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Tarixi məram –
ərazi bütövlüyümüz və
bərpa-quruculuq...

Türkmənistanın Prezidenti Zati-aliləri
cənab Sərdar Berdiməhəmmədova
Hörmətli Sərdar Qurbanquliyeviç!
Türkmənistanın milli bayramı –
Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan
və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi
təbriklərimi çatdırıram.
Bu gün qardaş Türkmənistanın sabit
və dinamik inkişaf yolu ilə irəliləyərək
siyasi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə
böyük nailiyyətlər əldə etməsi bizi sevindirir.
Ortaq mənəvi dəyərlər, dini-mədəni
köklər ilə bir-birinə bağlı olan, tarixən mehribanlıq və qarşılıqlı anlaşma şəraitində
yaşamış xalqlarımızın iradəsi AzərbaycanTürkmənistan əlaqələrinin əsasını təşkil
edir. İkitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrimizin
ötən otuz ildə yüksələn xətt üzrə inkişaf etməsi və hazırkı strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə çatması məmnunluq doğurur.

Biz tariximizi yadda saxlayacağıq, ancaq Ermənistan da
daxil olmaqla heç bir ölkəyə qarşı ərazi iddiamız yoxdur.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Prezident İlham Əliyev dövlət başçısı kimi fəaliyyət
göstərdiyi müddətdə, hər zaman ölkəmizin mövqeyini
qətiyyətlə bəyan etmişdir: “Bizim əsas məqsədimiz
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına nail olmaqdır”,
“Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün beynəlxalq
hüququn imkan verdiyi bütün həll variantlarından istifadə
edəcəyik”. “Azərbaycanın heç bir ölkəyə qarşı ərazi iddiaları
olmayıb, yoxdur və olmayacaq.”
Bu, böyük bir xalqın şəksiz
liderinin iradə və prinsipiallığının
göstəricisidir. İllər boyu dedi, səbr etdi
və nəhayət, 2020-ci ilin payızında
ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasına
nail olmaqla xalqı öz arzusuna
çatdırdı.
Həm biz, həm də dünya
ictimaiyyəti həmin ifadələri
Azərbaycan Prezidentindən dəfələrlə
eşitmişdik. Biz hər dəfə o qətiyyətli

fikirləri eşidəndə sabaha inamımız
qat-qat artırdı. Beynəlxalq aləmdəki
ayıq başla düşünən adamlar da
həmin xəbərdarlıqlardan hansısa
nəticələri çıxarırdılar. Çox təəssüf
ki, Ermənistan rəhbərliyi həmin
tezislərdən heç bir nəticə çıxarmadı
və onlar Azərbaycan Ordusundan
dərs almalı oldular.
2020-ci ilin payızından sonra
isə Prezident İlham Əliyevin ən çox

işlətdiyi ifadələr belədir: “Biz işğaldan
azad edilmiş bütün ərazilərimizi ən
yüksək səviyyədə bərpa edəcəyik”,
“Azərbaycan dünyaya sübut edəcək
ki, biz qurub-yaradan, inkişafı,
tərəqqini sevən xalqıq”, “Biz Qarabağı
və Şərqi Zəngəzuru regionun
əsas turizm mərkəzlərindən birinə
çevirəcəyk”.
Bu, cəmi otuz ildən bir az çox yaşı
olan müstəqil dövlətin Prezidentinin

qətiyyətidir. Artıq həm ölkəmizdə,
həm də beynəlxalq aləmdə hamı
bilir ki, Prezident İlham Əliyev nəyi
edəcəyini söyləyirsə, onu mütləq edir.
Ona görə də işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizin bərpasında iştirak
etmək istəyən xarici tərəfdaşlarımızın
sayı gündən-günə artır.

(ardı 3-cü səhifədə)

Avropa Komissiyası bildirib ki, mövcud geosiyasi kontekstdə biz REPowerEU
planının prioritetlərinə uyğun olaraq, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji
sektorunda dayanıqlı əlaqələri və əməkdaşlığı rəqabətqabiliyyətli, şaxələndirilmiş
və təhlükəsiz qaz tədarükünə töhfə verən mühüm amil kimi görürük.
xır. Biz həmçinin enerji sahəsində əməkdaşlığa
dair yeni Anlaşma Memorandumunu da enerji
daşıyıcılarının tədarüklərinin şaxələndirilməsinə
və bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə
enerji təhlükəsizliyimizin möhkəmləndirilməsinə
mühüm töhfə kimi nəzərdən keçiririk”.
Xatırladaq ki, 2020-ci il dekabrın 31də Azərbaycan qazının Cənub Qaz Dəhlizi
vasitəsilə Avropaya nəqlinə başlanılıb.
Azərbaycan tarixdə ilk dəfə olaraq öz təbii
qazını boru kəmərləri vasitəsilə Avropa bazarına çıxarıb. Dünyanın ən böyük təbii qaz
idxalçısı olan Avropa bazarına birbaşa çıxışı
olan Azərbaycan ixrac imkanlarını şaxələndirib.
Cənub Qaz Dəhlizinin Avropa hissəsi olan TAP
hər il İtaliyaya səkkiz milyard kubmetr, Yunanıstan və Bolqarıstana isə bir milyard kubmetr
qaz nəql edir.

“Xalq qəzeti”

“Bloomberg”: Avropa İttifaqının enerji
sistemini yenidən təşkil etmək planı
regiona 565 milyard avroya başa gələcək
Avropa İttifaqının (Aİ)
“yaşıl” enerjiyə keçid və Rusiya
yanacağından imtina üçün Avropanın
enerji sisteminin yenidən təşkili
planı onilliyin sonuna qədər 565
milyard avro tələb edəcək. Bu barədə
“Bloomberg” Avropa Komissiyasının
hazırladığı sənəd layihəsinə istinadən
xəbər verir.

Agentliyin məlumatına görə,
yenidən təşkilin əsas prinsipi sənayenin
rəqəmsallaşdırılması, yəni 2024-cü ildən
Aİ-də elektrik enerjisindən istifadəyə dair
məlumatların mübadiləsidir. Belə bir qərar regionda enerji bazarının çevikliyini artıra bilər.
Agentlik əlavə edib ki, 2027-ci ildən bütün
kommersiya və ictimai binalarda Günəş
panellərinin quraşdırılması, 2029-cu ildə isə
yeni yaşayış binalarında da eyni addımın

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2022-ci il

İndoneziya Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Coko Vidodoya

Avropa İttifaqı Azərbaycana etibarlı və
strateji enerji tərəfdaşı kimi baxır

Avropa Komissiyasından verilən
məlumatda deyilir: “Enerji sahəsində
əməkdaşlığın müsbət təcrübəsinə və həlledici
məqamda Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə
qaz tədarükünün uğurla başlanmasına
əsaslanaraq, Avropa İttifaqı Azərbaycana etibarlı və strateji enerji ticarəti tərəfdaşı kimi ba-

Biz münasibətlərimizin hərtərəfli inkişafına
xüsusi əhəmiyyət veririk.
Əminəm ki, mövcud imkanlardan
yararlanaraq birgə səylərimizlə ölkələrimiz
arasında dostluq münasibətlərinin,
zəngin potensiala malik həm ikitərəfli,
həm də çoxtərəfli qarşılıqlı səmərəli
əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsinə
nail olacağıq.
Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm
cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar,
qardaş Türkmənistan xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram.
Hörmətlə,

atılması planlaşdırılır. Həmçinin 2027-ci ilə
qədər 10 milyon istilik nasosu quraşdırılmalı,
2030-cu ilə qədər isə atmosferə sıfır tullantı
buraxan avtomobillərin sayı 30 milyona çatdırılmalıdır.
Avropa Komissiyası müvafiq sənədi sentyabrın 28-də ictimaiyyətə açıqlamağı nəzərdə
tutur.

“Xalq qəzeti”

QUAD ölkələri BMT
Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzvlərinin sayının
artırılmasını təklif edirlər
Təhlükəsizlik üzrə dördtərəfli dialoq (QUAD)
qrupuna daxil olan Yaponiya, ABŞ, Avstraliya və
Hindistanın xarici işlər nazirləri status-kvonun güc
yolu ilə birtərəfli qaydada dəyişdirilməsinə qarşı
birlikdə addım atacaqlarını bir daha bəyan ediblər.
AZƏRTAC Yaponiya KİV-lərinə istinadla xəbər verir ki,
bu barədə nazirlərin Nyu-Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində
keçirilən görüşündə qəbul edilən birgə bəyanatda bildirilib. Nazirlərin, həmçinin BMT-də islahatların aparılması
ilə bağlı birgə fəaliyyət barədə razılığa gəldikləri də qeyd
edilir.
Bildirilir ki, nazirlər BMT-də aparılacaq islahatlar zamanı Təhlükəsizlik Şurasının daimi və qeyri-daimi üzvlərinin
sayının artırılmasının zəruriliyini vurğulayıblar.
Yaponiyanın xarici işlər nazirinin ABŞ, Avstraliya və
Hindistandan olan həmkarları ilə azad və açıq Hind-Sakit
okean regionunun formalaşması istiqamətində birgə
fəaliyyəti davam etdirmək üçün fikir mübadiləsi apardığı
qeyd olunub.

Xarici siyasətimizin
uğurları qürur doğurur
(bax səhifə 3)

Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycan Respublikası ilə İndoneziya Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30
illiyi ilə əlaqədar Sizi və dost xalqınızı
səmimiyyətlə təbrik edir, ən xoş arzularımı
çatdırıram.
Ötən onilliklər ərzində qarşılıqlı inam
və etimada əsaslanan Azərbaycan–
İndoneziya əlaqələrinin yüksələn xətlə
inkişaf edərək bugünkü səviyyəyə çatması
məmnunluq doğurur. Hesab edirəm ki,
hazırda ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq
münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni
pilləyə qaldırılması, əlaqələrimizin yeni
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün
yaxşı imkanlar vardır.
İndoneziya Respublikasının beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin tələblərinə
uyğun olaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyü,
suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına
verdiyi dəstəyə və ədalətli mövqeyinə görə
minnətdarıq. Biz ölkənizin BMT, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama

Hərəkatı çərçivəsində Azərbaycanın
haqq işini davamlı dəstəkləməsini yüksək
qiymətləndirir, bunu həmrəyliyimizin və
dostluğumuzun həqiqi təzahürü kimi
dəyərləndiririk.
Bu gün ölkəmizin işğaldan azad
olunmuş ərazilərində aparılan əsaslı bərpa
və yenidənqurma işləri əməkdaşlığımızın
əhatə dairəsinin genişlənməsi üçün
əlverişli şərait yaradır. İnanıram ki, birgə
səylərimizlə Azərbaycan–İndoneziya
əlaqələrinin mövcud potensialından
daha səmərəli istifadə olunmasına, həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda qarşılıqlı fəaliyyətimizin daha da inkişafına nail
ola bilərik.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək Sizə
möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə
uğurlar, dost İndoneziya xalqına daim
əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 sentyabr 2022-ci il

Ə.Ə.Amaşovun “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fəxri
diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Azərbaycan Respublikasında
medianın inkişafında xidmətlərinə
görə Əflatun Əhməd oğlu Amaşov

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fəxri diplomu” ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2022-ci il

Nyu-Yorkda yaşayan həmyerlilərimiz BMT-nin
mənzil-qərargahı önündə aksiya keçiriblər
Ermənistan silahlı qüvvələrinin sentyabrın 12-də və 13-də Azərbaycanla
sərhəddə törətdiyi təxribata etiraz məqsədilə BMT-nin Nyu-York şəhərindəki mənzilqərargahı önündə aksiya keçirilib.

Dinc aksiya Nyu-Yorkda yaşayan
həmyerlilərimizin təşəbbüsü ilə baş tutub.
Əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayraqları,
Qarabağ həqiqətlərinin əks olunduğu plakatlar

tutan həmvətənlərimiz BMT-dən ədalət tələb
ediblər.
Aksiya iştirakçıları ətrafdan keçən yerli və xarici diplomatları, yerli və beynəlxalq
ictimayyətin nümayəndələrini Ermənistanın
Azərbaycanın tarixi torpaqlarında apardığı işğalçılıq siyasəti haqqında məlumatlandırıblar.
Nümayişdə çıxış edən gənclər BMT-dən
qətnamələrə məhəl qoymayan təcavüzkar
Ermənistana qarşı sərt addımlar atmağı tələb
ediblər.
Aksiya iki saat davam edib və Nyu-York
polisi aksiyada iştirak edən azərbaycanlıların
təhlükəsizliyini təmin edib.

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Zati-aliləri!
Bu əlamətdar gün - 1992-ci il sentyabrın 24-də İndoneziya Respublikası ilə
Azərbaycan Respublikası arasında qurulan diplomatik əlaqələrin 30-cu ildönümü
münasibətilə İndoneziya hökuməti və
xalqı adından Zati-alinizə səmimi salamlarımı və təbriklərini çatdırıram.
Fürsətdən istifadə edərək İndoneziyanın müxtəlif sahələrdə ikitərəfli
əlaqələrimizin genişlənməsinə verdiyi
önəmi bir daha vurğulayıram. Ümidvaram ki, müxtəlif beynəlxalq forumlarda Azərbaycanla sıx əməkdaşlığı
davam etdirəcəyik. Eyni zamanda,
qlobal çağırışların hökm sürdüyü
bir vaxtda hökumətlərimiz xalqları-

mızın rifahı naminə ərzaq və enerji
təhlükəsizliyini daha yaxşı təmin etmək
üçün əməkdaşlığı bundan sonra daha da
inkişaf etdirməlidir.
Cənab Prezident, son 30 il ərzində
sürətlə inkişaf edən əməkdaşlığa
və möhkəmlənən dostluğa görə
Azərbaycan hökumətinə və xalqına dərin
minnətdarlığımı ifadə edirəm.
Zati-aliləri, Sizə və Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, möhkəm cansağlığı və
tərəqqi arzulayıram.
Xahiş edirəm, ən yüksək ehtiramımı
qəbul edin.

Coko VIDODO
İndoneziya Respublikasının
Prezidenti

Hüseyn Cavidin 140 illiyinin
qeyd edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2022-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi, mütəfəkkir şair və
dramaturq Hüseyn Cavidin (Hüseyn Abdulla
oğlu Rasizadənin) anadan olmasının 140 ili
tamam olur.
Hüseyn Cavid fəlsəfi müdrikliyin və
bədii kamilliyin ahəngdar vəhdətini dolğun
təcəssüm etdirən yaradıcılığı ilə Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixinə işıqlı səhifələr yazmışdır. O, bütün ədəbi fəaliyyəti boyu həqiqəti,
insanpərvərliyi və gözəlliyi tərənnüm etmişdir. Şərq poetik fikri zəminində yüksələn
və dünya romantizm ənənələrindən uğurla
bəhrələnən filosof-şair Azərbaycan poeziyasında fəlsəfi lirikanın dəyərli nümunələrini
meydana gətirmişdir. Qüdrətli sənətkar
humanist ideallar uğrunda mübarizəyə
səsləyən mənzum faciələri və tarixi dramları ilə Azərbaycan dramaturgiyasında yeni
mərhələnin təməlini qoymuşdur. Parlaq
xarakterlərlə zəngin olub, bir neçə nəslin
estetik zövqünü formalaşdıran və ölkəmizdə
teatr mədəniyyətinə yeni nailiyyətlər qazandıran bu dramaturgiya milli teatr salnaməsində
“Cavid teatrı” kimi özünəməxsus layiqli yer tutur. Cavid irsi Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl
fonduna həmişəlik daxil olmuşdur.
Hüseyn Cavid sovet rejiminin ən sərt
təzyiqləri şəraitində belə, mənən sarsılma-

yaraq şəxsiyyətinin bütövlüyünü ləyaqətlə
qorumuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin
şəxsi təşəbbüsü ilə Cavidin nəşinin 40 il
öncə uzaq Sibirdən vətəninə gətirilməsi və
məzarı üzərində məqbərənin ucaldılması adı
sovet totalitarizminin günahsız qurbanlarının
rəmzinə çevrilmiş sənətkarın və 1930-cu
illərdə repressiyalara uğramış Azərbaycan
ziyalılarının xatirəsinə ehtiramın ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq, Azərbaycan ədəbi-bədii fikrinin
inkişafında müstəsna rol oynamış böyük söz
ustası Hüseyn Cavidin anadan olmasının
140-cı ildönümünün qeyd olunmasını təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası ilə birlikdə mütəfəkkir şair və
dramaturq Hüseyn Cavidin 140 illiyinə dair
tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2022-ci il

Milli Məclisin Sədri TÜRKPA
Katibliyinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz istismarının təmin
edilməsi sahəsində dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi üzrə Koordinasiya Komissiyasının yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz istismarının təmin edilməsi, əhalinin və ətraf mühitin bu
obyektlərdə baş verə biləcək qəzalardan qorunması və bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət
orqanlarının (qurumlarının) işinin əlaqələndirilməsi
məqsədilə qərara alıram:
1. Təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz
istismarının təmin edilməsi sahəsində dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
üzrə aşağıdakı tərkibdə Koordinasiya Komissiyası
(bundan sonra – Komissiya) yaradılsın:

Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar
naziri
Azərbaycan Respublikasının müdafiə sənayesi
naziri
Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı
naziri
Azərbaycan Respublikasının energetika naziri

Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf
və nəqliyyat naziri
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri
Azərbaycan Respublikasının ekologiya və təbii
sərvətlər naziri
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi
Azərbaycan Respublikasının Strateji
Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin rəisi
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyinin sədri.
2. Komissiyanın cari fəaliyyətinin təşkili
məqsədilə Komissiyanın Katibliyi yaradılsın
və Katibliyin funksiyasının həyata keçirilməsi
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatına həvalə edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
3.1. Komissiya haqqında Əsasnamənin
layihəsini hazırlayıb bir ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
4. Komissiya:
4.1. təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz
istismarının təmin edilməsi, bu obyektlərdə baş
verə biləcək qəzaların qarşısının alınması ilə
bağlı mütəmadi təhlillər aparılması və qabaqlayıcı

tədbirlər görülməsi üçün təkliflər hazırlanmasını, bu
sahədə müvafiq dövlət orqanlarının (qurumlarının)
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini, birgə tədbirlərin
planlaşdırılmasını və həyata keçirilməsini təmin
etsin;
4.2. Komissiyanın üzvü olan dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyət istiqamətlərinə aid
sahələrdə həmin dövlət orqanlarının (qurumlarının)
mütəxəssislərindən ibarət daimi fəaliyyət göstərən
və aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirən işçi qrupların yaradılmasını və fəaliyyətini təmin etsin:
4.2.1. müvafiq dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən təhlükə potensiallı obyektlərdə
keçirilən monitorinqlərin nəticələrinin təhlili və
qiymətləndirilməsi üzrə təkliflər hazırlanması;
4.2.2. dövlət orqanlarının (qurumlarının)
fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq texniki
reqlamentlərin müəyyən olunması istiqamətində
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;
4.2.3. beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla,
təhlükə potensiallı obyektlərin təhlükəsiz istismarı sahəsində mövcud normativ hüquqi aktların
təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflər hazırlanması.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2022-ci il

Jurnalistlərin VIII qurultayının iştirakçılarının
Azərbaycan Prezidentinə müraciəti
Xəbər verildiyi kimi, sentyabrın 24-də Azərbaycan
jurnalistlərinin VIII qurultayının iştirakçıları Prezident İlham
Əliyevə müraciət ünvanlayıblar. AZƏRTAC müraciəti təqdim
edir:
“Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi Azərbaycan jurnalistlərinin
VIII qurultayının iştirakçıları adından
salamlamaqdan məmnunluq duyuruq.
Azərbaycan jurnalistikası xalqımızın çoxəsrlik adət-ənənələrinin yaşadılmasında, müstəqillik ideyasının
təşəkkülündə fəal rol oynamış, tarixi
missiya yerinə yetirmişdir. Əsası
böyük mütəfəkkir Həsən bəy Zərdabi
tərəfindən qoyulmuş mətbuatımız
insanlarımızı müqəddəs amallar
uğrunda mübarizəyə səsləmiş,
həmrəyliyimizin dövlətçilik təfəkkürü
ilə vəhdətini təmin etmişdir. Müasir
müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu Ulu Öndər Heydər
Əliyev çıxışlarında, media təmsilçiləri
ilə görüşlərində, imzaladığı dövlət
sənədlərində mətbuatımızın bu

missiyasını, milli şüurun oyanışına,
milli özünüdərk proseslərinə töhfəsini
yüksək qiymətləndirmişdir. O, jurnalistikanı dövlət idarəçiliyində mühüm
ictimai institut olaraq görmüş, bu yanaşmanı idarəçilik modelinə, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun
ayrılmaz tərkib hissəsinə çevirmişdir.
Möhtərəm cənab Prezident, Siz
Ümummilli Liderin uzaqgörənliklə
müəyyənləşdirdiyi kursa sadiq
qalaraq, onun jurnalistika ilə bağlı
baxışlarındakı ideoloji xəttə davamlılıq qazandırmısınız. Bu xətt jurnalist
peşəkarlığının yüksəldilməsindən
tutmuş, media orqanlarının madditexniki bazasının, jurnalistlərimizin
sosial-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasınadək bir çox vacib
məqamları özündə birləşdirmişdir.
Rəhbərliyinizlə reallaşdırılmaqda

olan çoxşaxəli islahatlar proqramı jurnalistikanı da əhatə edir.
Gözləntimiz və arzumuz budur ki,
Qafqaz coğrafiyasında xüsusi çəkiyə
malik media orqanlarımız dünyanın
nüfuzlu informasiya resursları ilə
rəqabət mühitinə hazır olsunlar.
Cənab Prezident, 44 günlük
Vətən müharibəsi dövründə dünyanın qlobal media orqanlarına
müsahibələrinizdəki fikirlər düşmənlə
apardığımız informasiya savaşının əsas konturlarını təşkil etdi.
Bu savaşdan qalib ayrılmaqdan,
torpaqlarımızın düşmən tapdağından qurtulmasına şahidlikdən, zəfər
təntənəsini yaşamaqdan böyük
xoşbəxtlik ola bilməzdi.
Onu da bildiririk ki, dünyada baş
verən qlobal proseslər fonunda milli
maraq və mənafelərimizin qorunmasındakı prinsipiallıq və qətiyyətiniz
Azərbaycan jurnalistlərinin ən
mühüm yaradıcılıq mövzusudur. Bu
istiqamətdə materiallar hazırlamaq,
təhlillər aparmaq bizim üçün xüsu-

si əhəmiyyət kəsb edir. Bizi güclü
edən, qürurlandıran bu fəaliyyətin
Vətənimiz naminə olduğuna dərin
əminliyimizdir.
Möhtərəm cənab Prezident,
Azərbaycan jurnalistlərinin VIII
qurultayı milli informasiya resurslarımızın qarşısında ali vəzifələr
müəyyənləşdirməkdədir. Biz
Sizin şəxsinizdə Azərbaycan
dövlətinin media siyasətinin zəngin
mahiyyətinə güvənərək dövlətimizin,
dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi
naminə mühüm vəzifələrin icrasına
hazır olduğumuzu bəyan edirik.
Sizə Vətənimizin çiçəklənməsinə
yönələn müqəddəs fəaliyyətinizdə
yeni-yeni uğurlar və müvəffəqiyyətlər
arzulayırıq.
Prezident İlham Əliyevə dərin
hörmət və ehtiramla,

Azərbaycan jurnalistlərinin
VIII qurultayının iştirakçıları
Bakı, 24 sentyabr 2022-ci il”

Ceyhun Bayramov BMT-də
G77 və Çin Qrupunun 46-cı illik
nazirlər iclasında iştirak edib
Sentyabrın 23-də Azərbaycan
Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov BMT-də G77 və Çin Qrupunun
“Ərzaq, yanacaq və maliyyə böhranlarının
aradan qaldırılması və Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinə çatmağın yolları” mövzusunda
46-cı illik nazirlər iclasında iştirak edib.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Türkdilli Ölkələrin Parlament
Assambleyasının (TÜRKPA) Katibliyində olub.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
Sahibə Qafarovanı TÜRKPA-nın Baş katibi
Süreyya Er qarşılayıb.
Sonra Milli Məclisin Sədri Katibliyin inzibati binasının həyətində ağac əkib. Sahibə
Qafarova Katibliyin inzibati binası ilə tanış
olub, burada yaradılan iş şəraiti ilə maraqlanıb.
Daha sonra sədr Katibliyin kollektivi
ilə görüşüb. Sahibə Qafarova kollektivi
səmimiyyətlə salamlayaraq qeyd edib ki,
Azərbaycan Milli Məclisi TÜRKPA yarandığı
dövrdən bu təşkilatla əməkdaşlığa önəm verib və təşkilatın fəaliyyətinə diqqət və qayğı
göstərib. Onun sözlərinə görə, TÜRKPAnın fəaliyyəti dövlətlərimiz və xalqlarımız
arasında mövcud olan dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin dərinləşməsinə xidmət edir.
Milli Məclislə TÜRKPA arasında
münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişaf
etməsindən məmnunluğunu bildirən sədr
deyib ki, parlamentimiz təşkilata üzv olan
ölkələrin qanunverici orqanları ilə geniş
əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdir. Ötən dövr
ərzində təşkilata üzv parlamentlər arasında
əməkdaşlıq daha da inkişaf edib. TÜRKPAnın ayrı-ayrı komissiyalarının iclaslarının və
ölkələrimizi maraqlandıran müxtəlif mövzulara həsr edilmiş seminarların keçirilməsi,
model qanunların işlənib hazırlanması,
seçki və referendum müşahidə missiyalarının təşkili, beynəlxalq parlament təşkilatları
çərçivəsində birgə fəaliyyətimiz səmərəli
əməkdaşlığımızın mühüm göstəriciləridir.
Azərbaycan parlamentinin Sədri xatırladıb ki, Milli Məclisin təşkilatçılığı ilə

Bakı şəhərində TÜRKPA-nın komissiya
iclası, seminarı, konfrans və görüşləri
keçirilib. Digər tərəfdən, üzv parlamentlərin
nümayəndələri ölkəmizin 44 günlük Vətən
müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərinə, o cümlədən Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı, 2023-cü ildə “Türk
Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” Şuşa
şəhərinə səfər ediblər. Qardaş ölkələrimizin
parlament üzvləri Ermənistanın işğalı
dövründə törədilmiş vəhşiliklərin və dağıntıların şahidi olmaqla yanaşı, işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə ölkəmiz tərəfindən
həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa və
yenidənqurma işləri ilə də tanış olublar.
Qeyd olunub ki, TÜRKPA çərçivəsində
model qanunların təqdim edilməsi ilə bağlı
Milli Məclis Aparatında müsbət əməkdaşlıq
təcrübəsi formalaşıb. TÜRKPA-da qəbul
edilən 7 model qanundan 5-nin ilkin
layihəsi Milli Məclis tərəfindən təqdim edilib.
Milli Məclis təşkilata üzv olan ölkələrin
parlamentləri ilə qanunvericilik təcrübəsinin
bölüşməsində maraqlıdır.
Milli Məclisin Sədri Katiblikdə çalışan
heyətin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirib. O,
təşkilatda əlverişli işgüzar mühitin yaradıldığını qeyd edərək inamını ifadə edib ki,
burada çalışan əməkdaşlar öz təcrübə, bilik
və bacarıqlarını bundan sonra da təşkilatın
səmərəli fəaliyyətinə yönəldəcəklər.
Göstərilən yüksək diqqətə və təşkilata
verilən dəstəyə görə Milli Məclisin Sədrinə
minnətdarlığını bildirən TÜRKPA-nın Baş katibi Süreyya Er Katibliyin fəaliyyəti haqqında
geniş məlumat verib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, 134 ölkənin xarici işlər nazirlərinin
qatıldığı iclasda nazir Ceyhun Bayramov çıxış edərək, ərzaq,
yanacaq və maliyyə böhranları ilə mübarizədə, habelə
onların nəticələrinin aradan qaldırılmasında qlobal həmrəylik
və əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Sözügedən qlobal
problemlərlə mübarizədə G77-nin birgə səylərin konsolidasiyası, habelə həmrəyliyin, əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi
və BMT sisteminin mərkəzi mövqeyinin vurğulanmasına öz
töhfəsini verə biləcəyinə dair əminlik ifadə olunub.
G77-nin nisbətən yeni üzvü olmasına baxmayaraq,
Azərbaycanın bu qrupun işinə fəal töhfə verməyə çalışdığı qeyd edilib. Bu xüsusda, nazir Ceyhun Bayramov,
Qoşulmama Hərəkatının (QH) fəaliyyətdə olan sədri kimi
Azərbaycanın QH və G77 arasında səmərəli qarşılıqlı
fəaliyyətin qurulmasına çalışdığını söyləyib.
Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin
sona çatması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsindən sonra regionda yeni reallıqların yarandığı
diqqətə çatdırılıb. Bu xüsusda, nazir Ceyhun Bayramov
kommunikasiyaların bərpası və Zəngəzur dəhlizinin həyata
keçirilməsi yolu ilə formalaşan nəqliyyat qovşağının Çinlə
Cənubi Avropa arasında ən qısa quru marşrutu təmin
edəcəyini vurğulayıb.
Azərbaycanın COVID-19 pandemiyasının yaratdığı
problemlərin həllində 80-dən çox inkişaf etməkdə olan ölkəyə
beynəlxalq humanitar, texniki və maliyyə yardımı göstərdiyi
və bundan sonra da Cənub-Cənub əməkdaşlığının etibarlı
tərəfdaşlarından biri kimi öz dəstəyini əsirgəməyəcəyi bildirilib.

Daxili işlər naziri Türkiyədə
təhsil almaq üçün seçilən polis
əməkdaşlarını qəbul edib
“Azərbaycan Respublikası hökuməti və Türkiyə Respublikası hökuməti
arasında polis təhsili sahəsində əməkdaşlıq haqqında” protokola əsasən,
2022–2023-cü tədris ilində Türkiyə Milli Polis Akademiyasının Polis Rəisləri
Təlim Mərkəzində təhsil almaq üçün Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyinə (DİN) 20 yer ayrılıb.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir, general-
polkovnik Vilayət Eyvazovun göstərişinə
əsasən DİN-in “Avtomatlaşdırılmış kadr
informasiya sistemi” vasitəsilə şərtlərə uyğun
olaraq bakalavr ali təhsil dərəcəsinə malik,
türk dilini yaxşı bilən, fiziki hazırlıqlı, geniş
dünyagörüşlü, müasir informasiya texnologiyaları ilə işləməyi bacaran 20 gənc əməkdaşı
seçilərək, sənədləri qardaş Türkiyənin müvafiq təhsil müəssisəsinə göndərilib.

Bu münasibətlə seçilmiş əməkdaşları
qəbul edən daxili işlər naziri Vilayət Eyvazov
onları təbrik edərək, iki qardaş ölkənin Daxili
İşlər nazirlikləri arasındakı əməkdaşlığın
yüksək səviyyədə olmasını məmnunluqla
qeyd edib, təhsil alacaqları dövrdə türkiyəli
həmkarlarının təcrübələrindən yararlanmağı,
öz üzərilərində daim işləməyi, biliklərini və fiziki hazırlıq səviyyələrini artırmalarını tövsiyə
edib. O, əmin olduğunu bildirib ki, təhsil alacaqları müddətdə onlar Azərbaycan Polisini,
xalqımızı şərəflə təmsil edəcəklər.
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Xarici siyasətimizin
uğurları qürur doğurur
Bu gün Azərbaycan özünün uğurlu xarici siyasəti ilə
dünyada nüfuz qazanmış bir ölkə kimi xarakterizə olunur. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəaliyyətimiz,
digər ölkələrlə ikitərəfli əməkdaşlığımız, əlaqələrimiz ən
yüksək səviyyədədir. BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə
münasibətlər də işgüzar təməl üzərində bərqərar olub.
Azərbaycanın BMT-yə 30
illik üzvlüyü ərzində bir sıra
genişmiqyaslı təşəbbüslər irəli
sürüb, mötəbər təşkilatın işinə
böyük töhfələr verib, Qoşulmama
Hərəkatında (QH) sədr qismində
nümunəvi fəaliyyət sərgiləyir.
BMT-nin ali rəhbər heyətinin
ölkəmizə son illərdə həyata
keçirdikləri səfərlər və müzakirələr
bunun parlaq təzahürüdür. BMT
Baş Assambleyasının xəttilə
cari və zəruri məsələlər üzrə
müzakirələrdə Azərbaycan daim
fəal iştirakı ilə seçilir.
Xarici siyasət üzrə təmaslarda
toxunulan əsas məsələlərdən biri
də Cənubi Qafqaz regionunda
qalib Azərbaycanın diktə etdiyi
reallıqlar və onların həlli ilə bağlıdır. Həssas bölgəmizdə mövcud
olan cari vəziyyət, o cümlədən,
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
aparılan bərpa və quruculuq
işləri, mina təhdidləri, habelə
Ermənistanla münasibətlərin
normallaşdırılması istiqamətində
Azərbaycan tərəfindən atılan
addımlar dünya ictimaiyyətinə
hərtərəfli şəkildə çatdırılır. Xüsusi olaraq bəyan edilir ki, işğalçı
Ermənistanın təxribatlarına və
prosesləri ləngitmək siyasətinə
baxmayaraq, bölgədə sülh və
sabitliyin təmin edilməsi üçün
bütün vacib istiqamətlər üzrə, o
cümlədən, sülh müqaviləsinin
imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası, əsas kommunikasiyaların açılışı və digər məsələlərdə
Azərbaycan səylərini inamla
davam etdirir.
Son bir ayda Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Brüssel görüşləri, İtaliyada “The
European House – Ambrosetti”
beyin mərkəzi tərəfindən “Dün-

ya, Avropa və İtaliyaya baxış”
və “Rəqabətli strategiyalar üçün
bugünün və sabahın ssenarisi” mövzusunda keçirilən 48-ci
Beynəlxalq Çernobbio Forumunda, eləcə də Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatının Səmərqənd sessiyasında çıxışları və görüşləri bir
daha xarici siyasət xəttinə sadiqlik
nümunəsi oldu. Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramovun Nyu-Yorkda
BMT Baş Assambleyasının 77-ci
(UNGA 77) sessiyasının yüksək
səviyyəli həftəsində iştirakı da
göstərir ki, sülhün, əməkdaşlığın,
əmin-amanlıq şəraitində yaşamağın alternativi yoxdur. Regional
təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında yeni mərhələyə qədəm
qoyan Cənubi Qafqazda bu proses bölgənin fərqli mənzərəsinin
formalaşmasına səbəb olur.
Sessiyanın gərgin həftəliyində
ölkəmizin mövqelərini gərəkincə
təmsil edən xarici diplomatiya idarəsinin rəhbərinin bütün
görüşlərdə xoş münasibətlə qarşılanması Azərbaycana olan hörmət
və marağın sübutudur. Ceyhun
Bayramovun həftə çərçivəsində
Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Prezidenti Co Bayden tərəfindən
təşkil edilən rəsmi qəbulda iştirakı,
super-dövlətin rəhbərinin ehtiramla onun qolundan tutaraq və
xanımı ilə bərabər foto çəkdirməsi
bu münasibətin fərəhli detallarındandır.
“Azərbaycan və Ermənistan
arasında qısa zamanda hərtərəfli
sülh sazişi imzalamaq mümkündür”. Bunu Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT Baş
Assambleyasının 77-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib: “Biz
Türkiyə olaraq, Azərbaycanla
Ermənistan arasında gedən

prosesləri dəstəkləmək üçün
addımlar atmışıq. Son zamanlar
baş verən gərginlik bu gözəl iqlimə
kölgə salsa da, biz hesab edirik ki,
ən qısa zamanda iki ölkə arasında
hərtərəfli sülh sazişi imzalamaq
mümkündür”, – deyə qardaş
ölkənin lideri vurğulayıb.
Nyu-Yorkda Azərbaycan
XİN rəhbərinin geniş məzmunlu
nitqi, habelə xarici dövlətlərin
rəsmiləri ilə keçirdiyi ikitərəfli
görüşlər ölkəmizin xarici siyasət
xəttinin təbliği baxımından
böyük önəm daşıyır. Sessiya
çərçivəsində Ceyhun Bayramovun sədrliyi ilə Qoşulmama
Hərəkatının nazirlər görüşü
keçirilib. QH-yə üzv dövlətlərin
50-yə yaxın xarici işlər nazirləri,
habelə nazir müavinləri və BMT
yanında daimi nümayəndələri
iştirak ediblər. Postpandemiya
dövründə qlobal vəziyyət və QHnin vəzifələri mövzusuna həsr
edilmiş iclasda bəyanatla çıxış
edən nazir, Azərbaycanın QHyə sədrliyi çərçivəsində görülən
işlər, təşəbbüslər və gələcək
planlar barədə məlumat verib.
Dünyanın böyük transformasiyalar dönəmindən keçdiyi, pandemiya, silahlı münaqişələr, iqlim
dəyişikliyi və bir çox çağırışlar
kontekstində qlobal təhlükəsizlik
və inkişaf arxitekturasında indiyə
qədər görünməmiş çətinliklər
yaşandığı vurğulanıb. Bu baxımdan Azərbaycanın irəli sürdüyü
təşəbbüslər xatırlanıb.
Nazir 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan yenidənqurma işləri və sülh
quruculuğu təşəbbüsləri barədə
iştirakçıları məlumatlandırılıb.
Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri
əsasında Ermənistana sülh sazişi
imzalanması təklifi irəli sürüldüyü
qeyd edilib. Bütün bunlara baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən 12 sentyabr tarixində
Azərbaycana qarşı törədilən
növbəti təxribatların bölgədə
sülh və quruculuq səylərinə

mane olduğu bildirilib. Bununla
yanaşı, mina təhdidinin ciddi
çətinliklər yaratdığı qeyd edilərək,
Ermənistanın ərazilərdə mina
yerləşdirməkdə davam etməsi
barədə faktlar təqdim olunub.
Azərbaycanın sabitliyin pozulmasında maraqlı olmadığı və sülhün
təmin edilməsi üçün səyləri davam
etdirəcəyi vurğulanıb. Nazirlər
çıxış edərək ölkələrin mövqelərini
diqqətə çatdırıb və iclasın Siyasi
Bəyannaməsi qəbul edilib.
Ceyhun Bayramov Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
tapşırığı ilə BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında bütün
görüşlərdə haqq işimiz barədə
dolğun məlumatları iştirakçılara
çatdırıb, ölkəmizin dünyada və regionda möhkəm sülh naminə atdığı
konkret əməli addımlara diqqəti
cəlb edib. Öncə ABŞ dövlət katibi
Entoni Blinkenin təşəbbüsü və moderatorluğu ilə Xarici İşlər nazirimiz
ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla görüşüb və sülh prosesi ilə
bağlı ölkəmizin qətiyyətli mövqeyini
bir daha ortaya qoyub. O, liderlər
arasında üçtərəfli bəyanatlara və
Brüssel görüşünün nəticələrinə
uyğun olaraq davamlı sülhün
təmin edilməsi istiqamətində
təxirəsalınmaz danışıqlara hazırlığını bir daha diqqətə çatdırıb.
Sonra Ceyhun Bayramovun BMT-nin Baş katibi Antonio
Quterreş ilə görüşü olub. Tərəflər
Azərbaycanla BMT arasında
əməkdaşlıq, gələcək fəaliyyət
istiqamətləri və regionda son
vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi
aparıblar. Sessiyanın yüksək
səviyyəli həftəsi çərçivəsində
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf
naminə Təşkilat – GUAM Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının 39-cu
iclasında isə nazir C.Bayramov
çıxış edərək ticarət, nəqliyyat və
kommunikasiya, parlamentlərarası
əməkdaşlıq istiqamətlərində GUAM
çərçivəsində həyata keçirilən işlər
və perspektivlər barədə fikirlərini
bölüşüb, təşkilat çərçivəsində
əməkdaşlığın vacib olduğunu
bildirib. Üzv dövlətlər “Azad ticarət

zonasının yaradılması haqqında
sazişə malların mənşə ölkəsinin
müəyyən edilməsi qaydaları
haqqında Protokol”u və “Konsulluq
məsələləri sahəsində qarşılıqlı
yardım haqqında Demokratiya və
İqtisadi İnkişaf naminəTəşkilat–
GUAM Konvensiyası”nı imzalayıblar.
Avropa Şurasının Baş katibi
Mariya Peyçinoviç Buriç, Avstriya Respublikasının Avropa və
beynəlxalq məsələlər üzrə federal
naziri Aleksandr Şallenberq,
ATƏT-in Baş katibi Helqa Şmit,
BMT Baş Assambleyasının 77-ci
sessiyasının Prezidenti, Macarıstan nümayəndəsi Ksaba Korosi,
Estoniyanın xarici işlər naziri
Urmas Reinsalu, Finlandiyanın
xarici işlər naziri Pekka Haavisto,
Uqandanın vitse-prezidenti Cessika Rouz Epel Alupo, Laosun xarici
işlər naziri Saleumxay Kommasith
və Nikaraquanın xarici işlər naziri
Denis Ronaldo Monkada Colindres, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
(İƏT) Baş katibi Hissein Brahim
Taha, bu təşkilatın Cammu və
Kəşmir üzrə təmas qrupunun
nazirləri, Slovakiya Respublikasının xarici və Avropa işləri naziri
Rastislav Kaçer, Monqolustanın,
Suriyanın və Somalinin xarici
işlər nazirləri, Beynəlxalq Böhran
Qrupunun prezidenti və baş icraçı

Tarixi məram – ərazi bütövlüyümüz və
bərpa-quruculuq...
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Dövlət başçımızın yaxın
tariximizdə söylədiyi bəzi fikirlərə
diqqət yetirək. Cənab Prezident
2020-ci il iyun ayının 26-da – Silahlı
Qüvvələr günü münasibətilə keçirilən
tədbirdə demişdi: “Azərbaycan
öz ərazi bütövlüyünü bərpa
edəcəkdir. Hər gün, hər ay bizim
qələbəmizi yaxınlaşdırır. Hər ay,
hər il Azərbaycan daha da güclənir,
Ermənistan daha da zəifləyir. Bunu
artıq bu məsələ ilə məşğul olan
bütün maraqlı qurumlar, ölkələr
də görür, bilir. Tarixin gedişatı,
inkişafı belədir ki, Azərbaycan ilə
rəqabət aparmaq Ermənistan üçün
mümkün olmayacaqdır. Onların
əsas ümidi xarici qüvvələrə, erməni
lobbisinə, onun havadarlarına və
bəzi başqa ölkələrin dairələrinədir.
Bizim isə ümidimiz öz gücümüzdür–
Azərbaycan xalqıdır, haqq və
ədalətdir, beynəlxalq hüquqdur
və artan gücümüzdür. Əminəm ki,
Azərbaycan ədaləti bərpa edəcək
və öz ərazi bütövlüyünü təmin
edəcəkdir.”
Dövlət başçımız bu fikirləri İkinci
Qarabağ müharibəsindən üç ay
qabaq demişdi. Müharibənin başa
çatmasından bir ay sonra – dekabrın
10-da, Azadlıq meydanında keçirilən
Zəfər Paradında isə cənab Prezident
artıq başqa məqamlardan söz
açmışdır: “Bu ilin sentyabr ayında,
müharibəyə 3 gün qalmış mən BMT
Baş Assambleyasının kürsüsündən
demişdim ki, Ermənistan yeni
müharibəyə hazırlaşır, Ermənistan
dayandırılmalıdır. Belə də oldu və
bu il bizə qarşı 3 dəfə hərbi təxribat
törədildi. İyul ayında Ermənistan –
Azərbaycan dövlət sərhədində hərbi
təxribat törədildi və Ermənistan bizim

torpaqlarımızı işğal etmək istədi.
Amma biz layiqli cavab verərək
onları yerinə oturtduq. Avqust
ayında Azərbaycana diversiya qrupu
göndərildi. O diversiya qrupu da
zərərsizləşdirildi. Nəhayət, sentyabrın
27-də bizim kəndlərimiz, hərbi
mövqelərimiz artilleriya atəşinə məruz
qalmışdır, mülki şəxslər, hərbçilər
arasında itkilər olmuşdur. Biz dedik
yetər artıq, bu işğala son qoyulmalıdır
və son qoyulacaqdır. Mən Ali Baş
Komandan kimi əmr verdim ki,
Azərbaycan əsgəri, irəli, torpağımızı
azad etməliyik, işğala son qoymalıyıq,
işğalçını cəzalandırmalıyıq və belə
də oldu. Azərbaycan 44 gün ərzində
istədiyinə nail oldu, ədaləti bərpa
etdi”.
Həm Azərbaycan Prezidenti, həm
də qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin
Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib
Ərdoğan başda olmaqla bütün
rəsmiləri dünya ictimaiyyətini
inandırdılar ki, həmin 44 gündə
Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq
hüquq normalarına əsaslanırdı. Bu
mövqe BMT Təhlükəsizlik Şurasının
4 qətnaməsi, BMT Baş Məclisinin
qətnaməsi, ATƏT, Avropa Şurası,
İslam Konfransı Təşkilatı və digər
beynəlxalq təşkilatların qərarları və
qətnamələri əsasında formalaşmışdır.
Yəni həmin münaqişə beynəlxalq
hüququn prisipləri əsasında həll edilə
bilərdi və edildi.
Yəni Azərbaycan öz prinsipial
mövqeyindən bir addım da geriyə
çəkilmədi və bütün imkanları səfərbər
edib məsələnin tez bir zamanda və
beynəlxalq hüquq normaları əsasında
həll olunmasına nail oldu. Bununla
bərabər, ötən müddət ərzində biz
bütün sahələrdə– diplomatik, siyasi,
iqtisadi, təbliğat, hərbi sahələrdə
səylərimizi daha da gücləndirmişdik.

İndi isə başqa bir məqama diqqət
yönəldək. Dövlət başçımız 2017-ci
il mayın 27-də Cəbrayıl rayonunun
Cocuq Mərcanlı kəndində sakinlərlə
görüşərkən demişdir: “Bu ilin yanvar
ayında müvafiq sərəncam imzalandı,
Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait
ayrıldı. Martın 22-dən başlayan
tikinti işləri mayın 20-də başa
çatdırılmışdır – cəmi iki aya. Yəni
bütün bu tikinti işləri sizin gözünüzün
qabağında olub və bu, doğrudan da
tarixi hadisədir. Cəmi 2 ay ərzində
kəndin bir hissəsi bərpa edildi, birinci
mərhələdə 50 ev, məktəb, tarixi Şuşa
məscidinin bənzəri olan məscid tikilib,
Horadizdən Cocuq Mərcanlıya yol
çəkilib. Növbəti mərhələdə təqribən
100 əlavə ev, – bəlkə ondan da
çox – tibb məntəqəsi tikiləcək və iş
yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə
tədbirlər görüləcəkdir. Bax, Cocuq
Mərcanlı kəndinin tarixi bundan
ibarətdir, bu, doğrudan da şanlı
tarixdir. İşğaldan əziyyət çəkən kənd
bərpa olunubdur”.
Diqqət yetirin, o zaman – beş
il əvvəl biz Horadizdən Cocuq
Mərcanlıya yol çəkilməsinin fəxarətini
yaşayırdıq. İndi Füzulidən Şuşaya
qədər uzanan, ən müasir səviyyədə
çəkilmiş “Zəfər yolu”ndan danışırıq.
Beş il əvvəl Cocuq Mərcanlıda Şuşa
məscidinin oxşarını yaratdığımıza
görə sevinirdik. İndi isə Şuşada,
ümumiyyətlə, bütün Qarabağdakı
tarixi, mədəni, dini abidələrimizin və
ibadət yerlərimizin hamısını bərpa

edirik.
Dövlət başçımız ötən il avqustun
30-da – Şuşada Vaqif Poeziya
Günlərinin açılış mərasimindəki
nitqində demişdir: “ Dünən Şuşanın
dirçəlişinin növbəti mərhələsi idi...
Vaqifin məqbərəsi, Vaqifin büstü
yenidən açıldı, Üzeyir Hacıbəylinin
abidəsi yenidən qoyuldu, onu da
mənfur düşmən dağıtmışdı. Üzeyir
Hacıbəylinin dağıdılmış evinin bərpası
ilə bağlı göstəriş verildi. Dünən Polad
Bülbüloğlu ilə və onun oğlu, Bülbülün
nəvəsi ilə birlikdə Bülbülün evinin
açılışını biz qeyd etdik. Polad atasının
evini bərpa etdi, indi çox gözəl muzey
yaradılmışdır. Dünən “Qarabağ” hoteli
əsaslı təmirdən sonra öz qapılarını
yenidən qonaqların üzünə açdı.
İşğal dövründə “Qarabağ” hoteli nə
gündə idi, onu biz işğaldan sonra
görmüşdük. Cəmi iki mərtəbəsi
işləyirdi, nə su var idi, nə işıq var
idi. Bərbad vəziyyətdə idi, dağılmış
vəziyyətdə idi. O kadrlar var. O da
bərpa edildi və hesab edirəm ki, bu
tədbirlərin içində ən önəmlisi yeni
yaşayış kompleksinin təməl daşının
qoyulmasıdır”.
Bütün bunlarla fəxr edirik. Ən
böyük fəxr etməli məqam isə dövlət
başçımızın da dediyi kimi, ermənilərin
Şuşada yaratdığı “şeytan yuvası”nın
darmadağın edilməsidir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

direktoru Komfort Ero, Amerika
Yəhudi Komitəsi (AJC), Amerika
yəhudi təşkilatlarının koalisiyasının rəhbərləri və nümayəndələri,
Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət
və Etimad Tədbirləri üzrə
Müşavirənin xarici işlər nazirləri,
Şimali Makedoniya Respublikasının Baş naziri Dimitar Kovaçevski,
Polşa Respublikasının xarici işlər
naziri Zbiqnev Rau, Əlcəzairin,
Venesuelanın, Mərakeşin və
İordaniyanın xarici işlər nazirləri,
BMT Baş Assambleyasının 77-ci
sessiyasının Prezidenti Ksaba
Korosi, Beynəlxalq Qırmızı Xaç
Komitəsinin prezidenti Peter
Maurer, Macarıstanın xarici işlər
və ticarət naziri Peter Siyarto, İran
İslam Respublikasının xarici işlər
naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan,
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının (UNAOC) ali nümayəndəsi
Migel Angel Moratinos, Belçika
Krallığının Xarici işlər, Avropa
məsələləri, xarici ticarət və federal mədəniyyət institutları üzrə
naziri Hadja Lahbiblə görüşləri
Azərbaycanın mənafeləri baxımından zəruri və əhəmiyyətli olub.
Onu da deyək ki, işğalçı
Ermənistan tərəfindən BMT Baş
Assambleyasında Azərbaycana
qarşı haqsız ittihamedici çıxışlar
da olub və lazımınca dəf edilib.
Həqiqət budur ki, Ermənistan

Konstitusiyasında bu ölkənin
parlamentinin “Dağlıq Qarabağ”ın
Ermənistana birləşdiriməsinə
dair 1 dekabr 1989-cu il tarixli
qərarına istinad edən bənd hələ
də mövcuddur. Bu ölkə hələ də
Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi
tanımayıb. Ermənistan tərəfi özü
də bu yaxınlara qədər etiraf edib
ki, hələ də bu ölkənin Azərbaycan
ərazisində, Qarabağ bölgəsində
qoşunları yerləşir. Ermənistanda
Azərbaycana məxsus mədəni irs
yer üzərindən silinib, Qarabağda
isə kütləvi şəkildə məhv edilib.
Nəhayət, Azərbaycana qarşı
təcavüz siyasətindən əl çəkməyən
Ermənistan 1993-2020-ci illərdə
Azərbaycan torpaqlarını işğal edib
və bu fakt Avropa İnsan Haqları
Məhkəməsi tərəfindən 2015-ci
ildə bir daha təsdiqlənib. Bu ölkə
hələ də Azərbaycanın Qazax
rayonunun 7 kəndini nəzarət
altında saxlayır. Beləliklə, məğlub
Nikol Paşinyan və komandasının
ittihamlarının tam əksinə olan
mənzərəni müşahidə edirik.
Azərbaycanın ümdə məqsədi
regiona davamlı sülh və sabitlik
gətirməkdir. BMT-nin sözügedən
yüksək səviyyəli həftəsindəki
gəlişmələrdən də göründüyü kimi,
biz bu yolda qətiyyətlə irəliləyirik.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə
xidməti müşavirə keçirilib
Sentyabrın 24-də Mərkəzi Komanda Məntəqəsində müdafiə naziri, generalpolkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Müşavirədə
nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət
rəisləri, eləcə də videobağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya
olunan hərbi birlik və birləşmə komandirləri iştirak ediblər.

Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda
bildirilir ki, əvvəlcə ümummilli lider Heydər
Əliyevin, eləcə də ölkəmizin müstəqilliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Müdafiə naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin Azərbaycan
Ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları
müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
Nazir 12–14 sentyabr 2022-ci il
tarixlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin
genişmiqyaslı təxribatlarının qarşısının
alınması məqsədilə Azərbaycan Ordusunun
həyata keçirdiyi qətiyyətli cavab tədbirlərinin
Ali Baş Komandan tərəfindən yüksək
qiymətləndirildiyini xüsusi vurğulayıb.
Bildirilib ki, müxtəlif qoşun növü
bölmələrinin gecə saatlarında eyni anda
bir neçə istiqamətdə çətin relyefli, dağlıq
ərazidə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirdiyi
uğurlu cavab tədbirləri Azərbaycan Ordusunun hərb elminə gətirdiyi növbəti yenilik
oldu. Bu döyüşlər dünyanın aparıcı hərbi
mütəxəssisləri tərəfindən araşdırılacaq və
təhlil ediləcək.
Müşavirədə Kəlbəcər və Laçın rayonları

istiqamətində, eləcə də Rusiya sülhməramlı
kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi
ərazilərimizdə hazırkı əməliyyat şəraiti təhlil
edilib.
Nazir şəxsi heyətin sayıqlığının artırılması
və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
törədilə biləcək istənilən təxribatın qarşısının
bundan sonra da dərhal və qətiyyətlə alınması barədə konkret tapşırıqlar verib.
General-polkovnik Z.Həsənov bölmələrdə
qışa hazırlıq işlərinin plana əsasən yekunlaşdırılması, xüsusilə dağlıq ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrə lazımi ehtiyatların çatdırılması barədə aidiyyəti şəxslərə müvafiq
göstərişlər verib.
Müdafiə naziri Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanının tapşırığına əsasən,
bölmələrimizin yeni yerləşmə məntəqələrində
xidməti-döyüş fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı
digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə
zəruri tədbirlərin qısa müddət ərzində başa
çatdırılmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb.
Nazir qoşunlarda xidmət və məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
görülən işlərin hərbi qulluqçuların döyüş
və mənəvi-psixoloji vəziyyətinin yüksək
səvviyədə saxlanılmasında mühüm rol oynadığını vurğulayıb.
Sonra general-polkovnik Zakir Həsənov
şəhid ailələri və döyüşlərdə sağlamlığını itirən
hərbi qulluqçuların daim diqqət mərkəzində
saxlanılması və onların qayğılarına xüsusi
həssaslıqla yanaşılması barədə müvafiq
göstərişlər verib.
Müşavirənin sonunda qoşun xidmətinin,
ideoloji işin təşkili, şəxsi heyətin xidməti və
sosial-məişət şəraitinin, tibbi təminatının
daha da yaxşılaşdırılması, həmçinin azad
edilmiş ərazilərdə mühəndis tədbirlərinin
davam etdirilməsi ilə əlaqədar vəzifəli şəxslər
qarşısında konkret tapşırıqlar qoyulub.

“Xalq qəzeti”

4

25 sentyabr 2022-ci il, bazar

Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsini şanlı qələbə ilə başa
vuraraq, bölgədə yeni reallıq yaratdı, düşməni ağır məğlubiyyətə
uğradaraq, tarixi torpaqlarımızdan qovdu. Azərbaycan lideri
İlham Əliyev şanlı qələbədən sonra qətiyyətlə bəyan etdi
ki, bundan sonra hər kəs bu reallıqla barışacaq. Beləliklə,
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə
yetirmiş oldu. Nəhayət ki, Azərbaycan əsgərinin silahı öz sözünü
dedi və problem həllini tapdı. Bununla da Azərbaycan özü BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etdi. Ölkəmizin ərazi
bütövlüyü bərpa edildi. 30 illik işğala son qoyuldu.
Prezident İlham Əliyev demişdir:
“Ümid edirəm ki, biz bölgədə bu gün və
gələcək üçün yeni təhlükəsizlik, yeni
əməkdaşlıq formatını təşkil etdik. Hər
halda biz bu yeni əməkdaşlıq formatının yaradılması üçün lazımi işləri
gördük, öz torpaqlarımızdan düşməni
qovduq və noyabrın 10-da imzalanmış
bəyanatda göstərilən məsələlər əgər bu
gün öz həllini taparsa, onda bölgəmizdə
yeni əməkdaşlıq çərçivələri yaradılacaqdır”.

Qarabağ ermənilərinin xahişi ilə əlavə 4
kilometrlik yolun inşasını da Azərbaycan
öz üzərinə götürdü.
Amma bu yeni yolun Ermənistan
ərazisindən keçən hissəsi ilə bağlı
hələ heç bir addım atılmayıb. Yəni
Ermənistan hökuməti öz ölkəsi üçün
faydalı olan bir məsələdə də üzərinə
düşən öhdəliyi yerinə yetirmir. Son
məlumatlara görə, yeni Laçın dəhlizinin
Ermənistan hissəsi hələ yenicə
layihələndirilir.

nunla bağlı Azərbaycan və Ermənistan
liderləri arasında artıq üç görüş keçirilib.
Bu ilin mayında Brüsseldə Azərbaycan
Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında keçirilmiş görüş zamanı
Ermənistan və Azərbaycan arasında
sülh müqaviləsinin hazırlanması,
bu xüsusda Azərbaycan tərəfindən
beynəlxalq hüquqa əsaslanan beş
prinsipin təqdim olunması, iki ölkə
arasında münasibətlərin normallaşdırılması, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması,
sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı
məsələlər müzakirə olunub, Zəngəzur

yenə də vaxtı uzatmağa çalışır. Üstəlik,
son aylar ərzində dəfələrlə bizə qarşı
hərbi təxribatlar törədilib. Təkcə Laçın
rayonu ərazisində 1400-dən çox yeni
mina döşənib və bu minalar 2021-ci
ildə basdırılıb, yəni müharibədən sonra.
Bu, Azərbaycana qarşı açıq terror
hərəkətidir. Müharibədən sonra 240dan çox Azərbaycan vətəndaşı mina
partlayışı nəticəsində ya həlak olub,
ya da ağır yaralanıb. Yəni bizə qarşı
müharibə davam edir, bizim insanlarımız həlak olur.
Prezident İlham Əliyev deyib:
“İkinci Qarabağ müharibəsi başa

Ermənistan sərhədlərin delimitasiya və
demarkasiyasını yubatmaqdan çəkinməlidir

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
liderləri arasında imzalanmış 10 noyabr
2020-ci il tarixli üçtərəfli Bəyanat təkcə
regiondakı 30 illik müharibəyə son
qoymadı, həm də region ölkələri üçün
real əməkdaşlıq imkanları yaratdı.
Bəyanatda Cənubi Qafqazda nəqliyyat
əlaqələrinin bərpasını nəzərdə tutan müddəalar da yer aldı. Sənədin
6-cı bəndində deyilir: “Ermənistan
Respublikası 15 noyabr 2020-ci il
tarixinədək Azərbaycan Respublikasına
Kəlbəcər rayonunu, 1 dekabr 2020ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu
qaytarır. Dağlıq Qarabağla Ermənistan
arasında əlaqəni təmin edəcək və
bununla belə, Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi (5 km enliyində)
Rusiya sülhməramlı kontingentinin
nəzarəti altında qalır. Tərəflərin razılığı
əsasında növbəti üç il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında
əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi
üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası
planı müəyyən ediləcək və bununla
da həmin marşrutun mühafizəsi üçün
Rusiya sülhməramlı kontingentinin
gələcək yerdəyişməsi nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi
üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların,
nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin
hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir”.
Buradaca qeyd edək ki, regionda
sülhün və əməkdaşlığın təmin olunmasında ən çox maraqlı olan Azərbaycan
çox keçmədən özünün bu bənddə
nəzərdə tutulan öhdəliklərini tamamilə
yerinə yetirdi. Bu yaxınlaradək
köhnə Laçın dəhlizi fəaliyyətdə idi
və Ermənistanla Qarabağda yaşayan ermənilər arasında əlaqə yüksək
səviyyədə təmin olunurdu. Ərazidə
Rusiya sülhməramlıları da fəaliyyətini
davam etdirirdi. İndi isə Azərbaycan Laçın dəhlizi üçün yeni yol inşa edib və bu
yol artıq Laçın şəhərinin içindən keçmir.
Azərbaycan bununla bağlı öhdəliyini də
yüksək səviyyədə icra etmiş oldu. Hətta

Üçtərəfli Bəyanatın 9-cu maddəsi
də bu günədək Ermənistan tərəfindən
yerinə yetirilməyib. Rəsmi İrəvan ən
müxtəlif bəhanələrlə bu öhdəliyini
yerinə yetirməkdən yayınır. Xatırladaq
ki, 9-cu bənddə deyilir: “Bölgədəki
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri
bərpa edilir. Ermənistan Respublikası
vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin
və yüklərin hər iki istiqamətdə
maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikasının qərb
rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin
təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat
əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd
Xidmətinin orqanları həyata keçirir.
Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın
qərb rayonlarını birləşdirən yeni
nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası
təmin ediləcəkdir”.
Üçtərəfli Bəyanatın 9-cu bəndi
Zəngəzur dəhlizinin bərpasını nəzərdə
tutur. Amma aradan iki ilə yaxın vaxt
keçsə də, Ermənistan öhdəliyinə əməl
etmir. Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki,
üçtərəfli Bəyanatın təkcə bu bəndi deyil,
digər bəndləri də Ermənistan tərəfindən
qularardına vurulur. Bu isə ən müxtəlif
səviyyələrdə müzakirələrə səbəb olur.
Regionda nəqliyyat–kommunikasiya
əlaqələrinin bərpası məsələsi 2021-ci il
yanvarın 11-də Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan liderləri arasında keçirilmiş
üçtərəfli görüşdə də ayrıca müzakirə
mövzusu olub. Bu işlərin görülməsi üçün
artıq Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində
üçtərəfli işçi qrup yaradılıb. İndiyədək
aparılmış müzakirələr nəticəsində dəmir
və avtomobil yollarının bərpası qərara
alınıb. Amma nəticə yoxdur.
Ermənistanla sülh yaradılması,
üçrərəfli Bəyanatın maddələrinin yerinə
yetirilməsi Avropa İttifaqının da marağındadır və onun təşəbbüsü ilə bu-

çatandan sonra biz sərhədlərə çıxdıq.
Əgər Ermənistan bizi ittiham etmək
istəyirsə ki, onların ərazisinə girmişik,
bunun heç bir əsası yoxdur. Birincisi,
əgər sərhəd onların dediyi yerdə idisə
sərhədi quraydılar, sərhəd xətlərini inşa
edəydilər, kommunikasiyaları, mühəndis
işlərini quraydılar. Onlar hesab edirdilər
ki, bütün Qarabağ və Zəngəzur onlara
qalacaq. Məhz buna görə Azərbaycan–
Ermənistan sərhədində heç bir iş
görməmişdilər. Yəni bizim sərhədimizin
delimitasiyası keçirilmədən heç kim
deyə bilməz sərhəd haradan keçir.
Mən yenə də deyirəm, biz müzakirələrə
hazırıq və delimitasiya komissiyalarının–
Azərbaycan–Ermənistan komissiyalarının işinə məsuliyyətlə yanaşırıq. Bütün
xəritələri toplamışıq. Bir daha demək
istəyirəm ki, bütün xəritələr, o cümlədən
XIX əsrə, XX əsrə, ondan əvvəlki dövrə
aid olan xəritələr bizdədir və o xəritələr
açıq-aydın göstərir, kim hansı torpaqda
yerləşibdir. Ona görə delimitasiya aparılmadan bizi heç kim ittiham edə bilməz”.
Təbiidir ki, Ermənistan delimitasiya
məsələsini uzatmaq niyyəti ilə bizə
qarşı təxribatları davam etdirəcəksə,
yenə də layiqli cavabını alacaq. Biz
haqqın, ədalətin, beynəlxalq hüququn
tərəfdarıyıq və öz ərazi bütövlüyümüzü qoruyuruq. Amma Ermənistan
münaqişə dövründə problemin sülh yolu
ilə həllindən imtina etməklə ordusunu
və munlərlə canlı qüvvəsini güdaza
verdiyi kimi, postmünaqişə dövründə
də bütün bu faydalı təkliflərdən yararlanmağa can atmır. Bu istiqamətdə
daha çox Azərbaycan, Rusiya və eyni
zamanda, Avropa İttifaqı səylər göstərir.
Hər halda inanırıq ki, Ermənistan
da, nəhayət, eyforiyadan qurtarıb
ağla gələcək və öz öhdəliklərinə, o
cümlədən, sərhədlərin delimitasiya və
demarkasiyasına əməl etməyə başlayacaq.

Bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda
etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün
şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti
olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2
dekabr tarixli sərancamı ilə hər il sentyabrın 27-nin Azərbaycan Respublikasında
Anım Günü kimi qeyd edilməsi qərara
alınmışdır. Ötən il sentyabrın 27-də,
ilk dəfə qeyd etdiyimiz Anım Günündə
Bakıda təşkil edilmiş yürüşdə müzəffər Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva da iştirak
etmiş, əllərində şəhidlərin portretlərini
tutmuşdular. Sonra dövlətimizin başçısı
Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksinin
və Zəfər Muzeyinin təməlini qoymuşdur.
Artıq qələbə ilə başa çatmış Vətən
müharibəsindən bizi iki ilə qədər
vaxt ayırır. Bu gün Cənubi Qafqazda reallıqları diktə edən Azərbaycan
sülhpərvər siyasəti ilə dünyada tanınıb. Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə
xatırlatdığı “Bizim heç kimin torpağında
gözümüz yoxdur. Biz tarixi ədaləti bərpa

edirik”, – deməsi əbəs yerə revanşizmə
uyan, sülh danışıqlarını əngəlləmək
istəyən Ermənistana, nəhayət, ağıllanması üçün bir şansdır. Elə erməni
təxribatlarına kəskin reaksiya verən
Silahlı Qüvvələrimizin avqust və sentyabrda uğurla həyata keçirdiyi “Qisas”
antiterror və “Qətiyyətli cavab” sülhə
məcburetmə əməliyyatları da göstərdi
ki, Azərbaycanı heç nə ilə haqq yolundan döndərmək olmaz.
Vətən müharibəsində qazanılmış
parlaq Qələbədən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevanın
fəal iştirakı ilə işğaldan azad edilmiş
ərazilər əsaslı şəkildə bərpa olunur, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun dirçəlişini
sürətləndirən genişmiqyaslı nəqliyyat,
istehsal, ticarət, turizm infrastrukturlarının yaradılması üzrə çoxşaxəli
layihələr, nəhəng bərpa-quruculuq işləri
həyata keçirilir. Tarixi torpaqlarımızda
layiqli yaşayışın bərpasına yönəlmiş
nəhəng quruculuq işləri, o cümlədən,
regionda davamlı təhlükəsizliyin və
asayişin təmin edilməsi üçün aparılan
minatəmizləmə əməliyyatlarına cəlb
olunan xeyli sayda işçilərin hazırda bu
ərazilərdə çalışması, eyni zamanda,
Böyük Qayıdışın ilkin mərhələsi kimi
əhalinin Şərgi Zəngəzura köçürülməsi,
burada müasir infrastrukturla yanaşı
rahat həyat tərzi və dövlət xidmətlərinə
əlçatanlığı şərtləndirir.
Bununla əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə bu yaxınlarda Şuşa
şəhərində keçirilmiş məhkəmə-hüquq
islahatlarının mütərrəqi nəticələrinə
dair konfransda ölkə Prezidentinin
tapşırıqlarına uyğun olaraq qarşıda
duran yeni, xüsusilə azad edilmiş
ərazilərimizdə ədliyyə və məhkəmə
fəaliyyətinin bərpası, o cümlədən, bu
sahədə xidmətlərin əlçatanlığının təmin

“Azerspace – 2”-nin orbitə
buraxılmasından dörd il ötür
Azərbaycanın kosmik sənayesi uğurla inkişaf edir
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 1975ci ildən ümummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə yaradılmış Aerokosmik
Agentlik fəaliyyət göstərir. Hələ keçmiş Sovet
İttifaqı dövründə və müstəqillik illərində bu
qurum uzun illər həm fundamental elmi
tədqiqatlarla, həm də kosmik aparatlar
üçün cihazların hazırlanması ilə məşğul
olub. Belə ki, “Mir” orbital stansiyasında
və digər peyklərdə azərbaycanlı alim və
mütəxəssislər tərəfindən yaradılmış bir
neçə qurğu quraşdırılıb, namizədlik və
doktorluq dissertasiyaları müdafiə olunub,
elmi məqalələr, monoqrafiyalar nəşr edilib.
2008-ci ildə isə Azərbaycan kosmik sənayesi
inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Belə ki, həmin il Nazirlər Kabinetinin iclasında
Prezident İlham Əliyev “Azərbaycanda
kosmik sənayenin yaradılması və
telekommunikasiya peyklərinin orbitə
çıxarılması” ilə bağlı tapşırıq vermişdi.
Layihəni reallaşdırmaq məqsədilə Beynəlxalq
Telekommunikasiya Birliyinə orbital mövqe
ayırma prosesi üçün müraciət olunmuşdu.
Eyni zamanda, 2009-cu ilin avqust ayında
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda kosmik
sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə
dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında
Sərəncam imzalamışdı.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Böyük Zəfər sevincinin
təməli qoyulan gün

Əslən Şərqi Zəngəzurdan, Qubadlı rayonundanam. Məlum işğal
hadisələrinə qədər Fizulidə yaşamışam. Uşaqlığı, yeniyetməliyi,
gəncliyi oğurlanan, məhv edilən nəslin nümayəndəsiyəm. İllərlə
yağı tapdağında inləyən yurdun həsrətini çəkib, Sumqayıtda
məskunlaşaraq məcburi köçkün adı daşımışam. Dövlətimizin qayğısı
sayəsində əziyyətlərə dözüb, 1 milyona qədər soydaşımla bərabər
doğma yurd-yuva həsrətimi ovundurmuşam. Ali təhsil almışam və bu
gün hüquqşünas kimi xalqıma xidmət etməkdəyəm.
İnişil sentyabrın 27-də erməni işğalçılarının növbəti hərbi təxribatına cavab
olaraq başlanmış əks-hücum əməliyyatı
və 44 gün davam etmiş Zəfər yürüşü
nəticəsində qazandığımız tarixi qələbə
dövlətimizin rəhbərinin siyasətini,
qətiyyətini nümayiş etdirməklə həm
də çətin gündə xalqımızın birliyini,
əyilməzliyini ortaya qoydu, ordumuzun
Azərbaycanın hərb tarixinə şanlı səhifə
yazmaq bacarığına malik olduğunu
sübuta yetirdi. Azərbaycan Prezidenti,
müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham
Əliyev, rəşadətli ordumuz , əyilməz
xalqımız layiq olduğu Zəfər sevincini
yaşadı. Xatırlayıram ki, bir eloğlumuzun sosial şəbəkələrdə hamımızın
sevincini ifadə edən “Mən daha qaçqın
deyiləm!”– deyə ürəkdən hayqırması
o zaman necə gündəm olmuşdu. Bu
kimi mesajlarla bağlı türk jurnalistinin
sualına cavabında dövlətimizin başçısı bildirmişdi ki, bu barədə minlərlə
məktub alıb və özünün də sevincdən
gözləri yaşarıb.
Bildiyimiz kimi, Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan

dəhlizinin açılması, o cümlədən, həm
dəmir yolu, həm də avtomobil yolunun
çəkilməsi məsələləri ilə bağlı razılığa
gəlinib. Hətta bu məsələlərlə bağlı hər
iki ölkədə yaradılmış komissiyaların
ilk görüşü də baş tutub. Amma nə
Zəngəzur dəhlizi məsələsi yerindən
tərpənir, nə də delimitasiya və demarkasiya məsələsi. Ermənistan hələ də
bu iki vacib məsələnin həlli müddətini
uzatmaqla məşğuldur.
Bu azmış kimi, Ermənistan
hökuməti səviyyəsində Azərbaycana
qarşı yeni təxribatlar törədildi. Sentyabrın 12–13-də bu təxribatlar nəticəsində
hər iki tərəfdən ciddi itkilər oldu. Amma
Azərbaycan Ordusu yenə Ermənistanın
silahlı qüvvələrinə çox ağır bir dərs
verdi.
Prezident İlham Əliyev bu günlərdə
Laçında olarkən bu barədə bəyan etdi:
“Biz müharibədən dərhal sonra onlara sülh təklif etdik. Bu da dünya hərb
tarixində bəlkə də nadir hallardan biridir
ki, 30 il ərzində torpağımız işğal altında
olsun, insanlarımız əzab-əziyyət içində
yaşasın, tarixi-dini abidələrimiz dağıdılsın, şəhərlərimiz dağıdılsın, milyondan
çox mina döşənsin, buna baxmayaraq,
biz sülh təklif etdik. Ancaq yenə də
görürük ki, Ermənistan sülh istəmir,
yenə də revanşist fikirlərlə yaşayır. Biz
təklif etdik ki, delimitasiya prosesinə
start verək. Bunu təxminən bir ildən
çox müddət ərzində uzatdı. İndi isə bu
proses başlasa da, sırf formal xarakter
daşıyır, mahiyyət üzrə heç bir danışıqlar aparılmır, xəritələr üzrə heç bir
müzakirə aparılmır. Biz bütün xəritələri
hazırlamışıq. Həm XX əsrin xəritələrini,
həm əvvəlki dövrün xəritələrini və delimitasiya işləri bu xəritələr üzrə aparılmalıdır”.
Azərbaycan lideri qeyd edib ki,
Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamaq üçün 5 prinsip təklif etmişik.
Sözdə onları qəbul ediblər, amma
əməldə nəticə yoxdur. Ermənistan

Azərbaycanın sayca üçüncü, təyinatına görə ikinci telekommunikasiya peyki
olan “Azerspace-2”-nin orbitə buraxılmasından dörd il ötür. 2018-ci il sentyabrın
25-də Fransız Qvineyasının (Cənubi Amerika) Kuru kosmodromundan orbitə buraxılmış peyk ABŞ-ın “Space Systems Loral” (SSL) şirkəti tərəfindən inşa olunub.
Birləşmiş Ştatların “Orbital Sciences Corporation” şirkəti tərəfindən inşa olunmuş “Azerspace-1” peyki isə orbitə 2013-cü il 8 fevral tarixində çıxarılıb. 2014-cü
ilin dekabr ayında Fransanın “Airbus DS” şirkəti və “Azərkosmos” arasında imzalanmış strateji əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanın sayca ikinci, təyinatına
görə Yer səthinin məsafədən müşahidəsi peyki olan “Azersky” “Azərkosmos”
tərəfindən təhvil alınıb. Bununla da “Azərkosmos” Yer səthinin məsafədən
müşahidəsi üzrə kommersiya fəaliyyətinə başlayıb.

olunması ilə bağlı vəzifələr müzakirə
olunmuş, tədbirlər müəyyən edilmişdir.
Nazirlik tərəfindən ədliyyə və məhkəmə
xidmətlərinin elektronlaşdırılması, o
cümlədən, mobil tətbiqlər üzərindən
göstərilməsi məsələlərinə daim xüsusi
önəm verilir.
İctimai tələbatlığı ilə seçilən “Mobil
notariat” tətbiqi vasitəsi ilə son dövrdə
aparılmış yüz minlərlə notariat hərəkəti
müraciət edən vətəndaşları əhatə
etmişdir. Bu yaxınlarda ədliyyə işçiləri
Ağalı kəndində olaraq innovativ texnoloji dəstək əsasında sakinlərə səyyar
xidmətlər göstərmişlər. Bir çox dövlət
orqanlarının informasiya resursları ilə
inteqrasiya olunmuş Ədliyyə Nazirliyinin
informasiya sistemləri vətəndaşlardan
əlavə sənəd tələb etmədən xidmətlərin
yerində dərhal göstərilməsini mümkün
edir. Həmçinin hüquqi maarifləndirilmə
işi aparılmaqla müasir xidmət üsulları
barədə vətəndaşlara məlumatlar verilib,
onları maraqlandıran məsələlər üzrə
zəruri hüquqi yardım göstərilib, xidmət
prosedurları və innovativ həllər haqqında məlumatlardan ibarət bukletlər
paylanılıb. Ədliyyə xidmətlərindən heç
bir yerə getmədən və sənəd toplamadan yararlanmaq imkanları Ağalı kənd
sakinləri arasında rəğbətlə qarşılanmışdır. Bu növ fəaliyyətin həmçinin “ASAN
xidmət” çərçivəsində göstərilməsi də
nəzərdə tutulur.
Azərbaycan hər zaman mübariz
oğul və qızlarının şücaətini yüksək
qiymətləndirir, bütün şəhidlərimizin
ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca
tutur. Bizə bu gözəl qələbəni yaşadan
şəhidlərimizə Allah rəhmət eyləsin,
qazilərimizə isə cansağlığı arzulayırıq.

Cəsarət QASIMOV,
Beyləqan rayon 1 saylı notariat
ofisinin xüsusi notariusu

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda müasir
kosmik sənayenin inkişafı Prezident
İlham Əliyevin 3 may 2010-cu il tarixli
sərəncamına əsasən, “Azərkosmos” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) yaradılması
ilə keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçib. Ötən
dövrdə ASC respublikamızda kosmik
sənayeyə aid milli məhsul istehsalını
uğurla təmin edib və fəaliyyət sferasını
genişləndirib. Dövlət başçısının imzaladığı
“Azərbaycan Respublikasında kosmik
sənayenin yaradılması və telekommunikasiya
peyklərinin orbitə çıxarılması haqqında”,
“Azərbaycan Respublikasında kosmik
sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında
müvafiq sərəncamlar Azərbaycanın dünya
kosmik ailəsinə inamlı inteqrasiyasını təmin
edib. Bu sərəncamların imzalanmasından
ötən qısa müddətdən sonra Azərbaycan
orbitə öz peyklərini çıxarmağa başlayıb.
Xatırladaq ki, ilk peykimizin orbitə
çıxarılmasından sonra Prezident İlham
Əliyev xalqa təbrikində bildirmişdi ki, müstəqil
dövlətimiz sürətlə, hərtərəfli inkişaf edir və
Azərbaycan artıq kosmik klubun üzvüdür.
Kosmosa üç yerli peyki çıxaran Azərbaycan
böyük kosmik güclərlə birlikdə altı ildir ki,
kosmik klubun üzvü olub və müasir kosmik
tədqiqatlara öz töhfəsini verir.
Bu gün “Azersky” peyki sayəsində
dünyanın istənilən nöqtəsinin yüksək
ayırdetməli peyk təsvirlərinə birbaşa, qeydşərtsiz çıxış imkanı vardır. Ötən dövr ərzində
“Azersky” peykinin xidmətlərindən müdafiə
və təhlükəsizlik, kənd təsərrüfatı, ekologiya
və ətraf mühit, xəritəçəkmə, infrastrukturun
planlaşdırılması və monitorinqi, kadastr
məlumatlarının yenilənməsi, dənizdə və
quruda neft çirklənmələrinin tədqiqi və
digər sahələrdə istifadə edilir. Xatırladaq ki,
hazırda orbitdə olan iki telekommunikasiya
(Azerspace-1 və Azerspace-2) və bir yer
səthinin məsafədən müşahidə (Azersky)
peyki fəaliyyət göstərir. “Azerspace-1”
peykinin imkanlarının 20 faizi Azərbaycanın
tələbatını ödəmək üçün, qalan 80 faizi isə

kommersiya məqsədilə istifadə edilir. BMTnin müvafiq komitəsində Azərbaycan kosmik
ölkələr sırasına qəbul olunub, Azərbaycan
kosmik fəzanın sülh məqsədlərilə istifadəsi
üzrə öhdəliklər götürüb. Xüsusilə qeyd etmək
yerinə düşər ki, Azərbaycanın kosmik proqramı sistemli və mərhələli şəkildə inkişaf edir
və milli maraqlara hesablanıb. Azərbaycanın
peyk layihələri daxili tələbatı ödəməklə
yanaşı, həm də kommersiya məqsədi
daşıyır, yəni ölkəyə xarici valyuta gətirir.
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya
Mərkəzinin məlumatına görə, 2021-ci ildə
“Azərkosmos”un peyklərin kommersiya istismarından əldə etdiyi gəlir 45,3 milyon dollar
təşkil edib və bu da 2020-ci illə müqayisədə
0,4 faiz çoxdur. 2022-ci ilin yanvar-iyul
aylarında isə “Azərkosmos”un peyklərin
kommersiya istismarından əldə etdiyi gəlir
15,1 milyon dollar təşkil edib. Eyni zamanda,
şirkətin ümumi gəlirinin 87 faizi telekommunikasiya və optik peyk xidmətlərinin ixracından
əldə olunub. İyulda “Azərkosmos” 2,1 milyon
ABŞ dolları məbləğində bu xidmətləri 30
ölkəyə ixrac edib.
Peyklər təkcə televiziya proqramlarının
yayımı üçün deyil, təbii ki, bu, lazımdır və
vacibdir. Peyk proqramı ölkənin informasiya
təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan verir
və müdafiə və təhlükəsizlik məqsədlərinə
xidmət edir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir
ki, “Azersky” optik peykinin köməyi ilə
Azərbaycan, torpaqlarımız işğal altında
olan zaman həmin ərazilərdə vəziyyətin
yüksək keyfiyyətli müşahidələrini aparmışdı.
Eyni zamanda, kosmik proqramın yaratdığı
imkanlar 44 günlük müharibə zamanı da
kömək etmişdi. Ona görə də tam dəqiqliklə
demək olar ki, ölkənin kosmik proqramı
Azərbaycanın müdafiəsi və təhlükəsizliyinin
keşiyində dayanır və Azərbaycan xalqının
mənafeyinə xidmət edir. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycanda peyklərin olması həmişə
Ermənistanı çox narahat edib və onlar
həmişə “casus peykləri” adlandırılıblar.
Bu gün postmüharibə şəraitində milli
peyk proqramı ölkə iqtisadiyyatının inkişafına daha çox diqqət yetirir. Xüsusilə də
işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında
peyklərin müstəsna rolu var. Belə ki, çoxillik bitkilərin əkilməsinin peyk şəkilləri
əsasında təşkil edilməsi üçün işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə faktiki əkin sahələrinin
xəritələri tərtib edilib. Hazırda bu torpaqlarda
məhsuldarlığın, o cümlədən, çoxillik bitkilərin
əkinlərinə aqrotexniki qulluq tədbirlərinin
həyata keçirilməsi üçün ilkin işlərə başlanılıb.
Bundan başqa, kosmik sənayenin inkişafı
məqsədilə “CanSat Azerbaijan”, “Rocketry
Azerbaijan”, “NewSpace Business Accelerator Program”, “NASA Space Apps Hackathon” və digər layihələrin icrası davam edir.
Məsələn, sentyabrın 22-də Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət
göstərən “Azərkosmos” ilə “Voyager Space”
şirkəti arasında kosmik təşəbbüslərə dair
anlaşma memorandumu imzalanıb. İmzalanma mərasimi Parisdə keçirilən Beynəlxalq
Astronavtika Konqresinin 73-cü həftəsi
çərçivəsində baş tutub. Sənəd “Azərkosmos”
və “Voyacer Space” arasında kosmik infrastruktur, elmi mərkəzlərin tikintisi, tədqiqat
proqramları, texnologiyaların inkişafı və innovasiyalar sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını
genişləndirəcək. Eyni zamanda, memorandum Azərbaycanda yerli kosmik ekosistemin
inkişafı və kommersiya və təhsil imkanlarının
ölkədə kosmos sənayesində cəmləşdirilməsi
məqsədilə təcrübə və bilik mübadiləsini
nəzərdə tutur.
Bir sözlə, Qafqaz, Avropa və Yaxın
Şərqlə yanaşı, Azərbaycan peyklərinin əhatə
dairəsinə peyk xidmətlərinin ixracı sahəsində
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən inkişaf etməkdə
olan Asiya və Afrika regionları da daxildir. Bu
gün “Azərkosmos” ASC 200-dən çox radio
və televiziya kanalını dünyanın üçdə birinə
yayımlayır, dünyanın istənilən nöqtəsində
etibarlı məlumat ötürülməsini və yüksək
keyfiyyətli peyk təsvirlərini təqdim edir.
Bundan başqa, kosmik peyklər sənayesi
qeyri-neft sektorunun hərtərəfli bərpası və
inkişafı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması,
ölkəmizin intellektual potensialının artırılması
üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Peyk
azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən idarə
olunur. Gənc azərbaycanlı mütəxəssislər
kosmik sənayenin inkişafında fəal iştirak
edirlər.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Jurnalistlərinin VIII Qurultayı keçirilib

Sentyabrın 24-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində
Azərbaycan Jurnalistlərinin VIII Qurultayı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, qurultayda
əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirilib, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə
canlarından keçən şəhidlərin, həmçinin
peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən
Kəlbəcərin Susuzluq kəndində minanın partlaması nəticəsində həlak
olan jurnalistlər - AZƏRTAC-ın aparıcı
müxbiri Məhərrəm İbrahimovun və
Azərbaycan Televiziyasının operatoru
Sirac Abışovun, eyni zamanda, əvvəlki
qurultaydan ötən dövr ərzində dünyasını dəyişmiş digər jurnalistlərin xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Azərbaycan Mətbuat Şurası sədrinin
müavini Umud Rəhimoğlu Jurnalistlərin
VIII Qurultayının iştirakçılarının Prezident İlham Əliyevə müraciətini oxuyub.
Sonra qurultayın gündəliyi səsə
qoyularaq qəbul edilib.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun
Amaşov Azərbaycan Jurnalistlərinin
VII Qurultayından ötən dövrdə görülən
işlərlə bağlı hesabat məruzəsi ilə
çıxış edib. Bildirib ki, Azərbaycan
jurnalistlərinin VII qurultayından bu
günədək Şuraya, ümumilikdə, 1615
şikayət daxil olub. İlkin mərhələdə baxılan 1615 məsələdən 963-ü katiblikdə
həllini tapıb, tərəflər arasında anlaşma
əldə olunub. Digər 652 halda şikayətçi

və cavabdeh tərəf arasında razılığa
gəlinmədiyindən məsələlər və onlarla
bağlı toplanmış materiallar baxılmaq
üçün Şuranın müvafiq komissiyalarına
göndərilib. Şikayətlər üzrə komissiyada
baxılan 652 məsələdən 520-si komissiya səviyyəsində həllini tapıb, digər 132
məsələ barədə çıxarılan rəylər qərar
qəbulu üçün idarə heyətinə təqdim
edilib.
Daha sonra nəzarət-təftiş komissiyasının hesabatı dinlənilib, məruzələr
ətrafında müzakirələr aparılıb.
APA Media Qrupunun baş direktoru
Vüsalə Mahirqızı, “Paralel” qəzetinin
baş redaktoru Tapdıq Abbas, Mətbuat
Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Azər
Həsrət, “Editor.az” informasiya portalının rəhbəri Fərid Şahbazlı, “Yeni Çağ”
Media Qrupundan Aqil Fərəcov, “Yeni
Müsavat” Media Qrupunun rəhbəri
Rauf Arifoğlu, Mətbuat Şurasının İdarə
Heyətinin üzvü Yadigar Məmmədli,
“AzNews.az” analitik-informasiya portalının baş redaktoru Taleh Şahsuvarlı,
“Femida” qəzetinin baş redaktoru Etibar
Poladlı, “Minadan Zərərçəkənlərin
Assosiasiyası” İctimai Birliyinin sədri
Rey Kərimoğlu, “Police.az” saytından
Şəmsəddin Əliyev, "Kredo" qəzetinin
baş redaktoru Əli Rza Xələfli, “Veteninfo.az” informasiya agentliyinin baş

redaktoru Nahid Canbaxışlı, “Zaqatala”
qəzetinin redaktoru İbrahim İbrahimov,
“Səs” qəzetinin baş redaktoru Bəhruz
Quliyev, "Türkel" qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədihəsənli, Azərbaycanın
Əməkdar jurnalisti Rəhman Orxan,
Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas, “İki
sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar
Rəhimzadə, “Aran” qəzetinin baş redaktoru Məhsəti Ağayeva, “Kür” qəzetinin
baş redaktoru Əminə Yusifqızı, “Ədalət”
qəzetinin baş redaktoru İradə Tuncay
və başqaları tədbirdə çıxış ediblər.
Çıxışlarda Mətbuat Şurasının fəaliyyəti
ilə bağlı fikirlər bildirilib, qarşıdakı
dövrdə həyata keçiriləcək işlərlə bağlı
bir sıra təkliflər irəli sürülüb. Vurğulanıb
ki, Şura yarandığı gündən jurnalistlərin
peşə fəaliyyətlərində qanunvericiliyin tələblərinə, peşə prinsiplərinə
əməl etmələrinə ictimai nəzarəti
həyata keçirib, dövlət orqanları və
ictimaiyyətlə mətbuat arasında əlaqənin
və etimadın möhkəmləndirilməsi,
söz, fikir və məlumat azadlığına daha
geniş imkanlar yaradılmasına kömək
göstərib. Həmçinin media vasitələrinin
fəaliyyət sahələrində baş verən
münaqişələrin məhkəməyəqədər
həlli variantlarının araşdırılmasını,
redaksiya əməkdaşlarının davranışı ilə əlaqədar verilmiş şikayətlərin
qəbulunu, öyrənilməsini və bununla
bağlı qərarların çıxarılmasını həyata
keçirib. Ümumilikdə, Şuranın gördüyü
işlər qənaətbəxş hesab edilib.

Mətbuat Şurası sədrinin müavini Müşfiq Ələsgərli Şuranın Nizamnaməsində ediləcək
dəyişikliklərlə bağlı məlumat verib.
Qurultayda Azərbaycan Mətbuat
Şurasının Nizamnaməsinə əlavə
və dəyişiklik edilib. “Azərbaycan
Jurnalistlərinin Peşə Davranışı Qaydaları” “Azərbaycan Jurnalistlərinin Etik
Davranış Kodeksi” olaraq dəyişdirilib.
Eyni zamanda, Nizamnaməyə “Gender bərabərliyi və ayrı-seçkiliyə yol
verilməməsi prinsipinin müdafiəsi”
prinsipi əlavə olunub.
Tədbirdə, həmçinin Mətbuat
Şurasının nəzarət-təftiş komissiyasının və İdarə Heyəti üzvlərinin
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı seçki
keçirilib. Səsvermənin nəticələrinə
əsasən, Mətbuat Şurasının 5 nəfərdən
ibarət nəzarət-təftiş komissiyası, 14 jurnalistdən və 9 ictimaiyyət
nümayəndəsindən ibarət olmaqla, 23
nəfərlik İdarə Heyəti formalaşıb.
Azərbaycan jurnalistlərinin VIII
qurultayı çərçivəsində baş tutan
səsvermədə "525-ci qəzet"in baş
redaktoru, şair, publisist Rəşad Məcid
Mətbuat Şurasının sədri seçilib.
Sonda qurultayın qətnaməsi səsə
qoyularaq qəbul olunub.
Bununla da Jurnalistlərin VIII Qurultayı başa çatıb.
Qeyd edək ki, qurultayda Mətbuat
Şurasına üzv 163 təşkilatdan 213
nümayəndə iştirak edib.

Jurnalistlərin ali məclisində milli mediamızın
dövlətçiliyə sədaqəti ucadan səsləndi
Azərbaycan Jurnalistlərinin VIII Qurultayı öz işini
Azərbaycan Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə uyğun və
dövlətçiliyə sədaqət və günün media çağırışlarına cavab
ruhunda başa çatdırdı. Məclis media ictimaiyyətinin və
cəmiyyətin başlıca gözləntilərini necə doğrultdu? Bu sualın
cavabında qurultayın təşkilində fəal iştirak etmiş və yenidən
rəhbər heyətə seçilmiş qurultay nümayəndələri bildirdilər:

Müşfiq Ələsgərli, Azərbaycan
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin
üzvü, media eksperti:
– Azərbaycan Jurnalistlərinin VIII
Qurultayı demokratik ab-havada,
fikir fərqliliyi şəraitində baş tutdu.
Milli mediamızın durumu barədə
işgüzar müzakirələr keçirildi, mövcud
problemlər dilə gətirildi, onların aradan
qaldırılması üçün təkliflər səsləndirildi.
Medianın inkişafı üçün mühüm təkliflər
irəli sürüldü.
Ən əsası isə odur ki, bütün bu
təkliflər nəzərə alınaraq VIII Qurultay
adından qətnamə kimi qəbul edildi. Qətnamədə qeyd edilir ki, media
məkanımızdakı mənfi hallar, jurnalist
adından sui-istifadə təmayülləri bundan
sonra da ciddi nəzarətdə saxlanılsın, ona qarşı mübarizədə AMŞ-nin
fəalliyyəti artırılsın. Regional medianın maddi-texniki bazasının inkişaf
etdirilməsi məqsədi ilə xüsusi layihə
hazırlanaraq müvafiq dövlət qurumlarına təqdim olunsun.
Bildirilir ki, jurnalistlərin sosial
problemlərinin həlli diqqətdə saxlanılsın, bununla əlaqədar müvafiq qurumlar qarşısında məsələ qaldırılsın.
Azərbaycanda və dünyada söz azadlığı,
jurnalist peşəkarlığı və təhlükəsizliyi ilə
bağlı tendensiyalar diqqətdə saxlanılsın, mövcud istiqamətdə qabaqcıl
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi
və tətbiqi ilə əlaqədar fəaliyyət
gücləndirilsin.
Mətbuat Şurasının yeni seçilmiş
İdarə Heyətinə isə həvalə edildi ki,
qətnamədə irəli sürülən təkliflərin

gələcəkdə gerçəkləşdirilməsi üçün
tədbirlər görsün. Hesab edirəm ki,
qətnamədə əks edilmiş bu və digər
təkliflərin gerçəkləşdirilməsi imkan yaradacaq ki, Azərbaycanın media sferası
olduğu nöqtədən çox-çox irəli getsin.
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin,
digər strukturlarının tərkibinin
yeniləşməsi, buraya yeni düşüncəli
şəxslərin cəlb edilməsi imkan yaradacaq ki, AMŞ media məkanımıza ciddi
töhfələr versin.
Mən, VIII qurultayda iştirak edən,
bizlərə, İH üzvlərinə səs verən hər
kəsə təşəkkürümü bildirirəm və İdarə
heyətinə yeni seçilmiş həmkarlarımı
təbrik edirəm, müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Aydın Quliyev, “Bakı xəbər”
qəzetinin baş redaktoru, Azərbaycan
Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü:

– Azərbaycan Mətbuat Şurasının VIII qurultayı milli mediamızın
inkişafı yolunda yeni mərhələ açan
tarixi hadisə oldu. Jurnalistlərin iştirakı
təşəbbüskarlıqla seçildi və müzakirələr
olduqca canlı, səmərəli keçdi. Yeni
heyətin formalaşması üçün səsvermədə
iştirak etməyə, onun nəticələrinə isə
yüksək maraq var idi.
Fikrimcə, jurnalistlərin indiyədək
olan qurultayları arasında indiki məclis
ən fəal, işgüzar müzakirələrlə seçildi. Bəlkə də yeganə qurultay oldu ki,
AMŞ-nin rəhbər orqanına kimlərin
seçiləcəyi hər kəsi maraqlandırırdı. Bu
onu göstərdi ki, jurnalistlər ordusunun

təmsilçiləri özlərinin ən nüfuzlu qurumunun bundan sonra daha məhsuldar
və yeni ruhda fəaliyyət göstərməsini
istəyirlər.
Qurultayda vurğulandı ki, bizim
jurnalist ordumuz hədəfləri ilə, aydın
mövqeli sözü ilə, mötəbər, cəmiyyətə
təsiri ilə güclüdür. Erməni faşizmi
üzərində qələbədən sonra keçirilən
ilk jurnalist qurultayı olması məclisin
yüksək vətənpərvərlik ruhunda və
səslənən mülahizələrin ciddiliyində
özünü göstərirdi. Milli jurnalistlər ordumuz qalib hərbi qüvvələrimiz kimi peşə
borcuna və dövlətçiliyə sadiq olduğunu
bəyan etdi.
Qarabağ Zəfəri dövrünün ilk
milli jurnalist qurultayımız tarixə
fərqli məzmun və imiclə yazıldı. Çox
əlamətdar faktdır ki, AMŞ idarə heyətinə
ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq Vətən
müharibəsində xüsusi təyinatlılardan
olmuş igid qazilərimizdən birini seçdik. Bununla biz Vətən müharibəsində
döyüşən ordumuzun qəhrəmanlığına
və qələbəsinə bir daha öz ehtiramımızı göstərdik. Bütövlükdə, idarə
heyəti təzələndi və yeni sədr seçildi.
Üzvlərin yarıya qədəri yeni nəslin
nümayəndələrindən formalaşdı.
Məclisdə Əflatun Amaşovun
Mətbuat Şurası yaranan gündən bu
günə qədərki fəaliyyətinin məqbul
qiymətləndirilməsi hər birimiz üçün qürurverici oldu. Əflatun Amaşovun “Xalq
qəzeti”nə baş redaktor təyinatı və Prezidentin fəxri fərmanı ilə təltif olunması
isə hamının ürəyincə oldu, qurultaya
xoş əhval gətirdi. Bu, həm də AMŞ-nin
öz missiyasını ötən dövrdə doğrultmasının ən yüksək səviyyədə təqdir edilməsi
kimi qarşılandı. Jurnalistlər yüksək
peşəkarlıqla dövlətçiliyə sadiq olduqlarını göstərdilər.
Tanınmış şair və jurnalist Rəşad
Məcidin nümayəndələrin ümumi
dəstəyi ilə AMŞ-yə sədr seçilməsi
jurnalistlərimizin həmrəylik nümunəsi
kimi dəyərləndirilməlidir. Qurultayın
yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə
bütün jurnalistlərimizi və AMŞ-nin yeni
rəhbər heyətini təbrik edir, hamıya yeni
uğurlar arzulayıram.
Azər Həsrət, Mətbuat Şurası İdarə
Heyətinin üzvü, Əməkdar jurnalist:
– Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti
ali məclisi özünün məhsuldarlığı və
özəlliklə də fikir müxtəlifliyi üçün açıq
olması ilə yadda qaldı. Qurultayın bütün
nümayəndələri, hətta qonaqlar üçün
də fikirlərini səsləndirmək, təqdir və
tənqid ifadə etmək imkanı yaradıldı. Bu
da elə azad medianın ruhuna uyğun
vəziyyətdir.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının
sədri, bugünlərdə ölkənin ən nüfuzlu

ictimai-siyasi nəşri “Xalq qəzeti”nə baş
redaktor təyin edilmiş Əflatun Amaşovun ötən 20 ilədək yaxın müddətdə medianın özünüidarə və özünütənzimləmə
qurumuna uğurla başçılıq etməsi, eləcə
də İdarə Heyəti üzvlərinin səmərəli
fəaliyyəti yüksək dəyərləndirildi.
Məclisdə Prezident İlham Əliyevin
başçılığı altında ölkədə həyata keçirilən
islahatlar işığında Azərbaycan Mətbuat
Şurasının rəhbərliyi də yeniləndi, idarə
heyətinə yeni üzvlər, eləcə də gənc
jurnalistlər seçildilər.
Bütün bunlar bir daha onu göstərir
ki, jurnalistlər cəmiyyətin avanqard
kəsimi olaraq, Prezidentin qalibiyyətli
liderlik fəaliyyətlərinə bundan sonra da
ən yüksək səviyyədə dəstək verəcəklər.
Ayrıca onu da vurğulamaq lazımdır ki,
qurumun İdarə Heyətinə yeni üzvlərin
seçilməsində şəffaf seçkinin bütün
atributlarının tətbiqi üçün şəraitin
yaradılması qurultay nümayəndələrinin
təqdirini qazandı. Jurnalistlər bu
yenilənmə prosesini tam aşkarlıqla,
demokratik şəraitdə gerçəkləşdirdi. Bu
isə bir daha onu təsdiq edir ki, media
təmsilçiləri məhz Azərbaycan dövlətinin
rəhbər tutduğu insan haqları, demokratiya, ədalət, bərabər rəqabət ortamına
tam uyğun bir qurultay keçirdilər.
AMŞ İdarə Heyətinin yenilənməsi,
aparılmış geniş müzakirələr bu nüfuzlu media qurumunun üzərinə yeni
mərhələdə daha çevik olmaq və
özəlliklə də beynəlxalq platformalarda fəallığı daha da artırmaq vəzifəsi
qoyur. Əminəm ki, Azərbaycan Mətbuat
Şurasının yeni sədri, istedadlı yazıçıjurnalist və bacarıqlı media təşkilatçısı
Rəşad Məcidin başçılığı altında biz bu
vəzifənin də öhdəsindən uğurla gələ
biləcəyik.

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Rəşad Məcid: Peşə etikasının
pozulmadığı hallarda jurnalistlərin
hüquqları qanunla qorunacaq

Hazırda informasiya məkanı çox genişlənib.
Jurnalistlərin etik davranış qaydaları ilə yeni
kodeks qəbul olunub.

AZƏRTAC xəbər verir
ki, bunu Mətbuat Şurasının
yeni sədri Rəşad Məcid
jurnalistlərə açıqlamasında
deyib.
Rəşad Məcid bildirib ki,
yaxın günlərdə media reyestri fəaliyyətə başlayacaq və
peşəkar jurnalist fəaliyyəti
ilə məşğul olanlar müəyyən
ediləcək. Qalanlar media
haqqında qanuna uyğun
öz fəaliyyətlərini davam
etdirəcəklər.
Mətbuat Şurasının
sədri vurğulayıb ki, jurnalist
fəaliyyətinin və peşə etikasının pozulmadığı hallarda
jurnalistlərin hüquqları qanunla qorunacaq.

Azərbaycan Jurnalistlərinin VIII Qurultayı:
işgüzar müzakirələr, önəmli qərarlar
Azərbaycan Jurnalistlərinin Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən
VIII Qurultayı ölkə jurnalistlərinin içtimai-siyasi həyatında önəmli hadisə
kimi yadda qalacaq. Ötən tarixə nəzər saldıqda görürük ki, ölkə mediasının
çağdaş dünyanın çağırışlarına operativ cavab verilməsi, aparılan islahatların
hədəf və mahiyyətinin geniş diskussiya mövzusuna çevrilməsi, söz
azadlığının təminatı xüsusi önəm daşımışdır.
Azərbaycan dövlətinin mətbuata verdiyi
önəm davamlı olaraq onun fəaliyyətində öz
səmərəsini göstərmiş və bu dəstək günümüzdə
də zəruridir. 1998-ci ildə ulu öndər Heydər
Əliyevin fərmanı ilə mətbuatın üzərindən
senzuranın götürülməsi müstəqil mediamızın
inkişafında olduqca dəyərli bir hadisə oldu və
jurnalistikada yeni bir mərhələnin əsası qoyuldu. Dövlətin bu sahədə apardığı işlərin və
həyata keçirdiyi tədbirlərin sayı o qədər çox
və səmərəsi o qədər təsirlidir ki, bu barədə
günlərlə danışmaq olar.
Eyni zamanda, o da deyilməlidir ki, bu
tədbirlər Azərbaycan jurnalistikanın həyatında
müxtəlif vaxtlarda oduğu kimi, bu gün də
davam etdirilməkdədir. Prezident İlham Əliyevin
12 yanvar 2021-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların
dərinləşdirilməsi haqqında” fərmanı milli jurnalistikamızın həm dünyaya inteqrasiyasında, həm
də çağdaş inkişafında yeni yüksək mərhələ
oldu.
Hesab edirəm ki, qurultayda digər
diqqətçəkən məsələ bütün cəmiyyətin
əhvalındakı, eləcə də mediamızın çıxışlarındakı
qələbə təntənəsi oldu. Mən əvvəlki qurultayların da nümayəndəsi olmuşam, amma bu dəfə
hiss etdim ki, qalib ölkənin təkcə vətəndaşı
olmaq yox, həm də jurnalisti olmaq da, fəxarət
doğurur. Qurultay iştirakçılarından hər birinin də
fəxrlə qeyd etdiyi kimi, indi Azərbaycan jurnalistikası zəfər jurnalistikası olaraq özünü təsdiq
etmişdir.
Artıq 44 günlük Zəfər tarixinin beynəlxalq
içtimaiyyətə çatdırılması, şəhidlərimizin və
qazilərimizin cəbhədə yazdıqları qəhrəmanlıq
tariximizin jurnalistikanın da önəmli mövzusuna
çevrilməsi günümüzün reallığı olmuşdur. Az
qala, bütün çıxış və təkliflərin fövqündə dayanan bu məsələ jurnalistlərin VIII qurultayının da
önəmli mövzusu oldu.
Qurultayda Azərbaycan Mətbuat Şurasının rəhbər və icra strukturlarının hesabatları
dinlənildi və yeni tərkibin formalaşdırılması
üçün ətraflı müzakirələr aparıldı. Əvvəlcə
Azərbaycan Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə
təklif olunan dəyişikliklər səsverməyə çıxarıldı. Azərbaycan Jurnalistlərinin Peşə Davranışı Qaydalarının adının yeni versiyada
– Azərbaycan Jurnalistlərinin Etik Davranış Kodeksi adlandırılması barədə dəyişiklik qurultay
iştirakçılarının müzakirəsinə təqdim olundu.
Daha sonra Azərbaycan Jurnalistlərinin VIII
Qurultayının qətnaməsi qəbul olundu. Maraqlıdır ki, qətnamədə jurnalist adından sui-istifadə
hallarının nəzarətdə saxlanılması, regional
medianın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı layihənin
hazırlanması və müvafiq qurumlara təqdim
olunması kimi məsələlərin yer alması olduqca
təqdirəlayiq hadisədir.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun hesabatında vurğulandı ki, demokratik dəyərlərin formalaşdığı Azərbaycan
cəmiyyətində medianın inkişafına xüsusi önəm
verilmiş, özünütənzimləmə və özünüidarəetmə
qurumu kimi yaradılmış və 20 ilə yaxındır
ki, uğurla fəaliyyət göstərən Azərbaycan
Mətbuat Şurası KİV sahəsində aparılan

islahatların həyata vəsiqə almasında mühüm
istiqamətverici olmuşdur. Məhz AMŞ-nin fəal
iştirakı və təşkilatçılığı ilə 8-ci dəfədir ki, ölkə
jurnalistlərinin ali məclisi həyata vəsiqə alır, eyni
zamanda, media məkanında ictimai özünüidarə
uğurla gerçəkləşdirilir.
Onu da qeyd edək ki, postsovet məkanında
ilk dəfə Azərbaycanda formalaşan Azərbaycan
Mətbuat Şurasının fəaliyyəti Avropa Şurası
tərəfindən də dəyərləndirilmiş, onun fəaliyyət
mexanizmlərinin öyrənilməsi keçmiş sovet
respublikaları üçün də məsləhət bilinmişdir.
Əslində, bütün bunlar AMŞ-nin fəaliyyətinə
verilən qiymətdir. Ən önəmlisi də bu fəaliyyətin
ən böyük faydasını ikinci Qarabağ savaşı, eləcə
də bütün müharibə dövründə və sonrakı vaxtlarda açıq-aydın görə bildik.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının medianın özünütənzimləmə qurumu kimi fəaliyyət
göstərdiyi müddətdə məmurlarla jurnalistlər,
ayrı-ayrı qurumlarla media arasında yaranan
ən müxtəlif problemlərin həllində, eləcə də
ölkəmizdə medianın inkişafı prosesində mühüm
rolu olub. Yeri gəlmişkən, bu uğurlarda AMŞnin ilk gündən indiyədək sədri olmuş Əflatun
Amaşovun işgüzarlığı, təşəbbüskarlığı, demokratizmi və peşəkarlığı önəmli rol oynayıb.
Qurultay işini davam etdirdiyi bir vaxtda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasında medianın inkişafında
xidmətlərinə görə Əflatun Əhməd oğlu Amaşovun “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri
diplomu” ilə təltif edilməsi xəbəri həm AMŞnın, həm də müasir Azərbaycan mediasının
fəaliyyətinə verilən yüksək dəyər kimi qarşılandı. Həmkarımızı hamılıqla təbrik edənlər bü
böyük qiymətə görə möhtərəm Prezidentimizə
minnətdarlıqlarını da məmnunluqla ifadə etdilər.
Azərbaycan Jurnalistlərinin VIII Qurultayında
Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin yeni tərkibi də
formalaşdırılıdı. İnanırıq ki, Azərbaycan Mətbuat
Şurasının yeni İdarə Heyəti genişlənən
informasiya məkanında Azərbaycan jurnalistikasının beynəlxalq aləmə daha sıx inteqrasiya
etməsinə, eləcə də ortaya çıxan problemlərin
həllində mühüm rol oynayacaq.

Namiq ƏHMƏDOV,
Əməkdar jurnalist,
qurultay nümayəndəsi
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Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının və
onun nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kollecinin
yenidən təşkil edilməsi, Azərbaycan Dövlət Dəniz
Akademiyasının Nizamnaməsinin təsdiq olunması
haqqında
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentyabr tarixli
156 nömrəli Fərmanının 2.12.1-ci yarımbəndinə
və “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 97-VQ
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 fevral
tarixli 759 nömrəli Fərmanının 2.5.1-ci və 2.7.2-ci
yarımbəndlərinə uyğun olaraq, “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
təklifinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində publik hüquqi
şəxs statusuna malik olan Azərbaycan Dövlət Dəniz
Akademiyasına çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil
edilsin.
2. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kolleci
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində publik hüquqi
şəxs statusuna malik olan Azərbaycan Dövlət Dəniz
Akademiyasının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik
Kollecinə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilsin.
3. “Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası”
publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi” təsdiq edilsin
(əlavə olunur).
4. Bu Qərarın 2-ci hissəsi ilə yaradılan publik
hüquqi şəxsin təsisçisinin səlahiyyətlərinin həyata
keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilsin:

4.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə:
4.1.1. publik hüquqi şəxsin yenidən təşkili və
ləğv edilməsi;
4.2. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil
Nazirliyinə:
4.2.1. publik hüquqi şəxsin nizamnaməsinin
təsdiqi və nizamnamə fondunun miqdarının
müəyyən edilməsi, onların dəyişdirilməsi.
4.3. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə:
4.3.1. bu Qərarın 4.1-ci və 4.2-ci bəndlərində
qeyd edilənlər istisna olunmaqla, “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 8.2-ci maddəsi ilə publik hüquqi şəxsin
təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər
məsələlərin həlli.
5. Bu Qərarın 1-ci və 2-ci hissələri ilə yaradılan publik hüquqi şəxslər “Hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən
edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alındıqları
günədək, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası və
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdində
Azərbaycan Dənizçilik Kolleci öz fəaliyyətlərini
davam etdirsinlər.
6. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bu Qərardan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
7. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Preziden-tinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması
və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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“Ətraf mühitə təsirin, o cümlədən transsərhəd
təsirin qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydası və
müddəti”nin təsdiq edilməsi haqqında
“Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 12 iyun
tarixli 1175-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci
il 13 iyul tarixli 193 nömrəli Fərmanının 1.1.3-cü
yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:

1. “Ətraf mühitə təsirin, o cümlədən transsərhəd
təsirin qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydası və
müddəti” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması
və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərarlara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas
təhsili müəssisələrinə tam orta təhsil bazasında
tələbə qəbulu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2017-ci il 8 fevral tarixli 37 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili
müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında tələbə
qəbulu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2017-ci il 8 fevral tarixli 38 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə
qəbulu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2017-ci il 8 fevral tarixli 39 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2017-ci il 8 fevral tarixli 40 nömrəli və
“Azərbaycan Respublikasında rezidenturaya qəbul
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci
il 8 fevral tarixli 41 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi barədə
“Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və
həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların
statusu və sosial müdafiəsi haqqında”, “Yoluxucu
xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında”,
“Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında”, “Sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil)
haqqında”, “Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş
şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Qanın, qan
kompo-nentlərinin donorluğu və qan xidməti
haqqında”, “Hemofiliya və talassemiya irsi
qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət
qayğısı haqqında”, “Ünvanlı dövlət sosial yardımı
haqqında”, “Sosial müavinətlər haqqında”,
“Onkoloji yardım haqqında”, “Sosial xidmət
haqqında”, “Mədəniyyət haqqında”, “Uşaqların
icbari dispanseriza-siyası haqqında”, “Məktəbəqədər
təhsil haqqında”, “Məşğulluq haqqında” və “Peşə
təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 22 iyun
tarixli 349-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil)
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” 2001-ci il 19 iyul tarixli
540 nömrəli, “Sosial müavinətlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq
edilməsi barədə” 2006-cı il 24 fevral tarixli 373
nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il
16 avqust tarixli 1426 nömrəli Fərmanının 4.2-ci
bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 37 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2017, № 2, maddə 290; 2018, № 2, maddə
349, № 4, maddə 815, № 12 (II kitab), maddə 2747;
2019, № 3, maddə 517; 2020, № 2, maddə 197,
№ 5, maddə 650; 2021, № 8, maddə 969) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas
təhsili müəssisələrinə tam orta təhsil bazasında
tələbə qəbulu Qaydaları”nın 3.8-ci bəndinin ikinci
cümləsində “I dərəcə gözdən əlilliyi olan” sözləri

“Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə
əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 38 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2017, № 2, maddə 291; 2018, № 2, maddə
350, № 4, maddə 816, № 12 (II kitab), maddə 2748;
2019, № 3, maddə 517; 2020, № 2, maddə 198,
№ 5, maddə 650; 2021, № 3, maddə 270, № 8,
maddə 969) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi
orta təhsil bazasında tələbə qəbulu Qaydaları”nın
3.9-cu bəndinin ikinci cümləsində “I dərəcə gözdən
əlilliyi olan” sözləri “Orqanizmin funksiyalarının 81100 faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən
edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 39 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2017, № 2, maddə 292, № 10, maddə 1905;
2018, № 2, maddə 351, № 4, maddə 817, № 11,
maddə 2432, № 12 (II kitab), maddə 2749; 2019,
№ 3, maddə 517; 2020, № 2, maddələr 183, 199,
№ 5, maddə 650, № 8, maddə 1108; 2021,
№ 8, maddə 969, № 9, maddə 1052; 2022,
№ 2, maddə 175, № 3, maddə 263) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
müəssisələrinə tələbə qəbulu Qaydaları”nın 3.11-ci
bəndinin ikinci cümləsində “I dərəcə gözdən əlilliyi
olan” sözləri “Orqanizmin funksiyalarının 81-100
faiz pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 40 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 2, maddə 293; 2018, № 2, maddə 352,
№ 4, maddə 818; 2019, № 3, maddə 517,
№ 7, maddə 1356; 2020, № 1, maddə 64; 2021,
№ 3, maddə 294; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2022-ci il 30 iyun tarixli 252 nömrəli
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının magistraturalarına qəbul
Qaydaları”nın 3.7-ci bəndinin ikinci cümləsində
“Görmə qabiliyyəti olmayan (I dərəcə əlilliyi olan)”
sözləri “Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz
pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş”
sözləri ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 8 fevral tarixli 41 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 2, maddə 294; 2018, № 4, maddə 819,
№ 11, maddə 2432; 2019, № 3, maddə 517, № 12,
maddə 2071; 2020, № 11, maddə 1409; 2021, № 3,
maddə 294) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında rezidenturaya qəbul Qaydaları”nın 3.5-ci
bəndinin ikinci cümləsində “Görmə qabiliyyəti
olmayan (I dərəcə əlilliyi olan)” sözləri “Orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə
gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz
edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
“Təhsil müəssisələrində, xəstəxanalarda və sosial sahənin
digər ictimai müəssisələrində vətəndaşların qida normalarının tətbiq edilməsi haqqında” 1994-cü il 9 mart
tarixli 103 nömrəli, “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə
ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə
sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin
hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin
təsdiq edilməsi barədə” 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189
nömrəli, “İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin
təhqiqi və uçota alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi
haqqında” 2000-ci il 28 fevral tarixli 27 nömrəli,
“Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum
olunmuş şəxslərin əmək haqqının ödənilməsi Qaydasının
təsdiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 15 sentyabr tarixli 149 nömrəli, “Xüsusi təhsil müəssisələri haqqında
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 10 may
tarixli 78 nömrəli və “Gənclərin dövlət mülkiyyətində olan
bədən tərbiyəsi və idman obyektlərindən istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 26 noyabr
tarixli 187 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin
qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və
sosial müdafiəsi haqqında”, “Yoluxucu xəstəliklərin
immunoprofilaktikası haqqında”, “Narkoloji xidmət və
nəzarət haqqında”, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
təhsili (xüsusi təhsil) haqqında”, “Şəkərli diabet xəstəliyinə
tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Qanın, qan
komponentlərinin donorluğu və qan xidməti haqqında”,
“Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar
olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Ünvanlı dövlət
sosial yardımı haqqında”, “Sosial müavinətlər haqqında”,
“Onkoloji yardım haqqında”, “Sosial xidmət haqqında”,
“Mədəniyyət haqqında”, “Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında”, “Məktəbəqədər təhsil haqqında”, “Məşğulluq
haqqında” və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 22 iyun tarixli 349VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
təhsili (xüsusi təhsili) haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2001-ci il 19 iyul tarixli
540 nömrəli, “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2006-cı
il 24 fevral tarixli 373 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 16 avqust tarixli 1426 nömrəli Fərmanının
4.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. “Təhsil müəssisələrində, xəstəxanalarda və sosial
sahənin digər ictimai müəssisələrində vətəndaşların qida
normalarının tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 9 mart tarixli 103
nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
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1.1. 3-cü hissədə “, əlilliyi olan şəxslər, o cümlədən
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri
“və əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. həmin Qərara 4 nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin ahıllar, əlilliyi
olan şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18
yaşınadək uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisələrində,
həmçinin ağıldankəm uşaqlar üçün internat evlərində
və Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin
“DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətində vətəndaşların qida normaları”
üzrə:
1.2.1. adında “, əlilliyi olan şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri “və
əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. cədvəldən sonrakı mətnin ikinci abzasında “o
cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların” sözləri (birinci halda) “habelə 18 yaşınadək əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin və
həmin abzasdan “, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud
18 yaşınadək uşaqların” sözləri (ikinci halda) çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci
il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 9, maddə 596;
2000, № 10, maddə 764; 2001, № 3, maddə 214; 2003, № 6,
maddə 342; 2005, № 7, maddə 661, № 9, maddələr 857, 858,
№ 12, maddə 1244; 2006, № 1, maddə 58, № 3, maddə 291,
№ 4, maddə 370, № 9, maddələr 819, 821,
№ 10, maddələr 902, 903; 2007, № 2, maddələr 185, 188,
№ 5, maddə 544; 2008, № 2, maddələr 114, 129, 130, № 9,
maddə 853; 2009, № 10, maddə 857; 2010, № 3, maddələr
263, 264, № 8, maddə 763, № 12, maddə 1123; 2011,
№ 5, maddə 449, № 7, maddə 742; 2012, № 2, maddə 180,
№ 7, maddə 773; 2014, № 4, maddə 459; 2016, № 7, maddə
1343, № 11, maddə 1973; 2017, № 4, maddə 610, № 5,
maddə 995, № 9, maddə 1728, № 10, maddə 1913,
№ 12 (II kitab), maddə 2548; 2018, № 6, maddə 1348,
№ 9, maddə 1903, № 11, maddə 2458, № 12 (II kitab),
maddə 2736; 2019, № 4, maddə 781, № 7, maddə 1319;
2020, № 4, maddə 480, № 9, maddə 1232, № 10, maddə
1273; 2021, № 3, maddə 275, № 7, maddə 875, № 9, maddə
1060, № 10, maddələr 1164, 1192, 1195) ilə təsdiq edilmiş
“Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək
qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti
hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi
haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. 16-cı hissənin üçüncü və dördüncü abzaslarında
“sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək” sözləri “18
yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 21-ci hissənin ikinci və üçüncü abzaslarında
“əlillik dərəcəsi və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının
məhdudluğu” sözləri “əlilliyi” sözü ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 28 fevral tarixli 27 nömrəli Qərarı (Azərbaycan

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 2, maddə
123; 2005, № 11, maddə 1061; 2006, № 9, maddə 822;
2008, № 2, maddələr 116, 130, № 5, maddə 430; 2010,
№ 3, maddə 264; 2011, № 5, maddə 449; 2013, № 6,
maddə 723; 2015, № 7, maddə 901; 2018, № 12 (II kitab),
maddə 2737; 2019, № 3, maddə 512; 2021, № 10, maddə
1199) ilə təsdiq edilmiş “İstehsalatda baş verən bədbəxt
hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydaları”na 1
nömrəli əlavənin (İZ forması) 14.4-cü bəndində “I, II, III
dərəcə” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 31-100 faiz
pozulmasına görə” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001ci il 15 sentyabr tarixli 149 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 9, maddə
629; 2002, № 10, maddə 635; 2006, № 10, maddə 902;
2007, № 2, maddə 185; 2008, № 2, maddə 130; 2009,
№ 10, maddə 857; 2019, № 3, maddə 513, № 9, maddə
1558) ilə təsdiq edilmiş “Müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ömürlük azadlıqdan məhrum etmə
növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxslərin əmək haqqının
ödənilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
4.1. 2.7-ci bəndin ikinci abzasının ikinci cümləsində
“1-ci, 2-ci dərəcə əlilliyi olan” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən
edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2. 5.2-ci bəndin birinci cümləsində “1-ci, 2-ci dərəcə
əlilliyi olan” sözləri “Orqanizmin funksiyalarının 61-100
faiz pozulmasına görə və ya 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən
edilmiş” sözləri ilə, “3-cü dərəcə əlilliyi olan” sözləri
“orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə
əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci
il 10 may tarixli 78 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 5, maddə 315; 2005,
№ 3, maddə 255; 2007, № 2, maddə 185; 2009,
№ 10, maddə 857; 2017, № 4, maddə 629, № 10, maddə
1910, № 12 (II kitab), maddə 2518; 2018, № 5, maddə 1150,
№ 11, maddə 2458; 2020, № 2, maddə 216, № 10, maddə
1300; 2021, № 9, maddə 1085; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 15 aprel tarixli 157 nömrəli
və 19 aprel tarixli 166 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş
“Xüsusi təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamə”nin 51-ci
hissəsində “əlil” sözü “əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2002-ci il 26 noyabr tarixli 187 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 11,
maddə 689; 2006, № 5, maddə 463; 2014, № 2, maddə
201; 2016, № 5, maddə 955) ilə təsdiq edilmiş “Gənclərin
dövlət mülkiyyətində olan bədən tərbiyəsi və idman
obyektlərindən istifadə Qaydaları”nın II hissəsinin dördüncü abzasının üçüncü cümləsində “Sağlamlıq imkanları
məhdud” sözləri “Əlilliyi olan” sözləri ilə əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 366 											
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Sosial
müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik
çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi Qaydası”nın
və “Kvota şamil edilməyən müəssisələrin Siyahısı”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 22 noyabr tarixli 213
nömrəli, “Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəlikləri
olan şəxslərin registrinin yaradılması və aparılması
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 26 dekabr tarixli 241 nömrəli, “Hemofiliya və talassemiya irsi
qan xəstəlikləri olan şəxslərin sanatoriya-kurort müalicəsi
ilə təmin edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 18 yanvar tarixli 17 nömrəli, “Avtomobil
nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli, “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin
Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 2 oktyabr tarixli 218 nömrəli və “Evdə
(səyyar) sosial xidmətin göstərilməsi Qaydası”nın təsdiq
edilməsi barədə” 2013-cü il 31 yanvar tarixli 17 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin
qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və
sosial müdafiəsi haqqında”, “Yoluxucu xəstəliklərin
immunoprofilaktikası haqqında”, “Narkoloji xidmət və
nəzarət haqqında”, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
təhsili (xüsusi təhsil) haqqında”, “Şəkərli diabet xəstəliyinə
tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Qanın, qan
kompo-nentlərinin donorluğu və qan xidməti haqqında”,
“Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Ünvanlı
dövlət sosial yardımı haqqında”, “Sosial müavinətlər
haqqında”, “Onkoloji yardım haqqında”, “Sosial xidmət
haqqında”, “Mədəniyyət haqqında”, “Uşaqların icbari
dispanseriza-siyası haqqında”, “Məktəbəqədər təhsil haqqında”, “Məşğulluq haqqında” və “Peşə təhsili haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci
il 22 iyun tarixli 349-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə” 2001-ci il 19 iyul tarixli 540 nömrəli, “Sosial
müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2006-cı il 24 fevral tarixli
373 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 16 avqust
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tarixli 1426 nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 22 noyabr tarixli 213 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 11,
maddə 1073; 2007, № 12, maddə 1344; 2008, № 8, maddə
787; 2011, № 5, maddə 449; 2016, № 9, maddə 1585; 2019,
№ 7, maddə 1320; 2020, № 11, maddə 1402; 2021, № 2,
maddə 209, № 5, maddə 531) ilə təsdiq edilmiş “Sosial
müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik
çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi Qaydası”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1.2.1-ci, 1.2.2-ci, 1.2.3-cü yarımbəndlərdən “, o
cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri çıxarılsın;
1.2. 1.3-cü bənd üzrə:
1.2.1. dördüncü abzasda “sağlamlıq imkanları məhdud
18 yaşınadək” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. altıncı abzasdan “, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri çıxarılsın;
1.3. 4.1-ci bənddən “, o cümlədən sağlamlıq imkanları
məhdud 18 yaşınadək uşaqları” sözləri çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2005-ci il 26 dekabr tarixli 241 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 12,
maddə 1240; 2008, № 2, maddə 130; 2020, № 4, maddə
481, № 10, maddə 1269) ilə təsdiq edilmiş “Hemofiliya və
talassemiya irsi qan xəstəlikləri olan şəxslərin registrinin
yaradılması və aparılması Qaydası”nın 2-ci hissəsindən
“, o cümlədən 18 yaşınadək sağlamlıq imkanlarının
məhdudluğu” sözləri çıxarılsın.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2006-cı il 18 yanvar tarixli 17 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 1, maddə
48; 2016, № 11, maddə 1976; 2020, № 11, maddə 1414;
2021, № 3, maddə 272) ilə təsdiq edilmiş “Hemofiliya və
talassemiya irsi qan xəstəlikləri olan şəxslərin sanatoriya-kurort müalicəsi ilə təmin edilməsi Qaydası”nın 4-cü
hissəsində “əlillik dərəcəsinə malik” sözləri “əlilliyi” sözü
ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə
745; 2010, № 11, maddə 1041, № 12, maddə 1125; 2011,
№ 4, maddə 372; 2013, № 8, maddə 1025, № 12, maddə

1629; 2014, № 7, maddə 945, № 8, maddə 1014; 2016, № 2
(II kitab), maddə 354, № 3, maddə 592, № 4, maddələr 779,
804, 817, № 5, maddə 964; 2017, № 4, maddələr 633, 650,
№ 5, maddə 980, № 8, maddə 1609; 2018, № 4, maddə
806, № 5, maddə 1107, № 7 (II kitab), maddə 1625, № 9,
maddə 1920, № 10, maddə 2175, № 11, maddələr 2443,
2444; 2019, № 1, maddə 161, № 3, maddələr 515, 569,
№ 12, maddə 2094; 2020, № 9, maddə 1239, № 10,
maddələr 1281, 1291; 2021, № 4, maddə 411; Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 4 aprel
tarixli 132 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil
nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”nın
6.17-ci bəndinin ikinci cümləsində “və Qarabağ” sözləri “,
Qarabağ və Vətən” sözləri ilə, “I və II dərəcə əlilliyi olan”
sözləri “orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozul-masına görə əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2012-ci il 2 oktyabr tarixli 218 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 10,
maddə 1000; 2017, № 4, maddə 613, № 12 (II kitab),
maddə 2515; 2018, № 5, maddə 1148, № 11, maddə 2430;
2019, № 8, maddə 1472; 2020, № 8, maddə 1121, № 11,
maddə 1410; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il tarixli 15 aprel tarixli 157 nömrəli Qərarı)
ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin
Nümunəvi Nizamnaməsi”nin 3.6-cı bəndinə “müharibəsi”
sözündən sonra “və Vətən Müharibəsi” sözləri əlavə edilsin, həmin bənddə “əlillərinin” sözü “müharibə ilə əlaqədar
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə və “I və II
qrup əlillərin” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 61-100
faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin”
sözləri ilə əvəz edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2013-cü il 31 yanvar tarixli 17 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 1, maddə
76; 2016, № 11, maddə 1976; 2019, № 3, maddə 514,
№ 7, maddə 1320; 2021, № 3, maddə 273, № 10, maddə
1163) ilə təsdiq edilmiş “Evdə (səyyar) sosial xidmətin
göstərilməsi Qaydası”nın 3.2.2-ci, 3.2.4-cü, 3.2.5-ci, 3.2.6cı və 3.2.8-ci yarımbəndlərində ismin müvafiq hallarında
“sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri ismin
müvafiq hallarında “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən
silsilə maarifləndirmə tədbirləri keçirilib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyəti qurumları tərəfindən
fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə əhalinin
maarifləndirilməsi məqsədilə silsilə tədbirlər keçirilib.
Belə ki, FHN-in Dövlət Yanğın
Nəzarəti Xidmətinin mütəxəssislərinin

də iştirakı ilə Şimal Regional Mərkəzi
tərəfindən Şabran rayonu Sincanboyad

kənd, Bakı Regional Mərkəzi tərəfindən
Xəzər rayonu E.Əliyev adına 234 saylı,
Şimal-qərb Regional Mərkəzi tərəfindən
Şamaxı rayonunun Məlikçobanı kənd
və Çarhan kənd, Şimal Regional
Mərkəzi tərəfindən Qusar rayonunun
Hil kənd, Qarabağ Regional Mərkəzi
tərəfindən Bərdə rayon Bəcirəvan kənd,
Gəncə Regional Mərkəzi tərəfindən
Ağstafa rayonu, E.Mustafayev adına
Yenigün kənd, Aran Regional Mərkəzi
tərəfindən Yevlax şəhər 4 nömrəli tam
orta məktəblərində, Sumqayıt Regional
Mərkəzi tərəfindən isə Sumqayıt şəhər
47 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasında maarifləndirmə tədbirləri keçirilib.
Tədbirlərin keçirilməsində məqsəd
baş verə biləcək təbii və texnogen

xarakterli fövqəladə hadisələrlə bağlı
zəruri davranış qaydaları barədə
vətəndaşlara müvafiq biliklərin verilməsi
olub.
Tədbirlərdə fövqəladə halların
təsnifatı, ölkəmiz üçün xarakterik olan
fövqəladə hallar, o cümlədən yanğınların başvermə səbəbləri və bu zaman
zəruri davranış qaydaları barədə ətraflı
məlumat verilib, FHN-in “112” qaynar
telefon xəttinin təyinatı izah olunub,
ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən
istifadə qaydaları əyani şəkildə nümayiş
etdirilib.
İnteraktiv formada keçirilən tədbirlər
zamanı suallar ətraflı cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”
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Vətən müharibəsi bizim
şanlı tariximiz, şəhidlər qürur
mənbəyimizdir. Respublikamızın
suverenliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda gedən mübarizədə
qəhrəmanlıq göstərən igid
hərbçilərimizə arxa cəbhədə çalışan mülki şəxslər bütün qüvvəsi
ilə dayaq olmuş, xalqımız əzm
və iradə, bir yumruq kimi birlik
və həmrəylik nümayiş etdirərək,
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir. Bunun nəticəsi olaraq,
Azərbaycan Ordusunun əkshücumları qarşısında aciz qalan
Ermənistanın 30 illik işğalçılıq
siyasətinə son qoyulmuşdur.
Biz qurtuluş savaşında minlərlə
şəhid vermişik, həmvətənlərimiz
arasında itkin düşənlər, yaralanaraq sağlamlığını itirənlər
var. Torpaqlarımız işğaldan
qəhrəman şəhidlərimizin, əsgər və
zabitlərimizin, qanı-canı bahasına azad edilib. Onların xatirəsi
həmişə ehtiramla yad edilir.
Möhtərəm Prezidentimizin
sərəncamında qeyd olunduğu kimi, xalqımız və dövlətimiz
mübariz oğul və qızlarımızın
şücaətini yüksək qiymətləndirir,
bütün şəhidlərimizin ruhuna
ehtiramla yanaşır, xatirəsini uca
tutur. Bu, Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına döyüşmüş,
Azərbaycan Bayrağını işğaldan
azad edilən torpaqlarımızda
dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü yolunda canlarını fəda
etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün
şəhidlərimizə vəfa borcumuzdur.
Ermənistanın Azərbaycana
qarşı işğalçılıq siyasətinin 200
ildən çox tarixi var. Zaman-zaman azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı törədən ermənilər
ərazilərimizdə məskunlaşdıqları ilk
gündən Azərbaycan toponimlərini
dəyişməyə başlamış, münbit
əraziləri ələ keçirməyə çalışmış,
yaşayış məntəqələrində soydaşlarımızı sıxışdırmışlar. Rusiya
inqilablarının yaratdığı şəraitdən
sui-istifadə edərək 1905-1907-ci
və 1918-ci illərdə yüz minlərlə
soydaşımızı vəhşicəsinə qətlə
yetirmişlər. 1918-1920-ci illər isə
xalqımızın yaddaşına erməni

silahlı quldur dəstələrinin xüsusi
qəddarlığı ilə həkk olunub. Həmin
illərdə İrəvanda, Dərələyəzdə,
Zəngəzurda, Göyçədə, Tiflisdə,
Naxçıvanda, Bakıda, Gəncədə,
Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda,
Qarabağda, Muğanda, Göyçayda on minlərlə dinc azərbaycanlı
dəhşətli soyqırımına məruz qalmış,

on minlərə günahsız insanın ölümü, yüz minlərlə azərbaycanlının
öz tarixi torpaqlarından didərgin
düşməsi ilə nəticələnmişdir
SSRİ-nin süqutundan sonra
da Ermənistan işğalçılıq siyasətini
davam etdirmiş, ərazilərimizdə
təxribatlar törətmiş, təmas xətti
boyunca yaşayan dinc əhalimizə

hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra,
onun siyasətinin əsas qayəsini
dövlət quruculuğu, iqtisadi rifah və
işğal olunmuş torpaqlarımızın azad
olunması təşkil etmişdir. Məhz
onun titanik zəhməti sayəsində 44
günlük Zəfər savaşının iqtisadi,
elmi- intellektual və beynəlxalq
hüquqi əsasları formalaşmışdır.

güclü ordu yaradılmışdır və bu proses davam edəcəkdir. Bu məsələ
daim mənim diqqət mərkəzimdə
olacaqdır. Azərbaycanın çox güclü
ordusu olmalıdır. O, qarşıda duran
bütün məsələləri həll etmək iqtidarında olmalıdır”.
Dövlət başçımız Ermənistanın

Vətən müharibəsi
şanlı tariximizdir

Artıq ikinci ildir ki, sentyabrın 27-si Azərbaycanda
Anım Günü kimi qeyd edilir. Prezident İlham Əliyevin
2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən, təsis
edilən Anım Günü Vətən müharibəsində qəhrəmancasına
döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından
keçmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin
ehtiramın ifadəsidir. Xalqımız həmişə olduğu kimi, həmin
gün də Vətən uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəman
şəhidlərimizin xatirəsini qürurla yad edir.
yaşadıqları yerlərdən qovulmuş,
onlara işgəncələr verilmiş, yüzlərlə
yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerlə
-yeksan edilmişdir.
Azərbaycanlıların öz tarixi-etnik
torpaqlarından qovulması sovet
dövründə də davam etmişdir.19481953-cü illərdə Ermənistandakı öz
tarixi dədə-baba torpaqlarından
150 min azərbaycanlı deportasiya
olunaraq, Azərbaycanın Kür-Araz
düzənliyində yerləşdirilmişdir.
1988-ci ildə daha 250 min
azərbaycanlı öz doğma yurdundan
qovulmuş, bununla da Ermənistan
monoetnik dövlətə çevrilmişdir.
1988-ci ildə başlayan Qarabağ
hadisələri, erməni ideoloqlarının
“dənizdən dənizə Ermənistan” adlı
sərsəm ideyasını reallaşdırmaq
cəhdi azərbaycanlılar yaşayan
kəndlərin, şəhərlərin dağıdılması,

mütəmadi hücum etmiş, onların rahat yaşamasına imkan
verməmişdir. Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi soydaşlarımızı
doğma yurd-yuvalarından didərgin
salmaqla yanaşı, ölkəmizin
iqtisadiyyatına və mədəni irsinə
də ağır zərbə vurmuşdur. Bir
milyondan çox azərbaycanlı 30 il
ərzində qaçqın və məcburi köçkün
həyatı sürməyə məcbur olmuşdur.
Ermənistan bu müddət ərzində
işğal altında saxladığı Azərbaycan
ərazilərini acınacaqlı vəziyyətə
salmış, şəhər və kəndlərdə infrastrukturu tamamilə məhv etmiş,
yaşayış məntəqələrini viran qoymuş, ölkəmizə milyardlarla dollar
dəyərində maddi ziyan vurmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
xalqın təkidli tələbi ilə siyasi

Azərbaycan rəhbərliyi “si
vis pacem para bellum”- “sülh
istəyirsənsə, müharibəyə hazır
olmalısan” prinsipini unutmayaraq
ordu quruculuğu prosesinə də
daim önəm vermişdir. Prezident
İlham Əliyevin torpaqlarımızı
işğaldan azad etmək üçün qarşıya
qoyduğu mühüm vəzifələrdən biri
də ordu quruculuğunun inkişaf
etdirilməsi olmuşdur. 2003- cü
ildə prezident seçilən cənab İlham
Əliyev andiçmə mərasimində
demişdir ki, Azərbaycanda ordu
quruculuğu sahəsində də böyük
işlər görülmüşdür: “Ölkəmizdə

işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərinin
azad ediləcəyini də qəti olaraq
bəyan etmişdi: “Azərbaycanın
torpaqları işğaldan azad olunmalıdır, bir milyon qaçqın və köçkün
öz doğma yurdlarına qayıtmalıdır,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa
edilməlidir. Azərbaycan heç vaxt
bu vəziyyətlə, torpaqlarının işğal
altında qalması ilə barışmayacaqdır. Hamı bilməlidir ki, sülh
tərəfdarı olmağımıza baxmayaraq,
müharibənin yenidən başlanmamasını və bu məsələnin sülh yolu
ilə həllini istəməyimizə baxmayaraq, bizim səbrimiz də tükənməz
deyildir. Azərbaycan öz doğma
torpaqlarını nəyin bahasına olursaolsun, azad edəcəkdir”. Zaman
bu sözlərin həqiqət olduğunu bizə
əyani şəkildə göstərmişdir.
Həmin vaxtdan başlayan
islahatlar, ordu quruculuğundakı uğurlar 2016- cı ildə özünü
büruzə verdi. Həmin il Aprel
döyüşlərində Silahlı Qüvvələrimiz
Ermənistan ordusuna güclü zərbə
vurdu, Lələtəpə və bir sıra strateji
yüksəkliklər, ümumilikdə, 2 min
hektardan çox ərazi düşməndən
azad edldi. 2018- ci ilin mayında
Naxçıvanda Günnüt əməliyyatı
zamanı 11 min hektarlıq ərazi
düşməndən azad olunub. 2020-ci

ilin iyul ayında Tovuz hadisələri
zamanı Ermənistana agır zərbələr
vuran rəşadətli ordumuz bir daha
nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan
bu işğal ilə barışmayacaq. Lakin
Ermənistan bu döyüşlərdən də
nəticə çıxarmadı və cəbhəboyu
təxribatları, mülki əhalini hədəfə
almasını davam etdirdi.
2020-ci il sentyabrın 27- də
Ermənistan tərəfindən növbəti
genişmiqyaslı hərbi təxribat
törədildi və Azərbaycanın yaşayış
məntəqələri, döyüş mövqeləri
şiddətli artilleriya atəşinə tutuldu.
Düşmənin hərbi təxribatını dəf
etmək və təcavüzünə son qoymaq
məqsədilə möhtərəm Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyev dərhal
bütün cəbhə boyu əks-hücuma
keçmək əmri verdi. Qəhrəman
hərbçilərimiz Ermnistan silahlı
qüvvələrini darmadağın etdi və
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların,
qüdrətli dövlətlərin nizamlaya
bilmədikləri problemi cəmi 44 günə
həll etdi. Beləliklə, Azərbaycan Ordusu müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin
ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti,
beynəlxalq hüququ bərpa etdi.
Müharibənin ilk günlərindən
Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları,
məhkəmə aparatı işçiləri və onların ailə üzvləri, habelə ədliyyə
könüllüləri yüksək vətənpərvərlik
hissi ilə cəbhəyə yollanmış və
döyüşlərdə iştirak edərək fədakar
xidmətlər göstərib, həmçinin
ordumuzla həmrəylik nümayiş
etdirərək, hərbçilərimizə, yaralananlara, şəhid ailələrinə öz
dəstəyini əsirgəməyib, Silahlı
Qüvvələrə Yardım Fonduna və
“YAŞAT” Fonduna əmək haqlarından könüllü vəsaitlər köçürüblər.
Eyni zamanda, nazirliyin tibb
xidmətinin həkimləri müharibə
dövründə yaralananlara zəruri
tibbi yardım göstərmiş, ədliyyə və
məhkəmə orqanlarında qanvermə
aksiyaları keçirilmişlər. Həmçinin
nazirliyin əməkdaşları tərəfindən
hərbi hospitallarda müalicə alan
hərbçilərimizə mütəmadi baş
çəkilib və sovqatlar təqdim olunub.

Hərbi əməliyyatlarda mərdlik
və rəşadət göstərmiş nazirlik
aparatının bir əməkdaşı, həmçinin
4 ədliyyə işçisinin ailə üzvü şəhid
olub. Onların əziz xatirəsi daim
uca tutulur. Ədliyyə naziri Fikrət
Məmmədov Vətən müharibəsində
iştirak etmiş və şəhid olmuş
şəxslərin ailə üzvləri ilə mütəmadi
görüşlər keçirir, onların problemləri
ilə maraqlanır və qarşılaşdıqları
çətinliklərin aradan qaldırılmasında köməyini əsirgəmir. Vətən
müharibəsi iştirakçılarının sosial
müdafiəsinin və rifahının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar mütəmadi
tədbirlər görülür, şəhid ailələrinin
və yaralı hərbçilərimizin hərtərəfli
dövlət qayğısı ilə əhatə olunması
üçün bütün imkanlardan istifadə
edilir. Ötən il Ədliyyə Nazirliyində
və struktur qurumlarda anım
tədbirləri keçirimiş, nazirliyin
rəhbərliyi və kollektivi tərəfindən II
Fəxri xiyabanda Vətən müharibəsi
qəhrəmanlarının, o cümlədən
şəhid ədliyyə işçisi Ruhin Xəlilovun
məzarı ziyarət olunaraq əklillər
qoyulmuş, əziz xatirəsi ehtiramla
anılmışdır.
Ədliyyə işçiləri də digər
hərbçilərimiz kimi, torpaqlarımızın azad olunması uğrunda
Vətən müharibəsində iştirak
etmələrindən böyük qürur hissi
keçirirlər. Onlar və ailə üzvləri
istər müharibə, istərsə də sonrakı
dövrdə yüksək diqqət və qayğı ilə
yanaşıldığına görə Prezident İlham
Əliyevə və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevaya dərin
minnətdarlıqlarını bildirirlər. Biz
ədliyyə işçiləri möhtrəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında
sıx birləşərək bundan sonra da
Vətənimizin müdafiəsi və tərəqqisi
naminə dövlətimizə və xalqımıza
layiqincə xidmət etməyi özümüzün
vəzifə və vətəndaşlıq borcu sayırıq.

Mehdi ABDULLAYEV,
Ədliyyə Nazirliyi yanında
Azərbaycan Respublikası
Əhalisinin Dövlət Reyestri
Xidmətinin rəis müavini

Vətən uğrunda canını qurban
verənlər heç vaxt unudulmur

V

ətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan
bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canını fəda etmiş əsgər
və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq ,
Prezident İlham Əliyev 27 sentyabr – Vətən müharibəsinin başlandığı
günün Azərbaycan Respublikasında Anım Günü kimi qeyd olunması
ilə bağlı 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncam imzalayıb. Bu addım şəhid
ruhlarına, şəhidlərin doğmalarına ali ehtiramın göstəricisidir.

Vətən uğrunda canını qurban
verənlər, sağlamlığını itirənlər heç vaxt
unudulmur. Şəhidlərimiz daim ehtiramla
anılır, onların adları əbədiləşdirilir və
gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində örnək olurlar. İstər Birinci Qarabağ, istərsə də İkinci Qarabağ
döyüşlərində şəhid olmuş mərd oğul
və qızlarımız dövlətimizin də, xalqımızın da daim diqqət mərkəzindədir.
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyeva Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin
xatirəsinə daim yüksək ehtiram göstərir,
onların adlarının əbədiləşdirilməsini,
eləcə də qazilərimizin müalicə və
sağlamlıqlarının bərpasını diqqət
mərkəzində saxlayırlar.
Dövlətimizin başçısı Vətən
müharibəsinin başa çatması ilə bağlı
xalqa müraciətində hərbçilərimizin
şücaətini yüksək qiymətləndirib:
“Birinci Qarabağ və İkinci Qarabağ müharibələrinin şəhidləri bizim
qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların
qəhrəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində
biz torplaqlarımıza qayıdırıq. Allah
bütün yaralı hərbçilərimizə şəfa versin,
onlar tezliklə sağalıb normal həyata
dönsünlər, onların sağalması üçün də
əlimizdən gələni edirik və edəcəyik.
Hətta ən ağır vəziyyətdə olan yaralı
əsgərimiz, zabitimiz bilməlidir, əlimizdən
gələni edəcəyik ki, onu normal həyata
qaytaraq. Biz bu Qələbəyə görə onlara
borcluyuq”.
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyeva da şəhidlərimizin
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, şəhid
ailələrinin, veteranların hərtərəfli qayğı
ilə əhatə olunmasına xüsusi diqqət
yetirir və rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Fondu bu istiqamətdə genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirir. Mehriban
xanım Əliyeva şəhidlərimizə hörmət və
ehtiramını belə ifadə edib: “Azərbaycan
xalqının igid oğulları Zəfər naminə,
Azərbaycanın gələcəyi naminə canlarından keçib. Onların hər biri əsl
qəhrəman, rəşadət və qorxmazlıq

nümunəsidir... Şəhidlərimizin qanı
nahaq yerə tökülmədi – biz tarixi ədaləti
bərpa etdik, müqəddəs Qələbə qazandıq. Bu Qələbə xalqımızın tarixinə
əbədi həkk olundu. Hər birimiz bu
Zəfərin nəyin bahasına qazanıldığını
yadda saxlamağa borcluyuq. Biz Vətən
müharibəsi şəhidlərini heç vaxt unutmayacağıq. Onlar bizim qəlbimizdə daim
yaşayacaq”.
Şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına dövlətin diqqət və qayğısı xalq
tərəfindən böyük razılıqla qarşılanır.
Onlar bizim qürur mənbəyimizdir.
Yaralanan döyüşçünün yarası hər
bir azərbaycanlının yarasıdır. “Mən
hər zaman qazilərin yanında olacağam” – deyən Prezident İlham Əliyev
bu fikirləri ilə əslində, cəmiyyətimizdə
bütün müharibə iştirakçılarına olan
münasibətini bildirmişdir. Yaralanmış
müharibə iştirakçılarının reabilitasiyası
və onların sosial məsələlərinin həlli
istiqamətində görülmüş işlər təsdiqləyir
ki, dövlət hər zaman öz əsgərinin
yanındadır. Azərbaycan xalqı mübariz
oğul və qızlarının şücaətini yüksək
qiymətləndirir, bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur.
Vətən müharibəsində iştirak edən
mərd oğul və qızlarımızın qəhrəmanlığı
heç vaxt unudulmayacaq. Onlar həyat
durduqca yaşayacaqlar. Xüsusi olaraq
vurğulamaq lazımdır ki, ərazilərimizin
işğaldan azad olunması zamanı hərbi
əməliyyatlarda iştirak edərək şücaət
göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqətlə və
vicdanla, döyüş tapşırıqlarını uğurla
yerinə yetirmiş əsgər və zabitlərimiz
möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamları
ilə müxtəlif orden və medallarla təltif
olunmuşlar. Həmin orden və medallar
Vətən müharibəsi iştirakçılarına və ya
ölümündən sonra onların yaxınlarına
təqdim olunmuşdur. Bu qəhrəmanlığı
göstərən əsgər və zabitlərimiz ordu
quruculuğunun inkişafına verilən diqqət
sayəsində qəhrəmanlıq zirvəsinə
yüksəlmişlər.
Ölkənin hərbi qüdrətini artırmış
uğurlu ordu quruculuğu 2020- ci il no-

yabrın 10- da düşməni diz çökdürməklə
öz gücünü bir daha nümayiş etdirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
müstəsna xidmətləri sayəsində formalaşan və inkişaf yoluna qədəm qoyan
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu gün
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə öz şərəfli missiyasını uğurla davam etdirir. Ordumuzun
müasir texnika ilə təchizatı, müntəzəm
olaraq keçirilmiş təlimlər, döyüş
potensialının gücləndirilməsi, hərbi
sənayenin yaradılması – bütün bunlar
məqsədyönlü şəkildə aparılan siyasətin
tərkib hissəsidir. Rəşadətli ordumuzun 2016 –cı ilin Aprel döyüşlərində
4 gün ərzində mühüm əhəmiyyətli
yüksəklikləri nəzarəti altına keçirməsi
və 25 il işğal altında olan ərazimizin
2 min hektardan çoxunu azad etməsi
düşmənə ciddi xəbərdarlıq idi. Lakin
işğalçılıq siyasətindən əl çəkə bilməyən
Ermənistan ordusu təxribatları davam
etdirdi. 2018 – ci il Naxçıvanın Günnüt
əməliyatı zamanı düşmənə daha ağır
zərbələr vuruldu. Bu dəfə 11 min hektardan çox torpağımız işğaldan azad
edildi. Təcavüzkar ölkə bundan da ibrət
götürmədi və sərhədboyu ərazilərdə
təxribatları davam etdirdi. 2020- ci
il iyul ayında işğalçı ölkənin silahlı
birləşmələri Qarabağa heç bir aidiyyatı
olmayan Tovuz rayonu istiqamətində
təxribatlar törətdi. Bu dəfə də düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirildi. İşğalçı ordunun əsgər və zabitləri silah-sursatını
atıb qaçdılar.
Düşünmək olardı ki, artıq
Ermənistan ordusu Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri qarşısında çox zəif
və gücsüz olduğunu dərk edəcək, bir
daha sərhədboyu ərazilərdə təxribatlar
törətməyəcək. Ancaq 2020 - ci il sentyabrın 27- də Ermənistan ordusu genişmiqyaslı təxribat törətməklə ölkəmizə
qarşı müharibəyə başladı. Bu dəfə
də uduzan Ermənistan oldu. Düşmən
Azərbaycan Ordusu qarşısında cəmi
44 gün davam gətirə bildi. Möhtərəm
Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən
mükəmməl hərbi strategiya və taktika
döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun “dəmir yumruq” əməliyyatını
sürətlə və az itki ilə həyata keçirməyə
imkan verdi. Nəticədə düşmən tərəfinin
30 il ərzində möhkəmləndirdiyi müdafiə
xətləri yarıldı, hərbi resursları məhv
edildi. Düşmənin canlı qüvvələri isə
sözün həqiqi mənasında, mövqelərini
qoyub qaçırdılar.
Bu gün Azərbaycan Ordusu Cənubi
Qafqazın ən qüdrətli ordusudur. Silahlı
Qüvvələrimiz döyüş hazırlığına görə
MDB məkanında ön sıralarda gedir.
Ötən illər ərzində ölkəmizin müdafiə
sisteminin möhkəmləndirilməsi, Silahlı
Qüvvələrdə aparılan islahatlar və bunun
nəticəsi olaraq, baş verən keyfiyyətli
dəyişikliklər möhtərəm Prezidentimiz,

müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin ordu quruculuğundakı davamlı
fəaliyətinin nəticəsidir.
Milli həmrəyliyin, peşəkar rəhbərliyin,
effektiv hərbi strategiyanın və ordumuzun gücü düşməni kapitulyasiya aktını
imzalamağa məcbur etmişdir. Qəhrəman
hərbçilərimizin şücaəti, rəşadəti hesabına, şəhidlərimizin qanı-canı bahasına bütün dünya Azərbaycanın şanlı
qələbəsinin şahidi oldu.
Bütün bunlardan nəticə çıxarıb
sülh müqaviləsi imzalamaq əvəzinə,
Ermənistan silahlı birləşmələri yenə
də sərhədboyu ərazilərdə təxribatlar
törədir, hərbçilərimizi və mülki əhalini
ağır artilleriya silahlarından atəşə
tuturlar. Sentyabrın 12-də gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələri Azərbaycan –Ermənistan
dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər
və Laçın istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat törətdi. Ermənistan silahlı
qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın
qaranlıq vaxtında Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin mövqeləri arasındakı
ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin
qarşısının dərhal alınması məqsədilə
bölmələrimiz tərəfindən görülən
təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində
döyüş toqquşması baş verib.
Qarşı tərəfin Basarkeçər, İstisu,
Qarakilsə və Gorus yaşayış məntəqələri
istiqamətində yerləşən bölmələri
tərəfindən Azərbaycan Ordusunun
Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları
ərazisindəki bəzi mövqeləri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri müxtəlif çaplı
silahlar, o cümlədən minaatanlardan
intensiv atəşə tutulub. Nəticədə şəxsi
heyət arasında itkilər var, hərbi infrastruktura ziyan dəydi. Ancaq qəhrəman
hərbçilərimiz dərhal əks əməliyyat
tədbirləri həyata keçirdi və düşmənin
bütün atəş nöqtələrini susdurdular. Bu
hərbi əməliyyat zamanı Ermənistan
silahlı qüvvələrinin 500- dən çox canlı
qüvvəsi və xeyli döyüş texnikası məhv
edildi. Ermənistan bir daha dərk etdi
ki, yeganə çıxış yolu sülh müqavilsini
imzalamaqdır.
Ordumuzun gücü artıq dünya
birliyinə də bəllidir. Möhtərəm Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev ordumuzun gücünü
yüksək qiymətləndirərək deyb:“Əminəm
ki, Azərbaycan gücləndikcə ordumuz
da güclənəcək və ordumuz istənilən
vəzifəni həll etməyə hazırdır, buna
qadirdir. Azərbaycan Ordusu nəinki
bölgədə, həm hərbi potensialına, döyüş
qabiliyyətinə, təchizata görə dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır”.

Azər PAŞAYEV,
Ədliyyə Nazirliyi Qaradağ rayon
İcra şöbəsinin rəisi,
kiçik ədliyyə müşaviri

Şəhidin doğulduğu Borsunlu kəndinə
gəldilər və ad gününü qeyd etdilər…
Goranboyda Vətən müharibəsi şəhidi Cahangir Qurbanovun ad günü
rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə təntənəli şəkildə qeyd olunub.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm
Quliyev və digər məsul şəxslər həmin gün
Borsunlu kəndinə gəliblər. Onlar burada Şəhidin
doğmaları, yaxınları ilə görüşüb, məzarını
ziyarət ediblər. Rayon rəhbəri Cahangir Qurbanovun yaxınlarına bir daha təsəlli verərək
deyib, “Vətənimizin hər bir şəhidi bizim üçün
müqəddəsləşib. Onların ailəsi də diqqətdən
kənarda qala bilməz və qalmır. Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyev şəhid ailələrinə,
qazilərə hər zaman diqqət və qayğı göstərir. Ali
Baş Komandanın həssas, qayğıkeş münasibəti
hər birimiz üçün bir nümunədir, örnəkdir. Vətən
müharibəsi şəhidimiz Qurbanov Cahangir
Məmməd oğlunun doğum günündə onun və
digər şəhidlərimizin məzarını ziyarət etmək
bizim hər birimizin müqəddəs borcudur və biz
bundan şərəf duyuruq”.
Qeyd edək ki, Cahangir Qurbanov 1994-cü
il senytabrın 23-də Goranboy rayonunun
Borsunlu kəndində anadan olub. O, 2012-ci
ildə müddətli hərbi xidmətə yollanıb, Gədəbəy
rayonunun “N” saylı hərbi hissəsində xidmət

edib. Amma orduya olan həvəs onu yenidən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət etməyə
gətirmiş və 2016-cı ildən kəşfiyyatçı kimi çalışmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Cahangir Qurbanov 2020-ci il sentyabrın 27də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Talış istiqamətində gedən döyüşlərdə
savaşıb. Talış döyüşləri zamanı düşmənin iki
postunun ələ keçirilməsində xüsusi xidmətləri
olub. Elə həmin döyüşlər zamanı, sentyabrın
27-də qəhrəmancasına həlak olub və şəhidlik
zirvəsinə yüksəlib.
Cahangir Qurbanov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Laçının azad olunmasına
görə” medallarına layiq görülüb. Allah rəhmət
eləsin.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
“Dənizçi” MTK-nın balansında olan yaşayış binalarına dəsmalquruducu
radiatorların (suşilka) quraşdırılması xidmətlərinin (mal-material və
işçi qüvvəsi daxil olmaqla) satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı
məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün
son müddət 2022-ci il oktyabrın 3-ü saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici

dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan – Bakı şəhəri,
Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00,
daxili – 1263.

8

25 sentyabr 2022-ci il, bazar

Quterreş: Nüvə fəlakəti dünya
üçün dözülməz ola bilər
ABŞ

Ən çox milyarder Los-Ancelesdədir
Böyük Britaniyanın “Henley &
Partners” təşkilatı
dünyada ən çox
milyonçunun
və milyarderin
yaşadığı şəhərləri
müəyyənləşdirib.
Məlum olub ki,
dünyada ən çox
milyonçu ABŞın Nyu-York
şəhərindədir. Nyu-Yorkda 737 milyonçu, 59 milyarder
yaşayır. San-Fransisko şəhərində isə 623 milyonçu və 62
milyarder var.
Dünyada ən çox milyarder isə (393 milyarder) ABŞ-ın
Los-Anceles şəhərində yaşayır.
Məlumatı “The Sun” yayıb.

Fransa
Turistik məkanlar qaranlığa qərq olur
Fransada
enerjiyə qənaət
üçün turistik
məkanların və
tarixi binaların işıqlarının
vaxtından əvvəl
söndürülməsinə
qərar verilib.
Bildirilir ki, hətta
Parisin rəmzi sayılan Eyfel qülləsinin işıqları vaxtından 1
saat 15 dəqiqə əvvəl söndürülüb. Paris bələdiyyəsi sürətlə
artan enerji qiymətləri fonunda belə bir addım atmaq
məcburiyyətində qaldıqlarını açıqlayıb.
Xəbəri “Le Figaro” verib.

Rusiya
İstehsal dayandırılır

BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş "Zaporojye" atom elektrik stansiyası
ətrafında yaranmış olduqca təhlükəli vəziyyətlə bağlı növbəti dəfə bəyanat
yayıb. Qeyd edilir ki, yaxın günlərdə lazımi və təxirəsalınmaz tədbirlər
görülməsə, həmçinin stansiya ilə bağlı mövcud problem həllini tapmasa,
planeti böyük və dəhşətli təhlükələr gözləyir.
“Nüvə fəlakəti dünya üçün dözülməz
ola bilər. Mövcud vəziyyət ciddi narahatlıq
doğurur. Nüvə infrastrukturuna hansısa
hücum bəşəriyyət üçün olduqca qorxulu
nəticələrə yol aça bilər ”, – deyə ali qurumun rəhbəri bildirib.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin
rəhbəri Rafael Qrossi bildirib ki, Ukraynanın "Zaporojye" atom elektrik stansiyasına
davamlı hücumlar qəbuledilməzdir. O,
obyektin daxilində və ətrafında dərhal
silahsızlaşdırılmış zona yaradılmasına
çağırıb: “Biz odla oynayırıq və çox fəlakətli
bir şey baş verə bilər” - deyərək o, BMT
Təhlükəsizlik Şurasında brifinq zamanı
xəbərdarlıq edib.
Qeyd edək ki, Ukraynanın Zaporojye
vilayətində, Nikopol şəhəri yaxınlığında

yerləşən "Zaporojye" atom elektrik stansiyası hərbi əməliyyatlar zamanı hücumların hədəfi olub və bu zaman zədələnib.
Ukrayna tərəfi regiondakı hücumlara görə
Rusiyanı, Rusiya isə Ukraynanı ittiham
edir.
Bu arada Ukrayna Dövlət Nüvə
Enerjisi Şirkəti “Energoatom” tərəfindən
verilən yazılı məlumatda diqqətə çatdırılıb
ki, bölgədəki qarşıdurmalar səbəbindən
"Zaporojye" atom elektrik stansiyasının
Ukrayna şəbəkəsi ilə bütün əlaqələri
zədələnib. Stansiyanın Ukrayna şəbəkəsi
ilə əlaqəsi sentyabrın 11-nə keçən gecə
bərpa edilib. Bundan sonra stansiyaya
elektrik enerjisi verilib. Stansiyada işləyən
yeganə blokun fəaliyyətinin dayandırılaraq ən təhlükəsiz “soyuq dayanma”

Şarl Mişel BMT
Təhlükəsizlik Şurasında
dəyişikliklərə çağırıb
vəziyyətinə salınması qərara alınıb.
Məlumat üçün bildirək ki, "Zaporojye"
AES Avropanın ən böyük atom elektrik stansiyası sayılır. 6 nüvə reaktoru
və 5700 meqavat-saat elektrik enerjisi
istehsal gücünə malik elektrik stansiyası
Ukraynanın ümumi elektrik enerjisinin 20
faizini təmin edir. Təəssüf ki, hazırda
stansiya ətrafında artilleriya hücumları
həyata keçirilir. Bu, təhlükənin nə qədər
real olduğunu göstərir. Bir sözlə, müharibə
davam etdikcə, cəbhə xəttində yerləşən
Zaporojye atom elektrik stansiyası ilə bağlı
narahatlıqlar da artır. Bildirilir ki, hazırda
ərazidə nisbətən sakitlik olsa da, radioaktiv maddələrin sızması riski böyükdür.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Çin ABŞ-ı Tayvan məsələsinə
qarışmaqdan çəkinməyə çağırıb
Tayvan məsələsi Çinin daxili işidir və ABŞ tərəfinin
ona qarışmaq hüququ yoxdur. Bu barədə Çinin xarici işlər
naziri Van İ ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinkenlə görüşü
zamanı bəyan edib. Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

Çin XİN-in bununla bağlı
yaydığı bəyanatda bildirilir:
“Tayvanda sülhün həqiqi
mənada təmin olunması üçün
biz onun “müstəqillik”lə bağlı
istənilən aktının qarşısını almalıyıq”.
Van İ Blinkenlə görüşü
barədə deyib ki, hazırda ABŞla Çin arasında münasibətlər
kritik mərhələdədir və “amerikalılar bundan dərs çıxarmalıdırlar”. Çünki ABŞ özünün
hərəkətləri ilə faktiki olaraq
Çinin suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü pozur.
Qeyd edək ki, ABŞ
rəsmiləri dəfələrlə bəyan
ediblər ki, ÇXR və Tayvan

arasında sülhə sadiqdirlər.
Bunu onlar hətta ABŞ Konqresi
Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosinin təyyarəsi
adaya enərkən, Çin buna
ciddi etirazını bildirərkən və
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin
gəmiləri boğazda səfə
düzülərkən də bəyan edirdilər.
Bununla əlaqədar Çinin
hərbi qüvvələri döyüş hazırlığı
vəziyyətinə gətirilmişdi. Şərq
hərbi zonasının komandanlığı
hətta ABŞ gəmilərini müşayiət
etmiş, onların hərəkətinə tam
nəzarəti həyata keçirmişdilər.
Avqustun 31-də Rusiya
XİN-in rəsmi nümayəndəsi
Mariya Zaxarova ABŞ

gəmilərinin Tayvan boğazından keçməsini hətta təxribat
kimi qiymətləndirmişdi.
Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonun bu hərəkəti regionda vəziyyətin nizamlanmasına və təhlükəsizliyin
möhkəmlənməsinə xidmət
etmir.
Tayvan ətrafında vəziyyət
Nensi Pelosinin avqustun 2-də
Çinin bütün xahişlərinə baxmayaraq, Taybey aeroportuna
enməsindən sonra gərginləşib.
ÇXR və onun ada əyaləti
olan Tayvan arasında

münasibətlər rəsmi şəkildə
1949-cu ildə, Çin Kommunist Partiyası ilə vətəndaş
müharibəsində məğlub
olan Çan Kayşinin rəhbərlik
etdiyi Qomindan qüvvələrinin
Tayvana qaçmasından sonra
pozulub. Çin və ada arasında münasibətlərin yenidən
bərpası yalnız keçən əsrin 80ci illərinin axırlarında mümkün
olub.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Talas qasırğası Yaponiyada
fəsadlar törədib

“Toyota” şirkəti Rusiyada avtomobil istehsalını dayandırır. Buna beynəlxalq sanksiyalar səbəb olub. Bildirilir ki,
şirkət 15 il Sankt-Peterburqda fəaliyyət göstərdiyi zavoduna ehtiyat hissələri gətirə bilməməsi səbəbindən bu
addımı atmaq məcburiyyətində qalıb. Zavodun binasının
isə satışa çıxarılacağı bildirilib.
Qeyd edək ki, ildə 100 min ədəd avtomobil istehsalı
gücünə malik olan zavodda “Camry” və “RAV4” modelləri
buraxılırdı.
Xəbəri “Kommersant” verib.

Avstraliya
Məşhur aktrisa vəfat edib

Yaponiyada güclü yağışlar və tufanlar gətirən tayfun sel
və torpaq sürüşməsinə səbəb olub. Fəlakət səbəbindən 130
min nəfərin evlərini tərk etməsi əmri verilib. Bu barədə “milliyet.com.tr” məlumat yayıb.
leysan yağışlar və küləklər
Ötən həftə ölkəni vugətirən tayfun səbəbilə bir çox
ran Nanmadol qasırğasının
bölgədə daşqınlar və torpaq
fəsadlarını aradan qaldırmağa
sürüşmələri baş verib.
çalışan Yaponiya hökuməti
Şizuoka əyalətinin Hamabu dəfə Talas tayfunu ilə
matsu şəhərində 127 min 104,
mübarizəyə başlayıb. BaşKanaqava əyalətinin Yokohada Şizuoka əyaləti olmaqla
ma şəhərində isə 2 min 823
ölkənin böyük bölgələrinə

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Agentliyi güclü yağışların sentyabrın 25-dək davam edəcəyi
barədə xəbərdarlıq etsə də,
səlahiyyətlilər riskli ərazilərdə
yaşayan sakinləri sürüşmə və
daşqınlara qarşı diqqətli olmağa çağırıb. Yerli hakimiyyət
orqanları həmçinin mümkün
evakuasiya əmrləri ilə bağlı
məlumatlı olmağa çağırıblar.
Qeyd edək ki, ötən həftə
ölkədə baş verən “Nanmadol”
qasırğası 4 nəfərin ölümünə,
151 nəfərin yaralanmasına
səbəb olub. Bir çox kənd
təsərrüfatı torpaqlarına və
tikililərə maddi ziyan dəyib.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

ÂÂSentyabrın 25-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə
arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi
gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək , arabir güclənəcəyi
gözlənilir. Gecə 17-19°, gündüz 20-22°, Bakıda gecə
17-19°, gündüz 20-22° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
758 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa
yüksələcək, nisbi rütubət 65-75 faiz olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən
kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 11-16°, gündüz 22-27° isti olacaq.
ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv
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Ş.Mişel əlavə edib ki,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin
veto hüququndan
istifadə etmələri istisna
hallarda olmalıdır, lakin
indi bu, qaydaya çevrilib. Onun fikrincə, bunu
dəyişdirmək lazımdır.
Qeyd edək ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının
beş daimi üzvünün – Çin, ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya və Rusiyanın üzv dövlətlər üçün icrası məcburi olan
qətnamələrə veto qoymaq hüququ var. BMT-nin isə hazırda
200-ə yaxın üzvü var.
Xatırladaq ki, bu günlərdə Nyu-Yorkda BMT-nin Baş
Assambleyasının 77-ci sessiyası keçirlir və bu mühüm
tədbirdə çıxış edən bir çox dövlət və hökumət başçıları
BMT-də islahatların aparılması ideyasını dəstəkləyirlər.
Yeri gəlmişkən, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan BMT Təhlükəsizlik Şurasında daimi üzvlərin
sayının artırılması təklifini hələ bir neçə il bundan əvvəl
irəli sürmüşdür. Onun xüsusilə “Dünya beşdən böyükdür!”
ifadəsi çox populyarlaşmışdır.
Qardaş ölkənin dövlət başçısı Nyu-Yorkdakı budəfəki çıxışında bir daha yeni, daha ədalətli dünya düzəninə ehtiyac
olduğunu dilə gətirmiş, bu sahədə zəruri dəyişikliklərin, o
cümlədən BMT-də ciddi struktur islahatlarının aparılmasının
vacib olduğunu vurğulamışdır.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Olaf Şoltsun Yaxın Şərq
ölkələrinə turnesi başlayıb
Almaniya Federativ Respublikasının (AFR) kansleri
Olaf Şolts enerji resurslarının tədarükünə dair yeni
müqavilələr bağlamaq üçün Yaxın Şərq ölkələrinə səfərə
çıxıb. Bildirilir ki, səfər əsnasında Olaf Şolts Səudiyyə
Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Qətər rəhbərliyi
ilə görüşlər keçirəcək.
Bildirilir ki, Almaniya kanslerini səfərdə
işgüzar dairələrin
nümayəndələri müşayiət
edirlər. Avropa kütləvi
informasiya vasitələrinin
yaydığı məlumatlara
əsasən, Olaf Şolts yalnız
maye qaz tədarükü
haqqında müqavilələr
bağlanması deyil, eyni
zamanda, yeni texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi barədə də danışıqlar aparacaq. Bu,
xüsusilə ekoloji cəhətdən təmiz hidrogen istehsalına aiddir.
Kanslerin gündəliyinə, həmçinin region ölkələri ilə siyasi
əməkdaşlığın genişləndirilməsi daxildir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Həftəsonu neftin qiyməti
Həftəsonu dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
belə oldu: Londonun “İCE” (“ Inter Continental
Exchange Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 3,96 faiz azalaraq bir bareli 87,45
dollar olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 4,25 faiz azalaraq bir bareli 78,74,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 4,1 faiz
azalaraq bir bareli 89,81 dollar olub.

Britaniyalı lotereyada
171 milyon funt-sterlinq udub
Böyük Britaniyada
“EuroMillions” lotereya oyununun
nəticələri açıqlanıb. B
 ritaniya
vətəndaşı cekpotda 171 milyon
funt-sterlinq (təxminən
185,7 milyon dollar) udub.

Məşhur “Tarzan” filminin aktrisası Sara Şeyn vəfat edib.
Bildirilir ki, aktrisa iyulun 31-də 94 yaşında Avstraliyada
dünyasını dəyişsə də, bu, indi məlum olub. Onun ölümü ilə
bağlı təfərrüatlar açıqlanmayıb.
Qeyd edək ki, aktrisa 1948-ci ildə “Pasxa paradı”
filmində baş rola çəkilib. “Tarzanın böyük macərası”, “Kral
və dörd kraliça”, “Möhtəşəm vəsvəsə”, “Bütpərəstliyin
nişanəsi” kimi filmlərdə rol alıb. Aktrisanın Ceymi adlı bir
oğlu var.
Xəbəri “Kinonow.com” verib.

nəfərə təxliyə çağırışı edilib.
Şizuoka əyalətinin Kakeqava
və Hamamatsu şəhərlərində
baş verən sürüşmə nəticəsində
2 nəfərin həyatını itirdiyi, biri 9
yaşlı uşaq olmaqla 3 nəfərin
yaralandığı açıqlanıb.
Fəlakət səbəbindən mobil
telefon şəbəkələri kəsilib,
Şizuoka prefekturasının
müxtəlif yerlərində 118 min
ailə elektriksiz qalıb. Bundan
əlavə, Tokaydo yüksək sürətli
qatar xəttində Naqoya stansiyası ilə Mishima stansiyası
arasında əlaqə müvəqqəti
olaraq dayandırılıb. Ölkənin
müxtəlif bölgələrində qatarların
hərəkətində gecikmələr olub.
Yaponiya Meteorologiya

“BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü
səbəbsiz və əsassız müharibəyə, özü də BMT Baş
Assambleyası tərəfindən pislənən müharibəyə
başladıqda onun Təhlükəsizlik Şurasından
çıxarılması avtomatik olmalıdır”. Bunu Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel özünün
“Twitter” səhifəsində yazıb. Məlumatı “Euronews”
agentliyi yayıb.

Qeyd edək ki, “EuroMillions”
lotereya oyunu Avropada 2004-cü
ildən keçirilir. Lakin cekpotu udan
qalibin adı açıqlanmır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru
tədricən kəsiləcək,. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 5-9°, gündüz 10-14° isti olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə leysan xarakterli, intensiv olacağı, dolu
düşəcəyi ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-9°,
gündüz 10-14° isti olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan
xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 12-16°, gündüz 2025° isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-

ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu
düşəcəyi, ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 10-15° , gündüz 18-23°, dağlarda
gecə 7-12°, gündüz 13-16°, yüksək dağlıq ərazilərdə
gecə 2-4°, gündüz 4-6° isti olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan
xarakterli olacağı ehtimalı var. Axşama doğru tədricən
kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 15-19°, gündüz 21-26° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan
xarakterli intensiv olacağı ehtimalı var. Axşama doğru
tədricən kəsiləcək Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 16-18°, gündüz 21-24°,
dağlarda gecə 13-14°, gündüz 16-18° 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

Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında neftin qiymətinin
aşağı düşməsi ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) uçot
dərəcəsini qaldırılması və ABŞ-ın strateji neft ehtiyatlarından
(SPR) 10 milyon barel satışa çıxarması olub.
“The Wall Street Journal”ın məlumatına görə, ABŞ-ın
Energetika İnformasiya İdarəsi (EİA) bildirib ki, ABŞ-da strateji neft ehtiyatları kəskin azalıb və 427, 2 milyon barel təşkil
edir. Strateji neft ehtiyatları 1983-cü ilin səviyyəsinə düşüb.
Bu isə həyəcan doğurur.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
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