən biri kimi təkcə
Azərbaycanda deyil, ölkəmizin hüdudlarından kənarda da yaxşı tanınır.
O, zəngin həyatı və geniş diapazonlu
fəaliyyəti ilə görkəmli bir şəxsiyyət kimi
cəmiyyətimizin inkişafına önəmli töhfələr
vermişdir.
Hər bir insan ömrünü yaşanmış illərin
sayı ilə deyil, ona məna və məzmun
bəxş etmiş əməllərin keyfiyyəti ilə ölçmək
daha düzgün olar. Hələ gənc yaşlarında
müdrik olmaq, başqalarının qayğısına qalmaq hamıya nəsib olmur. Belə
xüsusiyyətlər daxilən saf, zəhmətdən
çəkinməyən, vətənpərvər, xalqını,
onun maddi-mənəvi dəyərlərini, elmini,
incəsənətini, mədəniyyətini sevən və
bundan ürəkdən zövq almağı bacaran
insanlara məxsus olur. Eldar Quliyev də
belə xüsusiyyətlərə malik insandır. Onun
ali insani keyfiyyətləri, Vətəni sevməsi,
səmimiyyəti, insanlarla münasibəti
özünəməxsus tərzdə ifadə olunur.
1951-ci il iyulun 26-da Bakının
Sabunçu rayonunda dünyaya göz
açan Eldar Allahyar oğlu Quliyevdə
hələ uşaqlıqdan məsuliyyət və çalışqanlıq keyfiyyətləri özünü qabarıq
göstərməyə başlamışdır. İstedadı, savadı
ilə müəllimlərinin diqqətini cəlb edən
Eldar fundamental elmlərin incəliklərinə
dərindən vaqif olmağa çalışmışdır.
Çalışqanlığı və yüksək intizamlılığı
onun gələcək uğurlu fəaliyyətinə aparan yoluna körpü salmış, seçiminin
müəyyənləşməsinə əsaslı dərəcədə təsir
göstərmişdir. Təhsildə fərqlənərək orta
məktəbi uğurla başa vurmuş Eldar Quliyev arzularını gerçəkləşdirəcək
ünvana – Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı
İnstituna (indiki Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universiteti) üz tutmuş, qəbul
imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək ali
təhsilini bu universitetdə almışdır.
Əmək fəaliyyətinə gənc yaşlarından
başlayan və elmə böyük həvəsi olan
Eldar Quliyev 1973-1974-cü illərdə
Elmi-Tədqiqat İnstutunda işləmiş,
1974-1975-ci illərdə həqiqi hərbi
xidmətdə olmuşdur. 1975-1987-ci illərdə
Respublika Ticarət Nazirliyi sistemində
məsul vəzifələrdə çalışmış, 1981-1985-ci
illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin aspirantı kimi elmi tədqiqat
işi ilə məşğul olmuşdur. 1987-1990-cı
illərdə Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər
İttifaqında (AMKİ) idarə rəisi işləmişdir.
1990-cı ildə Azərbaycan Mərkəzi
Kooperativlər İttifaqı İdarə Heyətinin sədr
müavini, 1993-cü ildə İdarə Heyətinin
sədri vəzifəsinə seçilərək indiyə kimi
ictimai əsaslarla həmin təşkilata rəhbərlik
edir. 2011-ci ildən Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin rektoru, iqtisad
elmləri doktoru, professordur. Ölkə
ictimaiyyətində qazandığı böyük nüfuz
nəticəsində 2020-ci ilin sentyabr ayında
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri
seçilən Eldar Quliyev qısa müddətdə bu
təşkilatın fəaliyyətinin müasir çağırışlara

uyğun təşkil olunmasını təmin etmişdir. Tutduğu yüksək vəzifələrdə işinin
gərginliyinə, çətinliyinə baxmayaraq,
hər bir vətəndaşa qarşı xüsusi diqqət və
hörmət göstərən qayğıkeş bir rəhbər kimi
Eldar müəllimin insanlarla ünsiyyət bacarığı, təmkinliliyi və uzaqgörənliyi örnək
sayıla bilər.
Bütün həyatını və fəaliyyətini
Azərbaycan dövlətinin və xalqının
inkişafına, tərəqqisinə həsr etmiş
Eldar Quliyev 2000-ci ildən daha bir
məsuliyyətli missiyanı öz üzərinə götürmüşdür. İkinci çağırış Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinə keçirilən
seçkilərdə seçicilərinin böyük etimadını
qazanaraq, deputat seçilən Eldar Quliyev
bu gün də Milli Məclisin hesablayıcı
komissiyasının sədri, Qara Dəniz İqtisadi

yev taleyini xalqın taleyi ilə bağlayaraq
respublikamızın ictimai-siyasi həyatında
fəal iştirak etmiş, Azərbaycanın həlledici
tarixi məqamlarında həmişə milli və
dövlət maraqlarını üstün tutaraq xalqa və ölkə başçısına sadiqlik nümayiş etdirmişdir. O, Azərbaycanımızın
gələcək tərəqqisinə, iqtisadi yüksəlişinə
istiqamətlənmiş Heydər Əliyev siyasətini
fəaliyyətində əsas götürmüşdür. Bu
gün də möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin respublikamızda iqtisadi-siyasi
sabitliyi, milli-mənəvi birliyi təmin edən
siyasi xəttini dəstəkləyən, müstəqil dövlət
quruculuğu prosesində öz imkanlarını
əsirgəməyən Eldar müəllim ölkəmizin
dünya səviyyəsinə yüksəlməsi üçün
onun dinamik inkişafına öz töhfəsini verir.

dır. Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası
üzvlərinin və məsul işçilərinin müvafiq
rayon və şəhər icra hakimiyyətləri ilə sıx
əməkdaşlıq şəraitində təşkil etdikləri bu
konfranslarda çıxış edən nümayəndələr
ölkəmizdə ağsaqqallara ayrılan xüsusi diqqət və qayğıya görə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevaya öz dərin
təşəkkürlərini bildirərək, xalqımızın millimənəvi dəyərlərinin, tarixi ənənələrinin
qorunması, təmsil etdikləri ərazidə
sosial-iqtisadi və humanitar inkişafa
dəstək verilməsi istiqamətində ağsaqqalların qarşısında duran vəzifələrə diqqət
yetirmişlər. Eldar Quliyevin sədrliyi ilə
ölkəmizin mədəni-ictimai həyatında mühüm rol oynayan, öz sıralarında respub-

Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
Parlament Assambleyasında Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri təyin
olunmuşdur. Geniş elmi fəaliyyətinə və
iqtisad elminə verdiyi töhfələrə görə
Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq
Elmlər Akademiyasının, Almaniyanın
Hannover şəhərində yerləşən Avropa
Təbiət Elmləri Akademiyasının, İtaliya
Beynəlxalq İqtisadi və Sosial Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü, Gürcüstan Respublikasının Suxuşvili Texniki
Universitetinin fəxri doktoru seçilmişdir.
Roma şəhərinin “Fəxri alimi”dir. “Atatürk”
Beynəlxalq mükafatı, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təltif Komitəsi tərəfindən
“Taclı Xidmət” ordeni və İctimai Mükafatlar Şurasının Beynəlxalq Mükafatlar
Komitəsi (UNCOPA) tərəfindən “Avropa

Xalqımızın milli ruhunu
yaşadan ictimai-siyasi xadim
Azərbaycan xalqı tarixən həyatını millətin taleyi ilə bağlayan, onun hər bir
nümayəndəsinin, xüsusilə də gənclərin maariflənməsi, cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş
kimi yetişməsi və parlaq gələcəyi yolunda əzmlə çalışan zəka sahibləri, ziyalıları və
ağsaqqalları ilə qürur duymuş, onları qorumuş, özünün milli sərvəti saymışdır. Məhz
belə müdrik şəxslərin sayəsində xalqımız inkişaf yolunu düzgün müəyyənləşdirmiş,
nurlu sabahına doğru inamla irəliləmiş, insanlar arasında müsbət harmoniya qorunub
saxlanılmışdır. Bu cür şəxsiyyətlər cəmiyyətin mütərəqqi inkişafı, maariflənməsi və
müsbət dəyərləri əxz etməsi naminə yorulmadan çalışmağı özlərinin başlıca həyat
amalı sayaraq, bu yolda yüksək əzmkarlıq göstərmişlər. Bu xüsusiyyətlər həm də onları dəyərli şəxsiyyətlər kimi başqalarından fərqləndirmiş, bütövlükdə, cəmiyyət üçün
layiqli örnəyə çevirmişdir.
Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin, həmçinin Azərbaycan–Niderland parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri, Elm və təhsil
komitəsinin və bir sıra işçi qruplarının
üzvü kimi millətimizin rifahı naminə
taleyüklü qərar və qanunların qəbul
olunmasında, xalqımızı narahat edən
bir çox problemli məsələlərin həllində,
o cümlədən, müstəqil Azərbraycanda
həyata keçirilən demokratik islahatların
qanunvericilik bazasının hazırlanması
işində, qanunların təkmilləşdirilməsində
öz səylərini əsirgəmir. Daim fəal ictimai
mövqe nümayiş etdirən Eldar müəllim
heç zaman ədalətsizliklə barışmır,
həmişə mərdlik nümunəsi göstərir. O,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
deputatı kimi komissiyaların işində, elm,
təhsil, kənd təsərrüfatı, tibb, ekologiya və
s. sahələrlə əlaqədar qanun layihələrinin
hazırlanmasında iştirak edir, şəhid ailələri
və qazilərlə görüşərək, onlara maddi
və mənəvi dayaq olur. Haqqın, ədalətin
yerini tutması üçün zəhmət sərfindən
usanmayan, öz prinsiplərindən bir addım
da geri çəkilməyən Eldar müəllim yalnız
parlament seçkiləri zamanı ona etimad
göstərmiş vətəndaşların deyil, xalqımızın
hər bir nümayəndəsinin sosial qayğılarını, onların üzləşdikləri problemləri daim
diqqət mərkəzində saxlayır.
Eldar Quliyevin mövqeyi hər zaman dövlətçilik mövqeyi, ulu öndər
Heydər Əliyevin, onun layiqli davamçısı,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin siyasi kursuna sadiqlik mövqeyi olmuşdur. Çünki əsl deputat, millət vəkili, ziyalı və ağsaqqal üçün
vacib sayılan mühüm keyfiyyətlərdən biri
də onun aydın mövqeyə sahib olmasıdır.
Bu mövqe bir çox hallarda öz yolunu
müəyyənləşdirmək istəyən, ağsaqqal
sözünə ehtiyacı olan insanlar üçün də
istiqamət rolunu oynayır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
“Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın
taleyinə çevrilməlidir!” çağırışını öz
həyat kredosuna çevirən Eldar Quli-

Eldar Quliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası hazırda
xalqımızın milli mənafeyinə xidmət edən
fəaliyyətini daha da intensivləşdirmiş və
ictimai-siyasi proseslərdə daha yaxından iştirak etməyə üstünlük vermişdir.
Belə ki, Azərbaycan ağsaqqalları bu gün
qarşılarında duran əsas vəzifələrinin
öhdəsindən layiqincə gələrək, ümummilli
liderimizin bizə ərmağan etdiyi, cənab
İlham Əliyevin isə daha da inkişaf etdirdiyi və hərtərəfli zənginləşdirdiyi dövlətimizi
qoruyur, yaşadır və gələcək nəsillərə
ötürürlər. Milli-mənəvi dəyərlərimizin qızıl
fondu sayılan bu insanlar cəmiyyətimizin
dəyərlər sisteminə daxil olduğu üçün
ağsaqqal sözü daim xalqımız tərəfindən
ehtiramla qarşılanır. Cəmiyyətin sağlam ruhda inkişafı, gənc nəslin yüksək
vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi üçün
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası Eldar
Quliyevin başçılığı ilə öz fəaliyyyətini
son zamanlarda ölkəmizdə davam
edən pandemiya ilə mübarizə və işğalçı
Ermənistanla müharibə şəraitinə uyğun
qurmağa çalışmışdır. Əhali, xüsusilə də
gənclər arasında vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, bütün imkanların
ərazi bütövlüyümüzün bərpası üçün
səfərbər olunması istiqamətində geniş
təbliğat işləri aparılmışdır. Həm silahlı
qüvvələrimizə, həm də 44 günlük Vətən
müharibəsində şəhid olanların ailələrinə
və qazilərimizə maddi-mənəvi qayğı
göstərilməsi daim diqqət mərkəzində
olmuşdur.
Eldar müəllimin birbaşa nəzarəti
altında Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının yerli təşkilatlarının fəaliyyətini
müasir tələblər səviyyəsində qurmaq
üçün təşkilati işlər həyata keçirilmiş,
cari ilin yanvar-iyun aylarında mövcud
pandemiya şəraitində operativ qərargah
tərəfindən qoyulmuş məhdudiyyətlərə
əməl etməklə rayon və şəhərlərdə
keçirilən konfranslarda yerli şuraların
yeni əsasnamələri qəbul olunmuş, əhali
arasında tanınmış, hörməti və nüfuzu
olan şəxslərdən ibarət idarəetmə və
nəzarət orqanları formalaşdırılmış-

likamızın müdrik ağsaqqallarını, dəyərli
ziyalılarını, ictimai-siyasi xadimlərini
birləşdirən Azərbaycan Ağsaqqallar
Şurası, hər zaman olduğu kimi, 44
günlük Vətən müharibəsi dövründə də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
uğurlu daxili və xarici siyasətini təbliğ etmiş, əhaliyə və ordumuza mənəvi dəstək
olmuşdur.
Eldar müəllim respublikamızı yaxın və uzaq xaricdə layiqincə təmsil
və təbliğ edən böyük ictimai-siyasi
xadimlərimizin, ziyalılarımızın sıralarında
ön cərgələrdə dayanır. Onun müxtəlif
illərdə dünyanın bir sıra ölkələrində
beynəlxalq tədbirlərdəki məruzə və
nitqlərində, keçirdiyi görüşlərdə respublikamız barədə, ölkəmizin ədəbimədəni həyatı, elmi səviyyəsi, geosiyasi
vəziyyəti, sürükləndiyi ədalətsiz Qarabağ
münaqişəsi və sair problemlər haqqında
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yolunda göstərdiyi fədakarlıq
yüksək dəyərləndirilməlidir. O, hər zaman
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatı ilə
bağlı ən aktual məsələlərə, ölkəmizdə
həyata keçirilən demokratik proseslərə,
islahatlara fədakar ictimai xadim, əsl
ziyalı, müdrik ağsaqqal və vətəndaş
məsuliyyətilə münasibət bildirir, öz əməli
fəaliyyəti ilə bu prosesin fəal iştirakçısı
olur.
Eldar Quliyevin insanlarla ünsiyyət
mədəniyyəti, təmkinliyi, tələbkarlığı,
iradəsi, nikbinliyi, gələcəyə inam hissi onu çoxlarından fərqləndirir. Bu
keyfiyyətlər onun yüksək təvazökarlığı
ilə tamamlanır. Müdrik ağsaqqal imici və yorulmaz əzmi ilə tanınan Eldar
müəllim işgüzarlığı, təşkilatçılığı, müasir
düşüncə tərzi ilə Azərbaycan xalqı və
dövləti tərəfindən layiqli qiymətini almışdır. Vaxtilə tuduğu vəzifələrdəki uğurlu
fəaliyyətinə görə bir çox fəxri fərman və
dövlət təltifləri ilə mükafatlandırılan Eldar
Quliyev 2011-ci ildə Türkdilli dövlətlərin
parlamentlərinin “Fəxri millət vəkili”
seçilmiş, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Qara

Xidmət Ordeni”, Avropa Təbiət Elmləri
Akademiyası tərəfindən “Senator Ulduzu”
və “Qızıl Qartal” ordenləri ilə təltif olunmuşdur. Almaniyanın Berlin şəhərində
Leybnis adına medalla mükafatlandırılmaqla “Avropanın Əməkdar elm xadimi”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev 2019-cu
il iyulun 3-də Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100
illiyi münasibətilə Eldar Quliyevi “Qızıl medal”la təltif etmişdir. Beynəlxalq
təşkilatlarda ölkəmizi uğurla təmsil
etdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin yaradılmasının
100 illiyi ilə əlaqədar olaraq yubiley medalına layiq görülmüşdür. Türk dünyası
Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Eldar Quliyevi Türk Dünyası
elmində xidmətlərinə görə “Böyük Qızıl
Ulduz” medalı ilə təltif etmişdir.
Səmərəli ictimai-siyasi fəaliyyətinə
görə 2011-ci ilin iyul ayında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin sərəncamı ilə ali dövlət mükafatlarından olan “Şöhrət” ordeni ilə təltif
olunmuşdur.
Dövlətin və xalqın öz ləyaqətli övladına böyük diqqət və ehtiram göstəricisi
olan bu mükafatlar Eldar Quliyevin necə
şərəfli bir ömür və fəaliyyət yolu keçdiyini
sübut etməklə yanaşı, həm də gənc nəsil
üçün əsl insanlıq və vətəndaşlıq örnəyi
kimi böyük tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır.
Lakin biz əminliklə deyə bilərik ki, Eldar
müəllim üçün ən böyük mükafat xalqımızın öz dəyərli ağsaqqalına, yüksək
ictimai fəaliyyət əzmi və insanlara örnək
ola biləcək siyasi mövqeyi ilə fərqlənən
ictimai-siyasi xadiminə olan tükənməz
sevgisidir.
İqtisad elmləri doktoru, professor
Eldar Quliyevin Azərbaycan və bir
sıra keçmiş sovet dövlətləri ilə yanaşı,
Türkiyədə, ABŞ-da və Avropa ölkələrində
çoxsaylı elmi əsərləri və kitabları nəşr
edilmişdir. Onlardan ali məktəblərdə
dərs vəsaiti kimi istifadə edilən “Müasir dövrdə xarici-iqtisadi fəaliyyətin
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dövlət tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri”,
“Gömrük işinin təşkili”, “Etibarlı ərzaq
təminatı sistemi: Kooperasiya və İnteqrasiya problemləri”, “Aqrar iqtisadiyyat” əsərlərini, həmçinin “Qlobal ərzaq
təhlükəsizliyi: reallıqlar, çağırışlar və
perspektivlər” , “Qida təhlükəsizliyinin
gücləndirilməsi problemləri və strateji
istiqamətləri”, “Kooperasiya Hərəkatı:
Təkamülü, Mövcud durumu və İnkişaf meyilləri” monoqrafiyalarını misal
göstərə bilərik. 2017-ci ilin mart ayında
Almaniyanın çap edilmiş, dünyanın ən
qlobal problemlərindən birinə – ərzaq
təhlükəsizliyinə həsr olunmuş “Qlobal
ərzaq təhlükəsizliyi: reallıqlar, çağırışlar və perspektivlər” adlı kitabı ekspert
komitəsi tərəfindən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının İsveçrədə yerləşən mərkəzi
kitabxanasının fonduna qəbul edilmişdir.
Milli-mənəvi dəyərlərimizə, həmçinin
dinimizə, Allaha sidq-ürəkdən bağlı
olan Eldar müəllimin böyüklüyü həm də
onun sadəliyindədir. O, heç vaxt özünü
zəhmətkeş insanlardan üstün tutmur,
onlardan fərqləndirmir.
Zəngin və vüsətli həyat yolu keçən
Eldar Quliyev həm də gözəl ailə başçısı,
xeyirxah ata və qayğıkeş babadır. Övladlarını yüksək mənəvi ideallar ruhunda
tərbiyə edən Eldar müəllimin bu gün
nümunəvi ailə ocağı var. Ləyaqətli, nəcib
və savab əməllərlə ucalan Quliyevlər
xalqını sevən, millətinin tərəqqisi üçün
əlindən gələni əsirgəməyən ziyalılar kimi
tanınırlar.
Ağılları, ürəkləri fəth edə bilmək
yalnız zamanın fövqündə duran, sağlığında insanların qəlbində ölməzlik
məşəlini yandıran, mənəvi nüfuz və
böyüklük qazanan şəxslərə nəsib olur.
Bu şəxsiyyətlərin həyatı bütöv bir xalqın
taleyinə dönür. Taleyini xalqın, millətin
taleyi ilə bağlayan bu insanların ömrü də
millətin ömrü qədər olur. Şərəflə yaşanmış, insanlığa və insanlara örnək olan bu
ömür yolunun ən parlaq və yüksək müdriklik zirvəsində dayanaraq bəşəriyyətin
tarixinə işıq salan belə şəxsiyyətlər
tarixi məqamlarda xalqın taleyinin
müəyyənləşməsində mühüm rol oynamaqla adlarını tarixin yaddaşına əbədi
həkk edirlər. Və bu gün biz əminliklə
deyə bilərik ki, xalqımızın milli ruhunu
yaşadan ictimai-siyasi xadim, müdrik
ağsaqqal, işıqlı şəxsiyyət Eldar Quliyevin
adı xalqımızın yaddaşına və qəlbinə qızıl
hərflərlə yazılmışdır.
Azərbaycanımızın tərəqqisinə həsr
olunan mənalı ömür yolu, nümunəvi
həyat tərzi, gərgin və məsuliyyətli
fəaliyyəti ilə xalq arasında nüfuzlu ziyalı
və müdrik bir ağsaqqal kimi tanınan və
qəbul edilən Eldar müəllimin şəxsiyyətini
qiymətləndirmək, şübhəsiz, geniş
diapazonlu ictimai-siyasi fəaliyyətinin
konturlarını cızmaq çox çətindir. Lakin
bu, bir danılmaz faktdır ki, Allah-Təala
onu Vətənin tərəqqisinə istiqamətlənmiş
əməli fəaliyyət göstərmək, yaxşılıq və
xeyirxahlıq etmək, el-obanın dərdinəsərinə yaramaq, bir sözlə, insanlıq
nümunəsi olmaq üçün yaratmışdır. Fəxr
edirik ki, onun kimi müdrik ağsaqqalın,
dəyərli ziyalının, əzmkar millət vəkilinin
və vətənpərvər ictimai-siyasi xadimin
rəhbərliyi altında çalışmaq bizə nəsib
olmuşdur.
Hörmətli Eldar müəllim!
Sizi – xalqına və dövlətinə xidmət
duyğusunu hər şeydən üstün tutan
görkəmli şəxsiyyəti, xalqın elçisi adını
şərəflə daşıyan və hamının sevgisini qazanmış dəyərli insanı Vətənimiz
Azərbaycanın sivil, azad, firavan gələcəyi
naminə tükənməz enerji və sevgi ilə
sərf etdiyiniz ömrünüzün növbəti ildönümü – 70 illik yubileyiniz münasibətilə
ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür,
həmişə görməyə adət etdiyimiz şux yeriş
və gümrah görkəm, möhkəm cansağlığı, ailə səadəti, ölkəmizin, xalqımızın
tərəqqisi naminə gərəkli ictimai-siyasi
fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Allah Sizi qorusun!

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası

“Biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik”
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Hazırda işğaldan azad edilən
ərazilərdə elektrik təsərrüfatının
qurulması ilə yanaşı, yol infrastrukturunun da bərpası diqqət mərkəzində
saxlanılır. Müharibədən sonra bu
istiqamətdə başlanan işlər bu gün
sürətlə davam etdirilir. Bərdə–Ağdam
avtomobil yolu tikilir, Zəfər yoluna
asfalt döşənməsinin sentyabr ayında
yekunlaşması nəzərdə tutulur. Paralel
olaraq Füzuli-Şuşa, Horadiz-Ağbənd
yolları çəkilir. Zəngilan-Qubadlı-Laçın,
eyni zamanda, Füzuli-Hadrut, FüzuliCəbrayıl yollarının tikintisi də sürətlə
aparılır. Bütün bunlarla bərabər,
Kəlbəcərə rahat çatmaq üçün Göygöldən
Ömər aşırımı üzrə yolun çəkilişi də
diqqətdə saxlanılır.
Yeri gəlmişkən, Göygöl və Kəlbəcər
rayonlarını birləşdirən ToğanalıKəlbəcər-İstisu avtomobil yolunun layihə
uzunluğu 80,7 kilometr təşkil edir. Dövlət
başçısının tapşırığına əsasən, avtomobil
yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə
alınmaqla 2-4 hərəkət zolaqlı olmaqla
1-ci və 2-ci texniki dərəcəyə uyğun
olaraq inşa edilir.

Layihənin keçdiyi ərazinin sərt dağlıq
və qayalıq relyefinin olmasını nəzərə
alaraq, yolun əsas hissəsinin II texniki
dərəcəyə uyğun, yəni hərəkət hissəsinin
2 zolaqdan, yoxuşlarda isə əlavə zolaq
verilməklə tikintisi nəzərdə tutulub. Tunel
və körpü olan hissələrdə isə 1-ci texniki
dərəcəyə uyğun 4 hərəkət zolağının
inşası planlaşdırılır.
Yeni inşa edilən yol boyunca layihəyə
uyğun suların ötürülməsini təmin etmək
məqsədilə ümumi uzunluğu 2575 metr
olan 103 dairəvi boru, həmçinin zəruri
olan yerlərdə ümumi uzunluğu 450 metr
olan 5 yeni avtomobil körpüsünün inşası
işləri də icra olunacaq.
Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil
yolu başlanğıcını Göygöl rayonunun
Toğanalı kəndindən götürməklə işğaldan
azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun
ərazisindən keçir. Bu üzdən sözügedən
rayonun bir-çox yaşayış məntəqələri ilə
yanaşı rayon mərkəzinə və məşhur İstisu
ərazisinə qədər rahat gediş-gəlişi təmin
edəcək.
Burada bir məsələni də xatırlatmaq
istərdik. Göygöldən Ömər aşırımı üzrə
yol dövlətimizin başçısının müsahibədə

vurğuladığı kimi, heç vaxt olmayıb.
Sadəcə, cığır kimi istifadə edilib: “Qış
aylarında heç vaxt ondan istifadə
olunmayıb. Biz indi yol çəkirik, tunellər
çəkirik ki, ilin bütün mövsümlərində o
yoldan istifadə edə bilək. Eyni zamanda,
biz Göygölü də turizm mərkəzi kimi
Kəlbəcərin gələcək mənzərəli turist
mərkəzləri ilə bağlamış oluruq. Digər

yollar, Kəlbəcər, Laçın rayonlarında
hərbi əhəmiyyətli yollar çəkilir. Bu
yolların ümumi uzunluğu 700 kilometrə
qədərdir. Çünki orada yol olmayıb,
sərhədə gedən istiqamətdə yol olmayıb.
Orada qar may ayında əriyib. İndi qış
gələnə qədər – qış da oktyabr ayında
gələcək, – oktyabr ayına qədər biz orada
nə qədər yol çəkməliyik və bunu edirik.

Bu, böyükmiqyaslı işdir, mətbuatda
çox da işıqlandırılmır. Təbiidir, amma
strateji nöqteyi-nəzərdən və sərhəddə
öz mövqelərimizi möhkəmləndirmək
nöqteyi-nəzərindən bu yolların çox böyük
əhəmiyyəti var”.
Hazırda düşməndən təmizlənən
ərazilərimizdə üç aeroport tikilir. Artıq
Füzuli hava limanının tikintisi sürətlə
aparılır. Bu hava limanı xarici turistlərlə
yanaşı, Azərbaycan vətəndaşlarının da
daha qısa zamanda və sərfəli şəkildə
Qarabağı ziyarət etməsinə imkan
verəcək. Liman 1 saat ərzində 200
sərnişinə xidmət etmək imkanına malik
olacaq. Onun payız aylarında ilk uçuşları
həyata keçirəcəyi gözlənilir.
Qarabağda reallaşan infrastruktur
layihələri beynəlxalq yükdaşımalar
baxımından da mühüm önəm daşıyır.
Hazırda Füzulidə Horadiz şəhəri ilə
Zəngilan rayonunu birləşdirən dəmiryol
xəttinin inşası davam etdirilir. Bu dəmiryol
xətti də Zəngəzur dəhlizinə inteqrasiya
olunacaq. Başqa sözlə, Qarabağda
formalaşan nəqliyyat infrastrukturunun,
o cümlədən, Azərbaycanda reallaşmış

nəqliyyat sisteminin işğaldan azad
olunan ərazilər vasitəsilə beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizlərinə inteqrasiyası
mümkün olacaq.
Zəngəzur dəhlizi Şərq-Qərb
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə
qovuşacaq. Nəticədə, Füzuli
rayonunda formalaşan infrastruktur
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə
inteqrasiya olunmaqla daha çox yük və
sərnişindaşımalar imkanı əldə edəcək.
Prezident İlham Əliyev müsahibəsində bildirib ki, Qarabağda bütün
bərpa-quruculuq işləri Azərbaycanın öz
maliyyə gücü ilə, heç bir yerdən maddi
yardım almadan reallaşdırılır. Düzdür,
dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi kimi,
Azərbaycan tərəfindən xarici şirkətlər
dəvət olunublar. Amma onlar podratçı
qismində fəaliyyət göstərirlər. Bütün
vəsait dövlət büdcəsindən xərclənir:
“Dövlət büdcəsi üçün bu, böyük yükdür.
Təbiidir, amma biz bunu edirik, edəcəyik.
Dediyim kimi, Qarabağı və Şərqi
Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik”.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Qarabağı iki yerə ayırmaq ideyası
haradan və necə qaynaqlanıb?
İyulun 7-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında fərmanda
Qarabağın aranlı-dağlı vahid bir iqtisadi rayon kimi təsdiq edilməsi
ilə sovet dövründə əsassız və ədalətsizcəsinə iki yerə bölünmüş
bu tarixi bölgənin inzibati və sosial-iqtisadi vahidliyi bərpa edildi.
Qarabağda əsrlər boyu davam etmiş tarixi gerçəklik belə olub: hər
obanın aranda da, yaylaqda da məxsusi ərazisi olub. İqtisadi-sosial
cəhətdən Qarabağ aranlı-yaylaqlı tamlıq təşkil edib. Aranın əkinçiliyi
ilə dağlıq yerin heyvandarlığı bir-birilə üzvi surətdə bağlı olmaqla
qarabağlıların güzəranını təmin edib. Əhali yayı yaylaqda, qışı qışlaqda yaşamaqla bir-birini tamamlayan həyat tərzi keçirib. Hətta hər
iki ərazidə ayrıca qəbiristanlıq da olub: yayda ölən yaylaqda, qışda
ölən qışlaqda dəfn edilib.
Qarabağ xanlığı işğal ediləndən
sonra İrandan və Türkiyədən
köçürülən ermənilər, əsasən,
Qarabağın dağlıq hissəsində
azərbaycanlılara məxsus ərazilərdə
yerləşdiriliblər. Rusların özlərinin yaratdıqları arxivlərdəki mülk sənədləri
də bunu sübut edir.
Bakı Dövlət Universiteti
jurnalistika fakültəsinin media
tarixi müəllimi, professor Nəsiman
Yaqublu qondarma “Dağlıq Qarabağ” məsələsinin necə yaranması
barədə apardığı araşdırmalarının
nəticəsi olaraq bildirdi:
– Qarabağı erməni işğalından
azad etdikdən sonra “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” mahiyyətcə
tarixdə qalsa da, bu qondarma
toponimin yaranma tarixi haqqında
bilgilərimizi genişləndirməyə ehtiyac
daha da artıb. Çünki, açıq döyüş
meydanında məğlub olan məkrli
düşmən, on illər boyu həyasızlıqla
uydurub yaydığı yalanlardan
birdən-birə əl çəkməyəcək. Erməni
təcavüzkarlarının uydurmaları
barədə araşdırmalarımız çoxaldıqca, düşmənə qarşı digər sahələrdə
də mübarizə aparmağımız üçün
imkanlarımız artır. Bu bir həqiqətdir
ki, erməni lobbisi və diasporu, onların saxta elm adamları, başabəla
siyasətçiləri dünya ictimaiyyətini
aldatmaqda, yalan məlumatlarla
çaşdırmaqda davam edirlər. Odur ki,
yalnız hərb meydanında deyil, həm
də elmi, tarixi, informasiya sahəsində
cəbhə yaratmış bu mənfur düşmənin
yalan istehkamlarını axıradək dağıtmalıyıq.
Bizdə son vaxtlaradək belə bir
məlumat əsas götürülüb ki, “Dağlıq
Qarabağ məsələsi” Sovet İttifaqı
dövründə–1923-cü ilin iyulunda
Azərbaycanın tarixi əyaləti Qarabağın dağlıq hissəsində bu adla muxtar
vilayətin rəsmi yaranmasından
başlayır. Lakin əldə edilən faktlar bu
adın və problemin daha öncədən
qaynaqlandığını göstərir. Həqiqət
belədir ki, XX əsrin əvvəllərinədək
olaraq iki hissəyə ayrılması barədə
nəinki hansısa bir işarə, fakta rast
gəlmirik, ümumiyyətlə, belə bir
anlayış mövcud olmayıb.

1905–1906-cı illərdə birinci
erməni-müsəlman toqquşmasında ermənilərin bizə qarşı törətdiyi
cinayətlərdən və qətliamlardan sonra
çar Rusiyasının başında dayanan
rəsmilər, o vaxt Qafqazın canişini
olan Vorontsov-Daşkov bu gərginliyi
aradan qaldırmaq üçün hər iki tərəfin
nümayəndələrini Tiflisə çağırdı.
1906-cı ilin fevral ayında canişinin
yanında toplantı keçirildi, adını
“erməni-müsəlman barış” qurultayı
qoydular. Bu qurultayda həm erməni,
həm də azərbaycanlı nümayəndələr
iştirak etdilər. Canişin VoronsovDaşkovun, onun müavinləri generallar Sultan Krım Gireyin, Malamın
və Sirinkinin idarə etdiyi gərgin
müzakirələrdə azərbaycanlılardan
milli ziyalılarımızın tanınmış
nümayəndələri Ə.Ağaoğlu,
Ə.Topçubaşov, M.Şahtaxtinski,
İ.Vəkilov, Q.Qarabəyov və başqaları,
erməni millətçi liderlərdən Kalantar,
Xatisov, Arutunov,Taginosov və başqaları iştirak edirdilər.
Canişin idarəsindəki həmin
toplantıda tanınmış erməni xadimi,
“Mşak” qəzetinin redaktoru Kalantar çıxış edərək diqqəti ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı gizli ərazi
iddialarından yayındırmaq üçün Qafqazda yaşayan xalqların vəziyyətinin
ağırlığından danışır. Kalantar “barış
qurultayı”nda Dağlıq Qarabağın iki
yerə bölünməsi fikrini irəli sürür. Bir
hissəsinin Dağlıq Qarabağ, digər
hissəsinin isə Aran Qarabağ olmasını tələb edir. Bu tələblə Dağlıq
Qarabağda ermənilərin, Aran Qarabağda isə azərbaycanlıların yaşamalı olduğunu bildirir. O, erməni–
müsəlman qarşıdurmasını aradan
qaldırmaq üçün Qarabağda dağlıq
yerlərin orda yaşayan ermənilərə
verilməsini, azərbaycanlıların isə
aranda yaşayan soydaşlarının
yanına köçürülməsini təklif edir və
hökumətin bunu rəsmiləşdirməyə
borclu olduğunu söyləyir. “Dağlıq
Qarabağ” sözü, bax, ilk dəfə orada erməni millətçiləri tərəfindən
səsləndirilib.

Kalantarın bu hiyləgər çıxışına
ilk etiraz edən görkəmli ziyalımız
Əhməd bəy Ağaoğlu Qarabağın
ikiyə bölünməsinin mümkün ola
bilməyəcəyini deyir: “Qarabağ
Qarabağdır, bunun dağı, aranı
yoxdur. Əgər yaşamaq istəyirsinizsə,
hər iki xalq ümumi qaydalara əməl
edib yaşamalıdır. Tayfaların böylə
yerləşmələri kəndlilərinin məişətinə
və güzəranına bağlıdır.Türk-tatar
övladı o zaman cümləsi köçəriliklə
məişət edirdilər. Bizlərə gün yerlər,
böyük-böyük yataqlar lazım idi ki,
qoyunlarımız, sürülərimiz dolansın. Ermənilər isə hər yerdə öz
ticarətlərin və sənətlərin işlədə
bilirdilər. Lakin türk-tatarlar da oradaburada şəhərlər salıb bəziləri oturaq
oldular, ticarət və sənətlə məşğul
olub köçəriliyindən əl götürdülər.
Kalantar bu qədər müsəlmanı “bir
neçə erməni xatirəsi üçün” acından
öldürməyə hazırdır! Hökumətin nə
ixtiyarı var birdən-birə hökm edə ki,
köçün?! Böylə narəva fərmana heç
kəs etina etməz!”
Bu yerdə Ə. Ağaoğlunun başı
gicəllənir, onu bayıra aparırlar, lakin
dözə bilməyib bir azdan qayıdır.
Bir qədər sonra yurdsevər ziyalımız ikinci çıxışını edir: “Budur neçə
sənədir ki, Qafqaz camaatı bir qəribə
halətə düçür olmuşdur ki, cümləni
bir dəstə qorxu altında saxlayıb. Heç
kəsə fürsət vermir ki, nə öz fikrini,
nə də öz işlərini neçə ki, lazımdır
izhar etsinlər. Camaat işinə müdaxilə
edən şəxslər və qulluqçular həmvarə
qorxu altındadırlar. Böylə dolanmaq olmaz. Buna bir axır qoymaq
gərəkdir!”.
Erməni hücumlarına qarşı “Difai”
təşkilatını qurmuş Ə. Ağaoğlu sonra
ermənilərin terror əməllərinə işarə
edərək deyir: “Bir adam, bir qulluqçunu öz millətinə xidmət etməyə
və ya öz insafına görə iş görməyə
qorxudub nainsaflığa, ədalətsizliyə
dəvət edən terror davam edərsə,
bizim vilayətdə nə azadlıq, nə
hürriyyət, nə ədalət, nə də bərabərlik
əmələ gələ bilər”. Ə. Ağaoğlu bu
çıxışında “terrorçular” dedikdə
erməniləri,”boyunlarını əyənlər”

dedikdə isə çar hakimlərini nəzərdə
tuturdu. Çox təəssüf ki, o vaxt çar
Rusiyası ermənipərəst mövqe tutdu.
Azərbaycanlıların və müsəlmanların
mövqeyini tanımadı. Bu birinci barışıq üçün ilk addım idi. Lakin nəticə
vermədi, ermənilər 12 il sonra daha
dəhşətli 1918-ci ilin mart soyqırımlarını da törətdilər.
Əhməd bəyin o vaxtkı etirazına
baxmayaraq , ermənilər bundan sonra dalbadal milli qurultaylar keçirirlər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
Qarabağa vahid qubernatorluq
şəklində nəzarət etdiyi 1919-cu ildə
də Qarabağ ermənilərinin gizli qurultayı təşkil olunur və bundan sonra
erməni dairələri “Dağlıq Qarabağ”
ifadəsini dövriyyəyə gətirirlər. 1920-ci
ilin noyabrında daşnakxislət erməni
bolşevikləri Qərbi Azərbaycan
torpaqlarında Qafqazda heç vaxt
olmamış Ermənistan adlı dövlət
yaratdıqdan sonra 1923-cü ilin
iyulunda Qarabağı iki yerə ayıraraq,
süni surətdə onun dağlıq ərazisində
erməni muxtariyyəti qurmağa da nail
oldular.
Ermənistan adlanan ərazidə
bundan qat-qat çox azərbaycanlının
yığcam ərazilərdə yaşamasına baxmayaraq, o vaxt onlara da hansısa
muxtariyyət verilməsi heç gündəmə
də gətirilmədi. Azərbaycanın digər
yerlərində isə Qarabağdakından
dəfələrlə çox erməni yaşasa da,
yalnız Qarabağın dağlıq hissəsində
heç bir əsas olmadan erməni
muxtariyyəti yaradıldı. Məqsəd aydın
idi: Kalantar kimi ermənilərin məkrli
planına uyğun olaraq Qarabağ süni
surətdə iki yerə ayrıldı, onun dağlıq hissəsindəki erməni yuvasına
xüsusi status verib, onu xəncər kimi
Azərbaycanın ürəyinə sancdılar ki,
məqam yetişəndə ölkəmizi parçalayıb Vətənimizdə ikinci erməni dövləti
yaratsınlar.
Tanınmış media tarixçisi bu
açıqlamasında XX əsrədək “Dağlıq Qarabağ” adlı siyasi-inzibati
vahidi və belə bir ifadə olmadığını sübuta yetirməklə, aşağıdakı
həqiqəti də təsdiqləmiş olur:
– Son bir əsrədək Azərbaycan
ərazisində “Dağlıq Qarabağ” olmadığı kimi, “Dağlıq Qarabağ məsələsi”
də olmayıb. Qondarma “erməni
məsələsi” isə ilk ifadəsini “Daşnaksütun” partiyasının proqramında
tapıb. Erməni millətçiləri əvvəlcə
Anadolunun Van, Qars vilayətlərində
dövlət qurmaq istəyirdilər. Buna nail
ola bilmədikdə ermənilər proqram
sənədinə bir bənd əlavə edib əsassız
iddiaları Qafqaza keçirdilər. Bu dəfə
Gürcüstanda dövlət yaratmağa çalışsalar da, bu cəhdləri də alınmadı.
Nəhayət, erməni qəsbkarlar
Qərbi Azərbaycanı Qərbdəki və
Rusiyadakı himayədarlarının köməyi
ilə ələ keçirib burada özlərinə dövlət

qurdular. Bununla da kifayətlənməyib
rus və gürcü bolşeviklərinin dəstəyi
ilə Qarabağın dağlıq hissəsində
erməni siyasi muxtariyyətinə nail
oldular. Beləliklə, tarixən Kür və
Araz çayları arasında vahid inzibatitəsərrüfat orqanizmi olan Qarabağ
ikiyə bölündü, “qondarma “erməni
məsələsi”nin davamı olaraq saxta “Dağlıq Qarabağ” məsələsi
göyərdildi.
Sonda professor Nəsiman Yaqublu Qarabağın Ermənistanın 30
illik işğalından azad edilməsindən
sonra da 1 əsr gündəmdə olmuş
“Dağlıq Qarabağ” məsələsinin
qondarma olduğunu hamıya və
hər yerə çatdırmağa nail olmağın
zəruriliyini vurğulayaraq bildirdi:
– Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev qəhrəman Silahlı
Qüvvələrimizin işğalçı Ermənistan
ordusunu məğlub edib Qarabağdan qovması ilə “Qarabağ
münaqişəsi”nin də bitdiyini elan edib.
Dövlət başçısı ötən günlərdə isə
98 ilin ədalətsizliyinə son qoyaraq
ölkənin iqtisadi regionları sırasında
Qarabağın aranlı-dağlı bir təsərrüfat
vahidi olduğunu öz fərmanı ilə təsdiq
etməklə Azərbaycanda əsrlər boyu
mövcud olmuş tarixi həqiqəti bərpa
etdi.
Qarabağda işğal edilmiş torpaqlar azad olunandan sonra ermənilər
bizimlə normal qonşuluq prinsipləri
əsasında yaşamaq fikrindədirlərsə,
aşağıdakılara əməl etməlidirlər.
Onlar qonşu dövlətlərə qarşı ərazi
iddialarından, xalqlara, insanlara qarşı qətliamlar, qırğınlar törətməkdən
uzaqlaşmalıdırlar. Eyni zamanda,
ermənilər başa düşməlidirlər ki,
Azərbaycan xalqı artıq əvvəlki
vəziyyətdə deyil, olduqca güclü bir
dövlətdir.
Dünyaya inteqrasiya olunmaq,
Azərbaycanın həyata keçirdiyi və
iştirakçısı olduğu böyük layihələrə
qoşulmaq istəyirlərsə, ermənilər
özlərinin digər köhnə iddia və
vərdişlərindən əl çəkməlidirlər.
Yox, əgər onlar bunu könüllü etməyəcəklərsə, imzalanmış
sənədlər, yaranmış sərt gerçəklik onları buna məcbur edəcək. Türkiyə və
Azərbaycan “Altılıq platforması”nın
yaradılması ilə bağlı bir sənəd imzalayıb və ermənilərin də bura qoşula
biləcəyini elan edib.
Lakin bir şərtlə ki, ermənilər
özlərinin 100 illik vəhşilik və
xəyanətlərini kənara qoymağı bacarmalıdırlar. Əks halda, Ermənistanı
fəlakət gözləyir, ölkənin dağılması
baş verə bilər. Bütün bu səbəblərdən
Ermənistan qonşu dövlətlərlə yeni
qaydalar əsasında yaşamağa
məcbur və məhkumdur.

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Politoloq Şəbnəm Həsənova bildirib ki, Prezident
İlham Əliyevin bu günlərdə Rusiyaya reallaşdırılan
səfərindən bir daha məlum oldu ki, yaranmış yeni
reallıqla bağlı iki dövlətin mövqeyi üst-üstə düşür.
Yəni, Zəngəzur dəhlizi mütləq qaydada açılmalıdır. Ş.Həsənova qeyd edib ki, Ermənistan tərəfinin
əsassız bəyanatlar səsləndirməsi, təxribatlar törətməsi
qəbuledilməzdir: “Bu bəyanatların, təxribatların, illər
ərzində yalan tarix uydurmağın, boş xəyallarla yaşamağın nəticəsi onlara 44 günlük müharibədə yaxşı izah
edildi. Torpaqlarını azad edən Azərbaycan dövləti indi
də ərazi bütövlüyünü müdafiə etməyə, eyni zamanda
regionda sülh və təhlükəsizliyi təmin etməyə qadirdir.

Ermənistan yeni reallıqla
barışmağa məcburdur
Azərbaycan xalqının maraqlarını
rəhbər tutan Prezident İlham Əliyev
bütün rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə
prinsipiallıq, qəti mövqe nümayiş etdirib, beynəlxalq kürsülərdən
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini
dünyanın nəzərinə çatdırıb. Artıq status
haqqında söhbət gedə bilməz. “Dağlıq
Qarabağ” adlı ərazi vahidi də yoxdur.
İndi Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi
zonası mövcuddur.
Aİ Şurasının prezidenti kimi böyük Avropa adından çıxış
edən Şarl Mişel də “status” və “Dağlıq Qarabağ” sözlərini
işlətmədi. Deməli, Rusiya kimi, bu qurum da yeni reallığa müvafiq hərəkət edir. Lakin biz onu da vurğulamalıyıq ki, necə olur
ki, Avropa İttifaqı Ermənistana 2,6 milyard avro, Gürcüstana 2,3
milyard avro vəsait ayırmağa hazırlaşır, Azərbaycana isə heç bir
vəsait ayırmır? Bu çox ədalətsiz mövqedir. O ki, qaldı xəyallara
və illüziyalara, deməliyik ki, 25 min insan üçün status yaratmaq xəyalındansa getsinlər, xarici ölkələrdə 1 milyonluq, ya da
500 minlik, 100 minlik erməni yaşayan yerlərə status versinlər.
Azərbaycan yeni yaratmış olduğu reallıqlara uyğun olaraq öz
işini görür. Baxmayaraq ki, müharibədən 8 ay keçib, ancaq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bərpa və yenidənqurma
işləri sürətlə gedir. Dövlətimiz tərəfindən çevik şəkildə görülən
işləri xalqımız da təqdir edir”.

“Xalq qəzeti”
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akıda keçirilən “Koronavirus infeksiyasının
pandemiyası: diaqnostika, müalicə və
ağırlaşma halları” mövzusunda ikinci Avrasiya
konfransında Azərbaycanla yanaşı, xarici ölkələrdən
mütəxəssislər də iştirak ediblər. Azərbaycan Tibb
Universitetinin (ATU) mətbuat xidmətindən bildiriblər
ki, konfransın əvvəlində Səhiyyə Nazirliyi, TƏBİB və
ÜST-nin yerli ofisinin nümayəndələri açılış nitqi ilə
çıxış ediblər.

COVID – 19 pandemiyası
mövzusunda ikinci Avrasiya
konfransı keçirilib
Elmi toplantıda Azərbaycan Tibb Universiteti, İsrail, Qazaxıstan, Rusiya, Moldovanın tibb üzrə ali təhsil müəssisələrinin
rəhbərlərinin, tanınmış professorların koronavirus infeksiyası ilə
bağlı müxtəlif mövzularda məruzələri dinlənilib.
Beynəlxalq konfransda ATU- nun əməkdaşları – professor
Rafiq Çobanov “COVID – 19- la mübarizədə aparılan karantin tədbirlərinin əhalinin sağlamlığına təsiri”, professor Nərgiz
Hüseynova “COVID – 19- un bağırsaq formasının orqanizmin
immun vəziyyətinə təsiri”, Həyat Əliyeva “COVID – 19-a yoluxan
pasiyentlərdə helikobakteriozun öyrənilməsi” mövzusunda maraqlı məruzələrlə çıxış ediblər.
Konfrans zamanı həmçinin SARS – CoV-2 infeksiyasına
yoluxmadan sonrakı dövrdə anticisimlərin səviyyəsi, KT zamanı
döş qəfəsində iltihabın diaqnostikasının meyarları, COVID
xəstələrində bakterial koinfeksiyalar, uzunmüddətli COVID
pasiyentlərinin izlənməsi, virusun yeni ştammları ilə bağlı məlum
faktlar ətrafında müzakirələr aparılıb.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

İstifadə olunan vaksinlər koronavirusun “Delta” ştammına qarşı effektlidir
BMT-nin xəbərlər xidmətinin
yaydığı məlumatda bildirilir ki,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
(ÜST) Baş direktoru Tedros Qebreyesus bəyan edib ki, COVID–19
ilə bağlı vəziyyət getdikcə ağırlaşır. Belə ki, artıq dördüncü
həftədir ÜST-nin altı bölgəsindən
beşində yoluxma halları çoxalıb.
O, zəngin ölkələri buster (3-cü,
qüvvətləndirici) dozalar üçün
vaksinləri tədarük etməyə deyil,
onları yoxsullarla bölüşməyə
çağırıb. “10 həftə ərzində davamlı
olaraq azalan ölüm hallarının sayı
yenidən yüksəlir. Biz, dünyanın
bütün bölgələrindən xəstəxanaların
yenidən tam gücünə qayıtdığı
barədə xəbərlər alırıq. Koronavirusun “Delta” variantı, dünyada
sürətlə yayılaraq, yeni yoluxma
və ölüm halları sayının artmasına səbəb olur”, – deyə Tedros
Qebreyesus Cenevrədə keçirilən
brifinqdə bildirib.
Bu günə qədər “Delta” variantının aşkar edildiyi ölkələrin
sayı 100-ü keçib və çox güman
ki, ÜST rəhbərinin dediyi kimi, o,
bütün dünyada dominant olacaq.
T.Qebreyesus deyib: “Vaksinasiyanın az keçirildiyi ölkələrdə
vəziyyət xüsusilə ağırdır. “Delta”
və yüksək ötürülmə dərəcəsi olan
digər variantlar həmin ölkələrdə
fəlakətli yoluxma dalğaları yaradır
ki, bu da çox sayda yoluxanların
xəstəxanaya yerləşdirmə və ölüm
hallarına səbəb olur”, – deyə ÜST
rəhbəri vurğulayıb. O, hətta daha
əvvəl səhiyyə sistemləri sayəsində
böyük bir epidemiyanın qarşısını
almağı bacaran ölkələrin belə indi
pandemiyanın mərkəzində olduğunu qeyd edib. ÜST-nin Baş direktoru etiraf edib ki, deyə bilmərik
ki, yalnız vaksinlərin köməyi ilə
böhrandan çıxmaq mümkün ola-

S

əhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və TƏBİB-in vətəndaşların vaksinasiya ilə bağlı
suallarına verdikləri açıqlamada qeyd olunur ki, ikinci
dozadan 6 ay keçdikdən sonra yüksək risk qrupuna daxil
olanlara (tibb işçiləri, yaşı 60-dan yuxarı olan şəxslər, autoimmun xəstəlikləri olan şəxslər) 3-cü doza (buster) vaksin
vurulması məqsədəuyğun hesab olunur. Tədqiqatlara görə
qüvvətləndirici doza kimi istənilən vaksin növü istifadə oluna
bilər. Əvvəl qəbul edilən 2 dozadan asılı olmayaraq, ya eyni
növ, ya da digər bir vaksin 3-cü, yəni qüvvətləndirici (buster)
doza kimi qəbul oluna bilər. “Peyvənd sertifikatı”nda son
qəbul edilən 2 doza haqqında məlumat əks olunacaq. Açıqlamada, həmçinin bildirilir ki, iyulun 2-dən sonra “İmmunitet
sertifikatı”nın müddəti bitdiyi üçün ölkədə istifadə olunan hər
hansı vaksindən 1 doza qəbul edən şəxsin “İmmunitet sertifikatı” müddətsiz olaraq uzadılır. İyulun 2-dən əvvəl 1 doza
vaksin vurduran şəxslər isə 2-ci doza mütləq vurdurmalıdır.

caq. Amma ona əminik ki, peyvənd
virusa qarşı mübarizədə mümkün
olan bütün vasitələrdən ən güclüsüdür. “Dünya COVID –19 virusunun dəyişməyə və daha yoluxucu
olmağa davam etdiyini real zaman
rejimində müşahidə edir. Bu gün
demək istəyirəm ki, biz ictimai
səhiyyə sahəsində fövqəladə
vəziyyətin gərginləşməsini yaşayırıq və bu vəziyyət daha böyük
dərəcədə insan həyatı, yaşamaq
üçün zəruri olan vasitələr, dünya iqtisadiyyatının bərpası üçün
təhlükə yaradır", – deyə ÜST
rəhbəri bildirib.
Onun sözlərinə görə,
vaksinlərin çox az olduğu yerdə
vəziyyət nəzərəçarpacaq dərəcədə
daha pisdir, lakin pandemiya
heç bir yerdə bitməyib. “Hazırkı
kollektiv strategiya mənə meşə
yanğını ilə mübarizə aparan yanğın
komandasını xatırladır. Bir yerdə
su ilə suvarma yalnız həmin yerdə
alovu azalda bilər, lakin yanğın
hər hansı bir yerdə közərməyə
davam edərsə, qığılcımlar nəticədə
yayılıb yenidən qorxunc bir alova

çevriləcək”, – deyə Tedros Qebreyesus vurğulayıb. O, xəbərdarlıq
edib ki, kollektiv müqavimət olmadan bu “pandemik cəhənnəm odu”
söndürülə bilməz.
Baş direktor peyvəndlərin
qeyri-bərabər və ədalətsiz paylandığını xatırladıb: bəzi ölkələr və
bölgələr milyonlarla buster dozası
sifariş edir, eyni zamanda, digər
ölkələrdə səhiyyə işçiləri və ən
həssas əhali qruplarının vaksinasiyası üçün lazım olan sayda
vaksin yoxdur. “Nisbətən yüksək
vaksinasiya əhatəsi olan ölkələr
buster vaksinlərinin tədarükünə
üstünlük vermək əvəzinə, COVAX
sisteminin tədarükünə səylərini
yönəldə bilərdilər”, – deyə Tedros
Qebreyesus qeyd edib. O, bütün
dərman şirkətlərini lisenziyalarını,
yeniliklərini və texnologiyalarını
bölüşməyə çağırıb. ÜST rəhbəri
qeyd edib ki, “AstraZeneca” artıq
belə bir addım atıb – bütün dünyada peyvəndlərin lisenziyalaşdırılmasını aparıb və onların istehsalını
genişləndirib. O bildirib ki, Avropa,
Hindistan və Koreya Respub-

likasından əlavə Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı Yaponiya və
Avstraliyadakı iki istehsal gücünü
fövqəladə hallarda istifadə etmək
üçün peyvənd siyahısına əlavə
edib. Beləliklə, lisenziya müqaviləsi
nəzərə alınaraq, “AstraZeneca”nın
istehsal ediləcəyi yerlərin sayı beşə
çatıb.
T.Qebreyesusun həmkarı, ÜSTnin immunlaşdırma üzrə eksperti
Ann Lindstrand jurnalistlərin
suallarını cavablandırarkən bildirib
ki, ÜST-nin buster dozalarının
məqsədəuyğunluğunu təsdiq edən
kifayət qədər faktiki məlumatı
yoxdur. Digər vaksinlərdə olduğu
kimi, koronavirus əleyhinə
peyvəndin effektivliyi də vaxt
keçdikcə azalır. Lakin tədqiqatlar
göstərir ki, ümumilikdə peyvəndlər
kifayət qədər yüksək müdafiə
səviyyəsini təmin edir. O əlavə edib
ki, indi peyvənd olunmuş insanları
əlavə müdafiə etmək üçün
vaksinləri satın almaq deyil, hər
şeydən əvvəl, daha çox insanlara
ilk mərhələdə peyvənd vurmaq
lazımdır.

ÜST-nin aparıcı elmi işçisi
Sumya Svaminatan isə hesab edir
ki, müdafiəni gücləndirmək üçün
nəzərdə tutulan təkrar peyvənd
dövriyyəsinə – buster dozalarına
başlamaq ən azı bir və ya iki ildən
sonra mümkün olacaq.
Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə
Birliyinin birgə məlumatında
“İmmunitet sertifikatı” barədə də
məlumat verilib. Bildirilir ki, “İmmunitet sertifikatı” koronavirusa
yoluxduqdan sonra yaranan immun
cavabı təsdiq edən sənəddir.
COVID –19 xəstəliyini keçirmiş
və bununla bağlı PZR testi vermiş, nəticəsi pozitiv çıxmış və
rəsmi qeydiyyata düşmüş şəxslər
“İmmunitet sertifikatı” əldə edə
bilərlər. Elmi tədqiqatlar göstərir ki,
xəstəliyi keçirmiş şəxslərin qanında 6 aydan sonra anticisimlərin
titri aşağı düşür. Bu səbəbdən
“İmmunitet sertifikatı”nın etibarlılıq
müddəti 6 ay qəbul edilib. 2021-ci
il iyulun 2-dən sonra “İmmunitet
sertifikatı”nın müddəti bitdiyi üçün

ölkəmizdə istifadə olunan hər
hansı vaksindən 1 doza qəbul
edən şəxsin “İmmunitet sertifikatı” müddətsiz olaraq uzadılır.
Bu tarixdən əvvəl 1 doza vaksin
vurdurmuş şəxslər isə 2-ci doza
vaksini mütləq vurdurmalıdırlar.
“Peyvənd sertifikatı” COVID –19
xəstəliyinə qarşı vaksinasiya ilə
yaranan immun cavabı təsdiq
edir. COVID –19 xəstəliyinə
qarşı Azərbaycanda tətbiq olunan
vaksinlərdən hər hansı birinin hər
iki dozasını vurduran şəxslərə
“Peyvənd sertifikatı” verilir.
“Peyvənd sertifikatı” müddətsizdir.
Qeyd etməliyik ki, COVID –19
infeksiyasının “Delta” ştammının
əsas əlamətləri mədə-bağırsaq
pozuntusu, yüksək hərarət və
nevroloji narahatlıqlardır. Bu
ştammla xəstələnən zaman ağciyər
zədələnmələrinə rast gəlinsə də,
bu, əsas simptom hesab edilmir.
“Ötən müddət ərzində yeni növ
koronavirus infeksiyası ilə bağlı müəyyən təcrübəyə yiyələnə
bilmişik. Əldə edilən təcrübəyə
əsasən, virusun əlamətləri daha
çox ağciyərlərdə deyil, başqa
orqanlarda özünü büruzə verərsə,
ağciyərlər daha az zədələnir.
Belə olan halda, ölüm halları
az müşahidə edilir. Yəni, mədəbağırsaq pozuntusu və yaxud da
nevroloji narahatlıqlar ölümcül
deyil”. Bu fikirləri tibb elmləri doktoru, professor Əlizamin Sadiqov
koronavirusun “Delta” ştammı
və onun əsas əlamətləri ilə bağlı
məlumat verərkən deyib. Pulmonoloq bildirib ki, virus sərhəd tanımır:
“Bütün orqanları həm ayrı-ayrılıqda, həm də eyni vaxtda zədələyə
bilər. Odur ki, sosial məsafə
qorunmalı, dezinfeksiya məhlulları
və tibbi maskadan istifadəyə
riayət edilməlidir. Ən əsası isə,
vaksinasiyadan keçmək vacibdir”.

O, vurğulayıb ki, istənilən halda,
vətəndaşların panikaya düşməsinə
ehtiyac yoxdur: “Delta” variantı
sürətli yayılma xüsusiyyətinə malik
olsa da, daha ölümcül olması ilə
razılaşmıram. Bəzi şişirtmələrə
inanmadan, panikaya düşmədən
qoyulan bütün qaydalara əməl
edilərsə, hesab edirəm ki, koronavirusla mübarizədə qalib gələ
bilərik. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda vaksinasiyadan keçənlərin sayı kifayət qədər
çoxdur. Yəni, bir çox vətəndaşda
koronavirusa qarşı immun cavab formalaşıb. Belə olan halda,
vətəndaşların əksəriyyəti “Delta”
ştammına ya yoluxmayacaqlar, ya
da xəstəliyi yüngül keçirəcəklər.
COVID –19 virusunun yeni ştammlarının yaranması təbii prosesdir. Ona görə də, təkrar edirəm,
vətəndaşların stres keçirmələrinə
ehtiyac yoxdur. Yeganə və ən effektiv çıxış yolu vaksinasiyadır”.
Dünyada COVID –19 əleyhinə
vaksinasiyadan sonra yaranan
immun cavabın dayanıqlılığı
və müddəti istiqamətində elmi
tədqiqatlar davam etdirilir. Aparılan tədqiqatların nəticələri
açıqlandıqdan, ÜST və digər
beynəlxalq səhiyyə qurumlarının tövsiyələri məlum olduqdan
sonra bu məsələyə yenidən
baxılacaq. Mütəxəssislər bildirirlər
ki, Azərbaycanda tətbiq olunan
“SinoVac” (Çin), “AstraZeneca”
(İngiltərə), “Pfizer” (Almaniya –ABŞ), “Sputnik V” (Rusiya)
vaksinləri koronavirusun "Delta” ştammına qarşı effektlidir.
Birmənalı şəkildə təsdiq olunub
ki, vaksin vurduran şəxslər yoluxma ştammından asılı olmayaraq,
xəstəliyi yüngül keçirirlər.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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2021-ci il – Nizami ili
“Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili”
elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ölkənin ictimai-siyasi və mədəni
həyatında mühüm hadisə kimi qarşılanmışdır. Bu, doqquz əsrə
yaxındır ki, xalqın qəlbində yaşayan ölməz şairə sonsuz hörmət və
izzətin, məhəbbətin daha bir bariz nümunəsidir.

Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət
mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə
yaşayıb yaradaraq, Yaxın və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və
bədii-estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti
incilərini də məhz burada ərsəyə gətirmişdir.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Dahi şairin adına layiq

Hər şair xalqın qəlbində əbədi
yaşaya bilmir. Amma Nizami Gəncəvi
əbədiyaşardır və bundan sonra da əsrlər
boyu yaşayacaqdır. Bilirsiniz niyə belədir?
Sualın ən yaxşı cavabını ulu öndər
Heydər Əliyev 2000-ci ilin may ayının
24-də Nizami Gəncəvinin məqbərəsini
ziyarət edərkən deyib: “Bütün Azərbaycan
xalqı Nizami Gəncəvi ilə fəxr edir. O,
bu torpaqda yaşayıbdır, bu torpaqda
yazıbdır. Onun yazdığı əsərlər bütün
dünyada məşhurdur. Təsəvvür edin, 850
il bundan öncə bu qədər böyük əsərlər
yaratmaq!.. Onun əsərləri təkcə şeirdən
ibarət deyildir,onların hər birində böyük
elm var, böyük fəlsəfə, dahi fikirlər var.
Buna görə də onun əsərləri də yaşayır,
özü də yaşayır”.
Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Nizami irsinə daim xüsusi diqqət yetirmişdir. Məhz ümummilli liderin təşəbbüsü
ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş
“Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini,
nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərar Nizami
yaradıcılığının tədqiqi və təbliği baxımından olduqca əhəmiyyətli tarixi bir

şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə
qaldırmışdır. Mütəfəkkir şairin məşhur
“Xəmsə”si insanlığın mənəvi sərvətlər
axtarışının zirvəsində dayanaraq dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında
layiqli yer tutur”.
2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan
olunması ilə əlaqədar görülən işlər,
həyata keçirilən tədbirlər haqqında ilk
olaraq Gəncə Regional Mədəniyyət
İdarəsinə müraciət etməyimiz də təsadüfi
deyil. Nizami Gəncədə doğulub boyabaşa çatıb. O, bu qədim şəhəri bir gün
də tərk etməyib.Gəncədə iki müqəddəs
yer varsa, biri İmamzadə, digəri Nizami məqbərəsidir. Ona görə də burada
keçirilən hər bir tədbir, deyilən hər söz

sənəddir. Dahi şairin1981-ci ildə ulu
öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə
keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri bu
gün də yaddaşlardan silinmir və ölkənin
mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə
çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Nizami irsinin
öyrənilməsi, qorunub saxlanması və
bütün dünyada təbliği ilə bağlı Heydər
Əliyev ənənələrini bu gün də davam etdirir. 2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illiyi dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlərlə
yadda qalmışdır. Ölkə başçısı demişdir:
“Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət
daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə malik
yaradıcılığı ilə Şərq bədii təfəkkürünü
elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və

diqqəti cəlb edir, böyük maraq doğurur.
Müsahibimiz Gəncə Regional
Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif
Cənnətovdur.
– Vasif müəllim, “Nizami ili” necə
keçir?
– Əvvəla, 2021-ci ili “Nizami Gəncəvi
ili” elan etdiyinə görə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevə Gəncənin və Gəncəbasarın
mədəniyyət işçiləri adından dərin
təşəkkürümü bildirirəm. Düzü, Nizaminin
bu torpağın oğlu olması bizim üzərimizə
ikiqat məsuliyyət qoyur.
Qeyd edim ki, ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamından sonra Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin
“Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri

Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinin
keçirilməsinə dair 31 mart 2021-ci il
tarixli tədbirlər planı” olub. Bunun ardınca
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi
özünün ayrıca tədbirlər planını hazırlamış
və bu ilin yanvar ayından başlayaraq,
regional idarənin tabeliyində fəaliyyət
göstərən Gəncə, Naftalan şəhər, Goranboy, Samux, Kəlbəcər və Xocalı rayon
mədəniyyət müəssisələrində silsilə
tədbirlər – rəsm, kitab sərgiləri, kitab
müzakirələri, “dəyirmi masa”lar, ədəbibədii kompozisiyalar, Nizaminin sözlərinə
yazılmış musiqi əsərlərindən ibarət
konsertlər, poeziya saatları və sair bu
kimi tədbirlər keçirilmişdir.
Təbii ki, tədbirlər həm kütləvi, həm
də respublikada COVID-19 infeksiyası
ilə əlaqədar karantin rejimi qaydalarına uyğun olaraq onlayn formada təşkil
edilir. COVID-19-la bağlı məhdudiyyətləri
nəzərə alaraq bu ilin ilk üç ayında daha
çox videokonfranslara, digər onlayn
tədbirlərə üstünlük vermişik. Lakin
keçirdiyimiz tədbirlərin adlarına baxmaq
kifayətdir ki, onun necə çoxşaxəli olması
sizdə təsəvvür yaratsın. Məsələn, “Ölməz
Nizami” adlı videokonfrans Goranboy
Rayon Mərkəzi Kitabxanasında baş
tutdu. Onun ardınca “Mahir söz ustası”
adlı şeir saatı Gəncə şəhər MKS-nin
2 saylı filialında təşkil olundu. Sonrakı
günlərdə Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə
əlaqədar “Kərpickəsən kişinin dastanı”
adlı onlayn şeir saatı Gəncə şəhər MKSnin Uşaq kitabxanasında keçirildi və olduqca maraqla qarşılandı. Gəncə Şəhər
Mərkəzi kitabxanasında “Nizami mövzu
və süjetləri Şərq xalqları ədəbiyyatında”
kitabının onlayn təqdimatı da öz ətrafına
xeyli nizamisevər topladı.
– Deyəsən, kitabxanaların
gücündən daha çox istifadə edirsiniz...
– Bilirsiniz, kitabın, kitabxanaların
təsir gücü daha böyükdür. Təsadüfi
deyil ki, Gəncə Şəhər Mərkəzi Kitabxanasının 19 saylı filialının “2021-ci
ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan olunması
klassik ədəbi irsimizin azərbaycançılıq
məfkürəsi işığında tədqiq edilməsinə bir
töhfə kimi” onlayn görüşü böyük əkssəda yaratdı. Gəncə, Samux Heydər
Əliyev mərkəzlərinin qış, yaz aylarında
keçirdikləri tədbirlər haqqında hələ də
söhbət açılır. “Nizami hər sözü demiş
birinci, qoymamış cilasız qalsın bir inci...”
adlı onlayn tədbir də unudulmur. Gəncə
şəhər MKS-nin 11 saylı filialı, Gəncə
Mədəniyyət Mərkəzinin diyarşünaslıq
evi ilə birlikdə keçirilən həmin tədbirdən
sonra respublikanın bir çox bölgələrindən
məktublar almışıq.
– Bilirik ki, açıq havada keçirilən
tədbirlərə üstünlük verirsiniz. Yəqin

pandemiya məcbur edir?
– Təkcə ona görə yox ki, qapalı
məkanlarda geniş tədbir keçirmək bir
qədər risklidir. Yox, sadəcə açıq havada keçirilən tədbirlər daha təsirli, təbii
və səmərəli olur. Goranboyda “Dahi
Azərbaycan şairi” adlı mühazirə saatı
təşkil etdik. Bilirsiniz harada? Rayondakı
“Xəmsə” baralyefinin önündə. Tədbirə
toplaşanlar həm maska taxmışdılar, həm
də adamlar özləri məsafə saxlayırdılar.
Goranboy Rayon Mərkəzi Kitabxanasının,
Heydər Əliyev Mərkəzinin və tarix-diyarşünaslıq muzeyinin iştirakı ilə keçirilən
bu tədbirə xeyli rayon sakini toplaşmışdı.
Nizaminin qəzəlləri, sözlərinə yazılmış
musiqi parçaları, şairin yaratdığı obrazlar adamların o qədər xoşuna gəlmişdi
ki, tədbirdən sonra hərə öz təəssüratını
söyləyir, “zövq aldıq” deyirdilər.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, açıq
havada keçirilən tədbirlərdə Gəncə
Dövlət Dram Teatrının kollektivi xüsusi
fəallıq göstərir. Uzun illərdir ki, aktyorlar
bu sahədə zəngin təcrübə əldə etmişlər.
Nizami qəhrəmanlarının canlı obrazını yaratmış sənətkarlar istənilən hava
şəraitində istədiklərinə nail ola bilir, tamaşaçıların rəğbətini qazanırlar. Artıq xarici
ölkələrdə də gəncəli aktyorları tanıyır və
bəyənirlər. “Xəmsə” ədəbi-bədii kompozisiyası ilə Türkiyə Cumhuriyyətində
keçirilən “Uluslararası kısa performanslar festivalı”nda iştirak edən kollektiv
haqqında xoş sözlər söylənilir. Qeyd edim
ki, teatrın Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”
ədəbi-bədii kompozisiyası Turkiyə Respublikasında keçirilən onlayn tamaşalar
festivalında fəxri fərmana layiq görülmüşdür.
– Teatrdan söz düşmüşkən, ötən
əsrin 80-ci illərində ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Gəncədə
açıq havada “Zərrabi” Poeziya Teatrı yaradılıb. Amma bir arada onun
fəaliyyətində durğunluq hiss olunurdu.
“Nizami ili”ndə bu teatrın gücündən
istifadə olunacaqmı?

– Nizami Gəncəvi irsinin təbliğində,
teatr yaradıcılığının səhnə materialına
çevrilməsində Gəncə Dövlət Poeziya
Teatrının əvəzsiz xidmətləri olub. Müxtəlif
adlarla – Gəncə Dövlət Poeziya, Nizami Poeziya, “Zərrabi” Nizami Poeziya
teatrları kimi fəaliyyət göstərən bu sənət
ocağında elə əsərlər tamaşaya qoyulub
ki, bu gün də onlar haqqında maraqla
və razılıqla söhbət açılır. 1979-cu ilin
payızında Nizami Gəncəvi irsindən
“Slavyan gözəli haqqında hekayət” ilə
həyata vəsiqə qazanan bu teatr bir-birinin
ardınca “Şairin gənclik illəri”, “Xeyir və
Şər”, “Gül və Zəhər” ,“Zəhmət dastanı”
“Məhəbbət əfsanəsi”, “Leyli və Məcnun”,
“Çoban və Bəhram” və başqa tamaşalarla yadda qalıb.
Belə bir sənət ocağını, özü də, üstəlik,
“Nizami ili”ndə biz diqqətdən kənarda
saxlaya bilmərik. Artıq bir neçə dəfə
burada, açıq havada tamaşa göstərilib.
Lakin dahi şairin 880 illiyinə daha ciddi
hazırlıq görülür. Nizami Gəncəvinin
“Sirlər xəzinəsi”nin motivləri əsasında
bütöv bir tamaşa hazırlanır. Bundan
başqa, “Xəmsə”yə əsaslanan, hər biri
10 dəqiqəlik filmləri də yaxın vaxtlarda
tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək.
Nizami ilində regional idarənin ən
böyük məqsədlərindən biri şairin ədəbi irsinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunması, keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinin və
kütləviliyinin artırılmasıdır. Samux Rayon
Heydər Əliyev Mərkəzinin Azərbaycanın
Ukraynanın Xarkov şəhərindəki fəxri
konsulluğu və respublikanın Gəncə,
Abşeron, Şəki, Yevlax, Qax, Qəbələ,
Balakən, Yardımlı, Zaqatala, Oğuz, Ucar,
Beyləqan Heydər Əliyev mərkəzlərinin
əməkdaşlarının, Ukraynada yaşayan
soydaşlarımızın “Aynur xatun” qadın
cəmiyyətinin və “Odlar yurdu” Gənclər
Təşkilatının iştirakı ilə “Azərbaycandan
dünyaya doğan Günəş – Nizami Gəncəvi
və Heydər Əliyevin şairə olan rəğbəti”
adlı onlayn tədbirimiz bu baxımdan maraqla qarşılanmışdır.
“Nizami Gəncəvi Azərbaycan
mədəniyyətinin və tarixinin ən görkəmli
şəxsiyyətlərindən biridir. Nizami yaradıcılığı bütün dünyada sevilir. Bu gün şairin
əlyazmaları dünyanın bir çox kitabxanalarında və arxivlərində saxlanılır. Nizami
yaradıcılığı yüksək sənətkarlıq, ədalət,
xeyirxahlıq düşüncələri ilə seçilir. Hələ
orta əsrlərdə – Renessans dövründə bir
çox Avropa ədibləri Nizaminin əsərlərinə
müraciət edib”. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın dediyi bu sözlər bir
daha göstərir ki, Nizami, sözün həqiqi
mənasında, dahi şəxsiyyət olub. Bəli, o,
bəşəri bir şairdir. Milliyyətindən, dinindən
asılı olmayaraq, bütün xalqlar onu tanıyır
və əsərlərini sevə-sevə oxuyurlar. “Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatında” adlı
beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirdik.

Dahi şairin böyüklüyü, ülviliyi, tolerantlığı
və digər məziyyətləri ilə bağlı elə faktlar
səsləndirdilər ki, adam özünün də bu
xalqın nümayəndəsi olmasından qürur
duydu.
– Rəhbərlik etdiyiniz regional
idarənin tabeliyində olan mədəniyyət
müəssisələrində də Vətən müharibəsi
şəhidləri, qazilər var. Onların ailələri
ilə müntəzəm əlaqə saxlamağınızı,
lazımi kömək göstərməyinizi də bilirik.
Amma şəhid ailə üzvləri üçün Nizami
məqbərəsinə ekskursiyaların təşkili
bizi xüsusilə maraqlandırdı...
– Bəli, həm məqbərəyə, həm də Nizami muzeyinə ekskursiyalar təşkil etdik. Nizami Gəncəvinin əsərlərində qəhrəmanlıq
motivləri, hərbi-vətənpərvərlik mövzusu kifayət qədərdir. İnanırsınızmı, bu
gəzintilərdən sonra mən şəhid yaxınlarının, qazilərin sifətində bir qürur hissi
gördüm.
Şəhidlərimiz bizim baş tacımızdır. Onları unutsaq, özümüz unudularıq. Tez-tez
evlərində oluruq, problemləri ilə maraqlanırıq, əlimizdən gələn köməyi əsirgəmirik.
Bu günlərdə Vətən müharibəsi şəhidi
Hikmət Məmmədovun barelyefinin
açılışını etdik. O, Gəncə Dövlət TarixMədəniyyət Qoruğunun Nizami filialının
bələdçisi idi. Yaşadığı evin önünə vurduğumuz barelyefə görə ailə üzvləri heç bilirsiniz necə sevinirdilər? Yeri gəlmişkən,
şəhidlərin barelyeflərini, büstlərini gəncəli
heykəltaraş Qasım Qasımov hazırlayır
və özü də təmənnasız. Biz bu günlərdə
onu mükafatlandırdıq, xeyirxah işini qeyd
etdik. Gəncə Şəhər Uşaq İncəsənət
Məktəbinin müəllimi, Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının üzvü, istedadlı
heykəltəraş Qasım Qasımov indiyədək
I və II Qarabağ müharibələrində şəhid
olmuş 60 nəfərdən çox Azərbaycan övladının büst və barelyeflərini hazırlayıb.
…Şəhər və rayon icra hakimiyyətləri
ilə daha yaxından, əlaqəli fəaliyyət
göstərməyə üstünlük veririk. Nizami ili ilə
əlaqədar istər Gəncə şəhərində, istərsə
də ətraf rayonlarda maraqlı tədbirlər
planı hazırlanıb və həyata keçirilir. Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov idarəmizin işinə böyük kömək
göstərir, öz məsləhətlərini verir, “Nizami
Gəncəvi ili”ni yüksək səviyyədə başa
çatdırmaq üçün bütün imkanlardan maksimum istifadə olunmasını tövsiyə edir.
Biz Mədəniyyət Nazirliyinin, şəxsən
nazir Anar Kərimovun bu işdə konkret
diqqət və qayğısını hər gün hiss edirik.
Görürük ki, dahi şairin 880-ci ildönümünü
yüksək səviyyədə keçirmək üçün bütün
işlərə necə böyük məsuliyyətlə yanaşılır, qarşımızda duran vəzifələr ən xırda
detallarına kimi bizə tapşırılır və hesabat
tələb olunur.

Qələmə aldı:
Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Ukrayna yazıçısının romanı
Azərbaycanda nəşr olunub

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
şərəfli tarix yolu” kitabının təqdimatı olub

Bu günlərdə çağdaş Ukrayna yazıçısı Viktoriya
Qranetskanın “Xoşbəxt” romanı nəşr olunmuşdur. “Nurlar”
nəşriyyatında işıq üzü görmüş romanı Ukrayna dilindən
Azərbaycan türkcəsinə gənc ədəbiyyatşünas və tərcüməçi
Qumru Şəhriyar çevirmişdir.
Real hadisələr əsasında qələmə alınmış “Xoşbəxt” romanı
Viktoriya Qranetskanın 2015-ci ildə “Sözün taclandırılması”
beynəlxalq ədəbi müsabiqəsinin özəl mükafatına layiq görülən
üçüncü romanıdır.
AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun şöbə müdiri,
gənc alim, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Günel Məliklinin
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının şərəfli tarix yolu” adlı
kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.
AMEA-nın Əsas binasında baş tutan
tədbiri giriş sözü ilə açan Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun
baş direktoru, akademik Teymur Kərimli
Akademiyanın tarixindən danışıb, elm
məbədinə həsr olunan kitabı yüksək
qiymətləndirib.
Sonra çıxış edən nəşrin müəllifi
Günel Məlikli əvvəlcə tədbir iştirakçılarına öz minnətdarlığını bildirib və çıxışı
zamanı akademiyanın keçdiyi şərəfli
yola nəzər salıb, eləcə də kitabın ərsəyə
gəlmə prosesinə toxunub. O qeyd
edib ki, kitabın baş elmi məsləhətçisi
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev, elmi redaktoru AMEA-nın vitseprezidenti, akademik İsa Həbibbəyli,
rəyçiləri Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru, professor İlham
Məmmədzadə və fəlsəfə elmləri doktoru
İzzət Rüstəmovdur.

Günel Məliklinin sözlərinə görə,
əsərdə Azərbaycan elminin, milli
təfəkkürün, mədəniyyətin inkişafında
mühüm rolu olan AMEA-nın yaranmasının respublikamızın tarixinin ən
əlamətdar hadisələrindən biri olduğu,
akademiyanın ölkədə elmi düşüncənin
yaranmasına, inkişafına təkan verdiyi
vurğulanıb, o cümlədən Azərbaycan
alimlərinin nüfuzlu əsərlərindən, yenilik
və ixtiralarından bəhs edilib. Diqqətə
çatdırıb ki, həmçinin kitabda Azərbaycan
elminə xüsusi həssaslıqla və böyük
ehtiramla yanaşan ulu öndər Heydər
Əliyevin AMEA-nın inkişaf etdirilməsinə
hər zaman dövlət səviyyəsində qayğısından da söz açılıb. Bundan əlavə,
Prezident İlham Əliyevin apardığı genişmiqyaslı islahatlar, inkişaf strategiyası,
AMEA-ya diqqət və qayğısı da nəşrdə
əks olunub. Eyni zamanda, vəsaitdə
AMEA prezidentlərinin həyat və yaradıcılığı, akademiyanın institutları haqqında

geniş məlumat, aparılan elmi araşdırmalar və Azərbaycanda elmin inkişafı
istiqamətində görülən işlər də oxuculara
təqdim olunur.
Daha sonra AMEA-nın Mərkəzi Elmi
Kitabxanasının baş direktoru, fəlsəfə
elmləri doktoru, professor Məmməd
Əliyev çıxış edərək bu gün akademiyada qocaman kadrlarla gənclərin çiyinçiyinə çalışmasını yüksək qiymətləndirib
və onların təkcə Azərbaycan elminə
deyil, eyni zamanda, dünya elminə töhfə
verdiklərini deyib.
Təqdimat mərasimində, həmçinin
nəşrin rəyçisi fəlsəfə elmləri doktoru
İzzət Rüstəmov, həmin müəssisənin
əməkdaşları, fəlsəfə elmləri doktorları Füzuli Qurbanov, Adil Əsədov, o
cümlədən siyasi elmlər doktoru Adil
Mirabdullayev və Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya
fakültəsinin dekanı, pedaqoji elmlər
doktoru, professor Hikmət Əlizadə çıxış
edərək əsərlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb, nəşri yüksək qiymətləndiriblər.

Anar ƏLI,
“Xalq qəzeti”

Yazıçı müsahibələrinin birində qeyd
edir ki: “Çağdaş Ukrayna ədəbiyyatında
prinsipial olaraq yeni bir şey yaratmaq
istədim – başqalarının və daha əvvəl
yazdıqlarımın fonunda fərqlənəcək yeni
bir şey. Məncə, Ukrayna müsəlmanları
mövzusu gərgin, mürəkkəb və hər
zamankındən daha aktualdır...”
Viktoriya Qranetskanın “Xoşbəxt”
romanının süjet xətti Azərbaycanla
bağlı məqamları ilə səciyyəvidir və
müəllifin belə bir mövzuya müraciəti
təsadüfi deyildir. Belə ki, əsərdə
hadisələr ukraynalı pravoslav qız
(Olesya) və Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ bölgəsindən olan, köçkünlük
səbəbindən ailəliklə Vinnitsaya sığınan
türk-müsəlman oğlanın (Yusif) sevgi
münasibətləri ilə bağlı real, gerçək
olaylara söykənən süjet hörüyü üzərində
qurulmuşdur. Romanda təsvir olunan
hadisələrin dramatizmini ukraynalı
qızın sevgisi naminə dinini dəyişərək

islamı qəbul etməsi gücləndirir. Onların
evliliyindən doğulan oğlana qoyulan
Səid adı ukraynacaya tərcümədə
“xoşbəxt” mənasını verir – romanın
adı da buradan qaynaqlanır. Lakin
uşaq sağalmaz xəstə kimi doğulur və
onun sağlamlığı uğrunda mücadilə
süjetdə əhəmiyyətli yer tutur. Əsərin
qəhrəmanları qarşılaşdıqları anlaşılmazlığa və yaşadıqları çevrənin ciddi
müqavimətlərinə baxmayaraq, bütün çətinliklərin dəf etməyi bacarır və roman
xoşbəxt sonluqla bitir.
“Xoşbəxt” romanı, ilk növbədə, sevgi
mövzusundadır. Eyni zamanda, “Tanrı,
ümumiyyətlə din və xüsusilə İslam
dininin hakim olmadığı toplumda onun
qavranılması, Ukraynadakı müsəlmanlar
haqqında stereotiplərlə mübarizənin
əhəmiyyəti” kimi mürəkkəb mövzulardan
bəhs edir.
Kitabın Azərbaycan nəşrinə “Sevgi
– xoşbəxtliyin açarı” adlı geniş ön
söz yazmış yazıçı Vaqif Sultanlının
qənaətincə, istər dünya, istərsə də
Azərbaycan ədəbiyyatında fərqli
dinlərin, inancların yaratdığı maneələri

aşaraq biri-birinə qovuşan, vüsalla
(bəzən də faciəyə aparan vüsalla) bitən
sevgilər barədə xeyli əsər yazılmışdır.
Yaranan hər bir mükəmməl mətndə
sevginin tanrısallığı önə sürülmüş,
toplumların qutsallaşdırdığı dəyərlərin
və insanlığa xas bütün digər yanaşım
və münasibətlərin ondan sonra
gəldiyi qənaətinə tapınılmışdır. “Xoşbəxt” romanında isə mövzunun fərqli
çalarlarına baş vurulması, burada
qaldırılan problemin təməlində dini
inanclardan qaynaqlanan yasaqlardan
çox, mənəvi-əxlaqi fərqliliklərin
sevgiyə – xoşbəxtliyə aparan ortaq
məqamlarının qabardılması diqqəti
çəkir.
Şübhəsiz ki, Viktoriya Qranetskanın
“Xoşbəxt” romanı geniş oxucu
auditoriyasının diqqət və marağını
çəkəcək, ədəbi tənqid tərəfindən
layiqincə dəyərləndiriləcək, Ukrayna–
Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin
möhkəmlənməsinə öz töhfəsini
verəcəkdir.

“Xalq qəzeti”
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ABŞ-ın Dövlət katibi Hindistan və
Küveytə səfər edəcək
ABŞ

Sosioloji sorğu
“Gallup” sosioloji
tədqiqat mərkəzinin keçirdiyi sorğu nəticəsində məlum
olub ki, ABŞ Prezidenti
Cozef Baydenin reytinqi
dövlət başçısı vəzifəsinin
icrasına başlayandan bəri
ilk dəfə 50 faizə enib. Sorğunun yekunlarına əsasən,
amerikalıların 45 faizi Cozef
Baydenin Prezident kimi
fəaliyyətini dəstəkləmir. Həmçinin respondentlərin 5 faizi
bununla bağlı mövqe bildirməyib. Beləliklə, rəyi soruşulan
vətəndaşların yalnız 50 faizi ABŞ Prezidentinin fəaliyyətini
dəstəklədiklərini açıqlayıblar.
Qeyd edək ki, sorğuda ölkənin 50 ştatında və paytaxt
Vaşinqtonda yaşayan 18 yaşdan yuxarı 1007 respondent
iştirak edib.
Xəbəri ABC “News” verib.

Yupiterin tədqiqi planlaşdırılır
ABŞ Kosmik
Tədqiqatlar Agentliyi (NASA) Yupiterin səthini tədqiq
edəcək. Bunun üçün
“Europa Clipper”
adlı kosmik tədqiqat
zondunun planetin
orbitinə çıxarılması
planlaşdırılır. Qeyd
edilir ki, qurğunun Yupiter planetinin orbitinə çıxarılması
“SpaceX” kompaniyasına həvalə edilib.
Məlumata görə, “Europa Clipper” missiyası 2024-cü
ilin oktyabrında “Falcon Heavy” daşıyıcı raketi vasitəsilə
Florida ştatında yerləşən Con Kennedi adına Kosmik
Mərkəzdən fəzaya buraxılacaq.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Livan

UNİCEF həyəcan təbili çalır
Livan əhalisinin
70 faizdən çoxu
iqtisadi böhran
fonunda bir və ya bir
ay yarımdan sonra
içməli su qıtlığı ilə
üz-üzə qala bilər. Bu
bəyanatla BMT-nin
Uşaq Fondunun
(UNİCEF) rəsmi
nümayəndəsi Yuki Mokuo çıxış edib. O, ölkənin su təchizat
sisteminin istənilən an sıradan çıxa biləcəyini söyləyib.
Y.Mokuo deyib ki, ölkədə 4 milyondan çox insan, o
cümlədən 1 milyon qaçqın təmiz su təchizatı imkanlarını
itirmə təhlükəsi ilə üz-üzədir.
Məlumatı BBC yayıb.

Çin

7 rəsmi şəxs qara siyahıya salınıb
Çinin Honkonq Muxtar
Vilayəti ilə bağlı
ABŞ-ın yürütdüyü siyasət rəsmi
Pekinin narazılığına səbəb
olub. Buna görə
də Çin ABŞ-ın
yeddi rəsmi
şəxsinə sanksiya tətbiq edib. Bu barədə Çin Xarici İşlər
Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, daha öncə ABŞ-ın Çinin 7 rəsmi şəxsi
və təşkilatına tətbiq etdiyi sanksiyaya cavab olaraq, bu
ölkənin 7 rəsmi nümayəndəsi qara siyahıya salınıb.
Xəbəri “Sinxua” verib.

Avstraliya

BOK-un açıqlaması
2032-ci il Yay
Olimpiya Oyunları Avstraliyanın
Brisben şəhərində
keçiriləcək. Bunu
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi
(BOK) açıqlayıb.
Bildirilib ki, koronavirus pandemiyası
səbəbindən ötən il təxirə salınmış Tokio 2020 Yay Olimpiya
Oyunları 23 iyuldan başlayaraq Yaponiyanın paytaxtı Tokioda keçirilir. 2024-cü il Olimpiadası isə Fransanın paytaxtı Parisdə, 2028-ci il Oyunları isə ABŞ-ın Los-Anceles
şəhərində təşkil olunacaq.
Məlumatı “The Guardian” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken gələn həftə Hindistana səfər
edəcək. Dünən Dövlət Departamentinin rəsmisi bildirib ki, bu, ABŞ-ın
ən yüksək vəzifəli diplomatının
Hindistana ilk səfəri olacaq. Xəbəri
“Amerikanın səsi” radiosu yayıb.
Qeyd edək ki, E.Blinken Hindistandan əvvəl bu ilin 26-29 iyun tarixlərində
Küveytə səfər edərək oradakı rəsmilərlə
görüşəcək. E.Blinkenlə eyni vaxtda
ABŞ-ın Müdafiə naziri Lloyd Austin
Cənub-Şərqi Asiyaya səfər edəcək.
Dövlət katibinin müavini Vendi Şerman
isə ondan öncə Çinə yola düşəcək.
Amerika Birləşmiş Ştatları Hindistanı

Çinin getdikcə artan iddialı davranışları ilə mübarizə səylərində mühüm bir
tərəfdaş olaraq görür. Beləliklə, gələn
həftənin çərşənbə günü Dehlidə Blinkenin Hindistanın Baş naziri Narendra
Modi və Xarici İşlər naziri Subrahmanyam Jaişankar ilə görüşü planlaşdırılır.
Gündəmdəki mövzular arasında
Hind-Sakit Okean razılaşması, ortaq
regional təhlükəsizlik maraqları, demokratik dəyərlər və iqlim böhranının həlli
ilə yanaşı, koronavirus pandemiyası ilə
mübarizə də yer alacaq. Blinken Çinin
artan nüfuzuna qarşı tərəfdaş olaraq
görülən “Dördlük qrupu” ölkələrinin
– Hindistan, Yaponiya, Avstraliya və
ABŞ-ın liderlərinin sammitin təşkili
məsələsini də müzakirə edəcək.
Bu ilin mart ayında Ağ ev bu ölkələrin
virtual zirvə görüşünə evsahibliyi etmişdi
və o zaman onlar Hindistanın dərman
istehsalçısı “Biological E Ltd” ilə 2022-ci
ilin sonunadək ən azı bir milyard doza
koronavirus peyvəndi istehsal etməsi
barədə razılığa gəlmişdi.
Lakin bir müddət sonra Hindistan
COVID-19-un fəlakətli bir yoluxma

dalğasına məruz qaldı və Modiyə qarşı
ölkədaxili vaksinasiya səyləri ilə bağlı
sərt tənqidlər fonunda vaksin ixracını
dayandırdı.
Yoluxmalar artdığı zaman ABŞ Hindistanda vaksinlər üçün xam material,
tibbi avadanlıqlar və qoruyucu vasitələr
göndərmişdi. Bundan əlavə, ABŞ-ın
avqust ayının sonuna qədər Hindistana
3-4 milyon doza peyvənd göndərəcəyi
gözlənilir.
“Hindistan COVID-19-la mübarizədə
olduqca kritik bir ölkədir”, – deyə Blinken iki gün əvvəl populyar MSNBC-yə
verdiyi müsahibəsində bildirib. O deyib
ki, Hindistan bir müddət sonra dünyada
mühüm bir peyvənd mənbəyi olacaq.
Xatırladaq ki, ötən ilin noyabr ayında
Hindistan, ABŞ, Yaponiya və Avstraliya
Çinin bölgədəki artan hərbi və iqtisadi gücünü balanslaşdırmaq səyləri
çərçivəsində son on ilin ən böyük birgə
dəniz təlimlərini keçiriblər.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Qərb ölkələri “Taliban”ı
hücumları dayandırmağa çağırdı
Qərb ölkələri
Əfqanıstanda vəziyyətin
gərginləşməsindən
narahatdır və “Taliban”
hərəkatını hərbi hücumları
dayandırmağa çağırır. Bu
barədə ABŞ, Avropa İttifaqına
üzv ölkələr və NATO-nun bu
günlərdə qəbul etdiyi birgə
bəyanatda deyilir. Məlumatı
“İzvestiya.ru” yayıb.
ABŞ Dövlət Departamentinin saytında yerləşdirilmiş
bəyanatda bildirilir: “Biz
təkidlə hər iki tərəfi atəşin
daimi olaraq və bütün ölkə
boyu dayandırılması, gələcək
Əfqanıstan dövlətinin qurulmasının əsas prinsipləri
və tam siyasi nizamlamaya nail olana qədər onun
idarə edilməsi üzrə keçid
mexanizmlərinin detalları ilə
bağlı razılaşmaya gəlməyə
çağırırıq”.

Bundan əlavə, Qərb
dövlətləri talibançıları
onların nəzarəti altında
olan Əfqanıstan rayonlarına
humanitar yardımların
çatdırılmasını, eləcə də
bütün ölkədə diplomatların,
jurnalistlərin, beynəlxalq
təşkilatların və aeroportların
təhlükəsizliyini təmin etməyə
çağırıb.
Bəyanatda, eyni
zamanda, Əfqanıstanda
münaqişənin

nizamlanmasında tərəqqiyə
nail olunması üçün Qərb
ölkələrinin üçüncü tərəflərin
köməyini və vasitəçiliyini
dəstəkləməyə hazır olduqları
da qeyd edilir.
Xatırladaq ki, bir gün
əvvəl ABŞ-ın Dövlət katibi
Entoni Blinken xəbərdarlıq
etmişdi ki, əgər “Taliban”
hakimiyyəti ələ keçirərsə,
Əfqanıstan dünyadan təcrid
olunmuş ölkəyə çevriləcək.
İyulun 22-də Rusiyanın

Xarici İşlər nazirinin müavini
Andrey Rudenko da, öz
növbəsində, bildirmişdi ki,
Əfqanıstanın şimal hissəsi
yeni qaynar nöqtəyə çevrilir
və bu, ABŞ qoşunlarının
ölkədən çıxarılması
nəticəsində baş verir.
Ondan bir qədər əvvəl,
iyulun 16-da Rusiyanın Xarici
İşlər naziri Sergey Lavrov
da Əfqanıstanda vəziyyətin
deqradasiyaya uğradığını
bəyan etmişdi. Onun
sözlərinə görə, ABŞ qoşunları
bu ölkəni tərk etdikdən sonra
terror təşkilatları regionda öz
mövqelərini möhkəmləndirib
və narkotik maddələrin
istehsalı rekord həddə çatıb.
Dünən ABŞ Prezidenti Co
Bayden əfqanıstanlı həmkarı
Əşrəf Qəni ilə telefon
söhbəti zamanı bu ölkənin
təhlükəsizlik qüvvələrinə
kömək etməyə hazır
olduğunu, administrasiyanın
bu məqsədlə 2022-ci ildə
Konqresdən 3,3 milyard
dollar ayrılmasını xahiş
etdiyini təsdiq edib.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Musson yağışları
140 nəfərin
həyatına son qoyub

“Indiatimes.com” saytının yaydığı məlumata
görə, iki sutka ərzində Hindistanın qərbindəki
Maharaştra ştatını cənginə alan güclü leysan
yağışları 140 nəfərin həyatına son qoyub.
Mənbə qeyd edir ki, Maharaştra ştatının bəzi rayonlarına iqlim normasından artıq 400-600 millimetr yağıntı düşüb.
Rəsmi qurumların məlumatına görə, 36 nəfər sahilyanı
Rayqad dairəsində leysan yağışlarının səbəb olduğu torpaq
sürüşməsi nəticəsində həyatını itirib. Həmçinin 27 nəfər
Satar dairəsində, 7 nəfər ştatın paytaxtı Mumbay şəhərində
həlak olub. Digər cəsədlər isə Qondiya və Çandrapur regionlarının müxtəlif yaşayış məntəqələrində aşkarlanıb.
Qeyd edilir ki, güclü musson yağışları iki gün ərzində
Mumbay şəhəri ilə yanaşı, Rayqad, Ratnagiri, Palqhar,
Thane, Sindhudurq, Kolhapur, Sanqli və Satara dairələrində
daşqınlara səbəb olub. Maharaştra ştatının hakimiyyət
orqanları su altında qalan zonalardan 84 mindən çox
insanın təxliyə edildiyini bildirib. Təbii fəlakət nəticəsində 54
kənd tamamilə su altında qalıb, 821 kənd isə qismən zərər
görüb. Hindistanın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bölmələri və
helikopterləri xilasetmə əməliyyatlarına cəlb olunub.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, belə güclü yağışlar ştatda təxminən son 40 ildə ilk dəfədir müşahidə edilir.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

Həftəsonu neftin qiyməti
Həftəsonu neftin
qiyməti belə oldu: Londonun “ İCE” Birjasının məlumatına görə,
“Brent” markalı neftin
qiyməti 1,40 faiz artaraq 73,82 dollar olub.
Nyu-York Əmtəə
Birjasının məlumatına
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin
qiyməti 0,30 faiz artaraq bir bareli 72,70, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,26 faiz artaraq bir bareli 74,
80 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC+ dövlətlərinin hasilatı müvəqqəti artırmaq haqqında razılaşmaya əməl
etdiklərindən sonra dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
“oynayır”. Neftin qiyməti gah qalxır, gah da enir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Rusiyada yoluxma
halları artıb

ABŞ-da bitki örtüyünün azalması
iqlim dəyişikliyinə mənfi təsir edir

A

Son sutka ərzində Rusiyanın 85 regionunda
23 min 947 nəfər koronavirus infeksiyasına
yoluxub, 21 min 952 nəfər sağalıb, 799 nəfər
vəfat edib.

ğac itkilərinin səbəb olduğu ən böyük
problem qlobal istiləşmədir. Alimlərin
araşdırmalarına görə, ağaclar gündüz
temperaturu 10 – 12 dərəcə endirə bilər. ABŞda bitki örtüyünün sürətlə azalması isə qlobal
ekosistemi böyük miqyasda zərərə uğradır.
Ötən il ABŞ Meşə Xidməti (US Forest Service)
tərəfindən son beş il ərzində ABŞ-ın şəhər
və kənd ərazilərindən hər il 36 milyon ağacın
azaldığı, bunun da yaxın zamanda qlobal
istiləşmələrə, iqlim dəyişikliklərinə səbəb
olacağına dair xəbərdarlıq edən bir məqalə dərc
edilmişdi.
ABŞ Meşə Xidmətinin baş
elmi işçisi David Novak qeyd
edib ki, əgər bu yolla davam
edilsə, şəhərlər həddindən

artıq istiləşəcək, çirklənəcək
və yaşamaq mümkün olmayan xarabalıqlara çevriləcək.
D.Novak daha sonrakı

ÂÂ İyulun 25-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir
güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə
22-25°, gündüz 29-32°, Bakıda gecə 2325°, gündüz 29-31° isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 759 mm civə sütunu, nisbi rütubət
gecə 60-70, gündüz 40-45 faiz olacaq.
Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu: Şimal çimərliklərində:
(Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran,
Bilgəh, Zaqulba) 24-25° isti,Cənub
çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil,
Şıx) 25-26° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
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açıqlamasında bildirib ki,
bitki örtüyünün azalması ilə,
qasırğalar, tornadolar, yanğınlar, böcəklər və xəstəliklər
də daxil olmaqla bir sıra
gözlənilməz təbiət hadisəsini
proqnozlaşdırmaq olar.
Dünyanın bitki örtüyü
bütünlükdə vahid bir ekosistemi əmələ gətirdiyindən,

güclənəcək. Gecə 20-24°, gündüz 33-38°
isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 12-17°, gündüz
20-25° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
20-24°, gündüz 31-36° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək

ABŞ-da davam edən proses
dünya üçün həyəcan siqnalı deməkdir. Belə ki, bu il
dünyanın müxtəlif ölkələrində
istidən ölənlərin sayı 1000
nəfəri ötüb.

Hazırladı:
İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Gündüz tədricən kəsiləcəyi ehtimalı var.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 19-23°, gündüz
28-33°, dağlarda gecə 15-19°, gündüz 2427° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında yağmursuz keçəcək.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 20-25°, gündüz 33-38°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında yağmursuz keçəcək.
Səhər dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 22-25°, gündüz 30-35°,
dağlarda gecə 19-21°, gündüz 25-29° 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

Rusiya Federal
Operativ Qərargahının
məlumatına görə, artıq
18 gündür ki, ölkədə hər
gün 700 nəfərdən çox
insan COVID-19 virusunun qurbanı olur. Bu çox
ciddi həyəcan doğurur.
Məhdudiyyətlər tətbiq
edilsə də, nəticə yoxdur.
Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada
( 3376 nəfər) , Moskva vilayətində ( 2096 nəfər) və SanktPeterburq şəhərində ( 1937 nəfər) qeydə alınıb.
Pandemiya başlanandan indiyədək Rusiyada 6 milyon
102 min 469 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub, 5 milyon
471 min 959 nəfər sağalıb, 153 min 95 nəfər koronavirus
infeksiyasının qurbanı olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının
əməkdaşları iş yoldaşları Mirəli Seyidova oğlu
YASININ
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
“Xalq qəzeti”nin kollektivi Milli Məclisin deputatı,
yazıçı-publisist Aqil Abbasa və “Ədalət” qəzetinin baş
redaktoru İradə Tuncaya əzizləri
GÜLXANIM FƏTƏLIQIZININ
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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