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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev BMT-nin
Azərbaycanda yeni təyin olunmuş
rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
avqustun 24-də BMT-nin ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş rezident əlaqələndiricisi xanım Vladanka
Andreyevanı qəbul edib.

BMT-nin Azərbaycandakı rezident
əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva
təyinatı ilə bağlı məktubu Prezident
İlham Əliyevə təqdim edərək dedi:
– BMT-nin Azərbaycan Respublikasına rezident əlaqələndirici vəzifəsinə
təyin olunmağımla bağlı məktubu
Sizə təqdim etməkdən məmnunluq
hissi keçirirəm. Dayanaqlı İnkişaf
Məqsədlərini inkişaf etdirməkdə və onlara nail olmaqda Azərbaycana dəstək
vermək üçün burada olmaq və BMT
sisteminə rəhbərlik etmək mənim üçün
şərəfdir.
Prezident İlham Əliyev
dedi:
– Xoş gəlmisiniz. Sizi görməyə
şadam. Sizə Azərbaycanda yaxşı
vaxt keçirməyi arzulayıram. Bildiyiniz
kimi, Azərbaycan həmişə BMT-nin
fəal üzvü olmuşdur. Biz təqribən on
il bundan əvvəl beynəlxalq birliyin
böyük dəstəyi ilə hətta Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdik. 155 ölkə bizim namizədliyimizi
dəstəkləmişdir və bu da Azərbaycanın
beynəlxalq nüfuzunu və fəal xarici
siyasətini nümayiş etdirirdi. İkiillik sədrlik
dövründə biz mühüm məsələlərlə bağlı
təşəbbüslər irəli sürdük və beynəlxalq
birliyin gündəliyində duran vacib qlobal
məsələlərə toxunduq. İndi isə BMT-dən
sonra ən böyük beynəlxalq təşkilat olan
Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi biz
beynəlxalq münasibətlər sistemində
mühüm rol oynayırıq və BMT Baş
katibinin təşəbbüslərinə dəstək oluruq,
xüsusilə COVID ilə mübarizə sahəsində.
Bildiyiniz kimi, ötən ilin sonunda Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi bizim
təşəbbüsümüzlə koronavirusa həsr
olunmuş BMT Baş Assambleyasının
xüsusi sessiyası keçirilmişdir və bu
da bu xəstəliyə qarşı bizim qlobal
mübarizəyə bir töhfəmiz idi. Həmçinin
milli qisimdə 30-dan çox ölkəyə yardım
göstərmişik. Maliyyə, humanitar yardımı
göstərmişik, biz dəstəyə ehtiyacı olan
ölkələrlə peyvəndləri paylaşmışdıq. Bu,
bizim beynəlxalq birliyin məsul üzvü kimi
gündəliyimizi nümayiş etdirir.
İmkanlarımız və potensialımız
daxilində biz sülhə və təhlükəsizliyə
töhfə verməyə çalışırıq. BMT ilə bizim
fəal qarşılıqlı əlaqəmiz Ermənistanın
təcavüzü nəticəsində başlamışdır və
1993-cü ildə Təhlükəsizlik Şurasının məşhur qətnamələri qəbul olunmuşdur. Bu, çox müsbət addım idi,
erməni təcavüzünə toxunularaq bizə
dəstəyin çox ümidverici bir jesti idi.
Bizim beynəlxalq səviyyədə tanınan

ərazilərimizdən erməni qoşunlarının
dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələbi Təhlükəsizlik Şurasının çox
mühüm siyasi bir jesti idi. Lakin, əfsuslar
olsun ki, bu qətnamələr icra olunmamışdır və yəqin sizin də bildiyiniz kimi,
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin
icra mexanizminin olmaması məsələsini
mən şəxsən dəfələrlə qaldırmışam. Bəzi hallarda qətnamələr qısa
müddət ərzində icra olunur, lakin bizə
gəldikdə onlar beynəlxalq iştirakçılar
tərəfindən ümumiyyətlə icra olunmamışdır. Xüsusilə bizi narahat edən və
Azərbaycan cəmiyyətinin anlamaqda çətinlik çəkdiyi məsələ o idi ki, bu
qətnamələri qəbul edənlər, Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvü olan beş ölkədən
üçü ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr
olan və hələ də həmsədrlik edən
ölkələrdir. Onlar özləri bu qətnamələri
qəbul etmişdir. Bu qətnamələrin həyata
keçirilməsinə imkan yaratmaq üçün
onların mandatı var idi. Lakin, əfsuslar
olsun ki, 28 il ərzində Minsk qrupu çox
imkanları əldən verib. Bir çox hallarda
mən Ermənistana qarşı sanksiyaların
tətbiq edilməsi məsələsini qaldırmışdım.
Çünki düşünürdüm ki, bu, toqquşmanın,
müharibənin qarşısının alınması üçün
bir yol ola bilərdi.
Biz məsələni sülh yolu ilə həll
etmək istəyirdik. Ötən il, müharibədən
cəmi bir neçə gün əvvəl, Baş Assambleyada çıxış edərkən mən beynəlxalq
birliyi xəbərdar edərək, Ermənistanın
müharibəyə hazırlaşdığını dedim.
Bu, təbliğat deyildi, Ermənistanın
müharibədən əvvəlki aylar ərzində
davranışının real təhlilinin nəticəsi idi.
Əfsuslar olsun ki, mən haqlı çıxdım.
Ona görə də, əgər Ermənistana qarşı
vaxtında sanksiyalar tətbiq edilsəydi,
əgər Minsk qrupunun həmsədrləri,
dünyanın üç aparıcı ölkəsi potensialının 5 faizini Ermənistanı öz işğalçı
qüvvələrini geri çəkməyə inandırmağa
və ya məcbur etməyə istifadə etsəydi,
müharibə baş verməzdi. Odur ki,
müharibəyə görə məsuliyyət yalnız
Ermənistanın üzərində deyil, həmçinin
onu beynəlxalq hüquqa riayət etməyə
məcbur edə bilməyən və ya bunu
etmək istəməyənlərin üzərinə düşür.
Nəticədə Azərbaycan bu qətnamələri
beynəlxalq hüququn normaları
çərçivəsində özü həyata keçirdi. Biz
ədaləti, beynəlxalq hüququn normalarını bərpa etdik. Biz Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrini özümüz yerinə yetirdik.
Biz BMT-nin Nizamnaməsini rəhbər
tutaraq hərəkət etdik. 51-ci maddə hər
bir ölkənin özünümüdafiə hüququnu

tanıyır. Beləliklə, biz bütün beynəlxalq
alətlərdən istifadə edərək, öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik.
İndi müharibə bitib, münaqişə həll
olunub, bu baş verənlər haqda danışılası heç bir məsələ qalmayıb. Biz
artıq gələcəyə baxmalıyıq və hazırda
bizim əsas narahatlığımız dağıdılmış,
tamamilə viran qoyulmuş ərazilərin
bərpasıdır. Əlbəttə ki, biz Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı ilə bu məsələlərdə,
humanitar vəziyyətlə bağlı məsələlərdə,
işğaldan azad olunmuş ərazilərin
bərpasına dair planlarımızla bağlı gələcək əməkdaşlığa ümid edirik.
Sözsüz ki, bizim BMT institutları ilə
daha çox qarşılıqlı əlaqəyə ehtiyacımız var. Bildiyiniz kimi, UNESCO
ilə də təmasdayıq. Biz UNESCO-nu,
demək olar ki, 30 ilə yaxındır gözləyirik.
Bilmirəm bunu bilirsiniz ya yox biz,
bir neçə il bundan öncə hələ işğal
dövründə, UNESCO-nu buraya səfər
etməyə və bizim ərazilərdə nələrin
törədildiyini görməyə dəvət etmişdik. Çünki ATƏT-in Minsk qrupu işğal
olunmuş ərazilərə artıq iki faktaraşdırıcı missiya göndərmişdi. Biz onlardan
yenidən bir missiya göndərməyi xahiş
etdik, lakin onlar göndərmədilər. Biz
UNESCO-dan tarixi abidələrimizə
erməni təcavüzkarları tərəfindən dəymiş
ziyanı gəlib görməyi xahiş edirdik, lakin
onlar imtina etdilər. UNESCO rəsmiləri
dedilər ki, UNESCO siyasi məsələlərə
qarışmır. Lakin, müharibə bitdikdən
sonra UNESCO tərəfindən onların
gəlmək istədiyinə dair siqnallar aldıq.
Əlbəttə, biz öz təəccübümüzü bildirdik.
Çünki demək olar, 30 il idi ki, biz onları
çağıranda gəlmirdilər. Müharibədən
sonra isə gəlməyə qərar verdilər. Buna
görə biz buna razılaşdıq və mənim də
bildiyim qədər son məlumat belə idi
ki, missiya artıq yaradılıb, amma indi
Ermənistan yenə etiraz edir. Buna görə
yenə də missiya gecikir.
BMT-nin digər təsisatları ilə daimi təmasdayıq. Bizə ekspert biliyi və
məsləhətlər nöqteyi-nəzərdən geniş
beynəlxalq iştirak və yardım lazım
olacaq. Çünki indi bizim bərpa etdiyimiz
ərazi on minlərlə kilometrdən çoxdur
və əlbəttə ki, biz BMT-nin Qaçqınlar
üzrə Ali Komissarlığı ilə təmasdayıq.
Mümkün olan ən qısa müddətdə
bütün keçmiş məcburi köçkünləri
orada yenidən məskunlaşdırmağı
planlaşdırırıq, amma əsas problem
mina və hər yerin tamamilə dağıdılıb, viran qoyulmasıdır. Buna görə də
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və qurumları ilə əsas məqsədimiz bir-birimizə
etimad göstərərək və tərəfdaş olaraq
azad edilmiş torpaqlarımızın bərpa
edilməsinə nail olmaqdır. Bakıdakı
nümayəndəliyinizin bu işə fəal cəlb
olunacağına güvənirik.

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev Belçikanın
Azərbaycanda yeni təyin olunmuş
səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
avqustun 24-də Belçika Krallığının ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mişel Pitermansın
etimadnaməsini qəbul edib.
Belçika Krallığının ölkəmizdə yeni
təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Mişel Pitermans etimadnaməsini
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevə təqdim etdi.
Söhbət zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belçika Krallığına

səfərləri və bu səfərlər zamanı Belçikalıların Kralı Əlahəzrət Filiplə görüşləri
xatırlanaraq, bu görüşlərdə ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığa dair çox səmərəli
müzakirələrin aparıldığı bildirildi.
Görüşdə Azərbaycan Respublikası
ilə Belçika Krallığı arasında əlaqələrin

genişləndirilməsinin önəminə toxunularaq, əməkdaşlığın konkret sahələrinin
müəyyənləşdirilməsi, o cümlədən ticarət
dövriyyəsinin artırılması istiqamətində
praktiki addımların atılmasının vacibliyi
qeyd edildi.
Səfir Mişel Pitermansın ölkəmizdə
diplomatik fəaliyyəti dövründə ikitərəfli
münasibətlərin inkişafına töhfə
verəcəyinə ümidvarlıq ifadə olundu.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
şəhərsalmanın hüquqi bazası təmin edilib
Mətbuatımızın və ümumiyyətlə, cəmiyyətimizin leksikonuna
istənilən vətənpərvər soydaşımızda qürur və iftixar hissi yaradacaq bir
ifadə yazıldı: Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi.
Dövlət başçımızın avqustun 12-də imzaladığı sərəncamla yaradılan
bu qurum təkcə Qarabağın bundan sonrakı memarlıq məsələlərinin
həllinə kömək etməyəcək, həm də Qafqaz və ümumiyyətlə, Avrasiya
məkanında özünəməxsus nümunələri olan Qarabağ memarlıq
ənənələrinin yaşadılması baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb
edəcək.
Şəxsən mən, sadə bir azərbaycanlı
kimi, bu sənədin imzalanmasından
yaranan məmnunluğumu dərhal qeyd
etmək istəyirəm. Belə ki, bu tarixi sənəd
təkcə mülki, yəni, memarlıq baxımından
əhəmiyyətli deyil. Bu fərmanın çox böyük
siyasi və hərbi əhəmiyyəti də var. Çünki
Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsini
otuz ilə yaxın işğal altında saxlamış
düşmən dövlət buradakı bütün tikililəri
son daşına qədər söküb dağıtmışdır ki,
ərazidəki Azərbaycan izləri tamamilə yox
edilsin. Hətta bu məqsədlə bölgədəki
60-dan çox məscidi də Qarabağın
xəritəsindən silməyə çalışmışdı.
Nəyin nə zaman və necə edilməsini
hamıdan yaxşı bilən Prezident İlham
Əliyev bu tarixi sənədi imzalamaqla
erməni işğalının nəticələrinin növbəti

dəfə dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
məsələsinə də yeni təkan verdi.
Dövlət başçımızın elə həmin gün
imzaladığı “İşğaldan azad olunmuş
ərazilərdə tikililərin müvəqqəti reyestri haqqında” fərmanı isə Ermənistanın
kapitulyasiya aktını imzalamasından
təxminən on gün əvvəl -- ötən il oktyabrın
29-da təsdiqlənmiş fərmanın icrasını təmin
etmək məqsədini daşıyır.

(ardı 2-ci səhifədə)

2

25 avqust 2021-ci il, çərşənbə

Prezident İlham Əliyev BMT-nin
Azərbaycanda yeni təyin olunmuş
rezident əlaqələndiricisini qəbul edib

(əvvəli 1-ci səhifədə)
BMT-nin rezident əlaqələndiricisi
Vladanka Andreyeva dedi:
– Sağ olun, cənab Prezident.
BMT ilə Azərbaycan arasında dostluğun artıq 29 yaşı var. Gələn il, biz
Azərbaycanın BMT-yə üzvlüyünün 30
illiyini qeyd edəcəyik. Eyni zamanda,
BMT-nin Bakıda nümayəndəliyinin
açılmasının da 30 illiyi olacaq. Bir
halda, qeyd olunacaq və nəzərdən
keçiriləcək tarixlər çoxdur, hesab
edirəm ki, son 18 ay görünməmiş
hadisələrlə yadda qaldı. COVID-19
qlobal böhrana çevrildi və bir çox
dövlətlər mübarizə aparırdılar. Mən
COVID-19-a qarşı çox qətiyyətli milli
cavab tədbirlərinin görülməsində Sizin
və hökumətinizin göstərdiyi səyləri
alqışlamaq istəyirəm. Bununla belə,
Siz də qeyd etdiniz ki, bu dövrdə biz
çoxtərəfliliyə, ümumi məsuliyyətə
daha güclü sadiqliyimizi nümayiş etdirməli olduq. Biz, ilk olaraq,
COVID-19-a qarşı cavab tədbirlərinin
müzakirəsinə həsr olunmuş Qoşulmama Hərəkatının Zirvə görüşünün
keçirilməsi, sonra isə, BMT-nin Baş
Assambleyasında xüsusi sessiyanın
təşkil olunması üçün göstərdiyiniz
səylərə görə minnətdarıq.

Azərbaycanda peyvənd işlərinə
gəldikdə, ölkəniz regionda perspektivli mövqelərdən birini tutur. BMT son
18 ay ərzində gördüyü işlərə sadiq
qalaraq, öz yardımını bundan sonra
da göstərməyə hazırdır. Biz 4 milyona
yaxın ilk təcili əşyalardan ibarət dəstləri
paylamışıq. Hökumət ilə səhiyyə
işçilərinin birgə təlimlərinə sərmayələr
yatırmışıq. Həmin təlimlərdən 3 mindən
artıq işçi keçmişdir. COVID-19-un
qarşısının alınmasına yönəlmiş ictimai
kampaniya 1 milyondan artıq insanı
əhatə etmişdir. Sizin də qeyd etdiyiniz
kimi bu, son 18 ay ərzində Azərbaycan
xalqının üzləşdiyi yeganə çətinlik olmamışdır. Ümid edirik ki, noyabrın 10-da
imzalanmış üçtərəfli Bəyanat Cənubi
Qafqaz regionunda uzunmüddətli
sülhün bərqərar olunmasında, əminamanlığa və əməkdaşlığa aparan yeni
eraya təkan olacaq. BMT tərəfindən
dekabr ayında Qarabağ bölgəsində
tələbatların qiymətləndirilməsində
hökumətə dəstək olmuşuq. Biz əvvəlki
təmas xətti boyu 6 rayonda minaların
təmizlənməsi üçün ANAMA-ya yardım məqsədilə dərhal 1 milyon dollar
topladıq. Biz minaların təmizlənməsi
işində milli mütəxəssislərə dəstəyi
davam etdirəcəyik, çünki anlayırıq ki,
bu, prioritetdir. Eyni zamanda, BMT

Dünya Bankı, Avropa İttifaqı və digər
beynəlxalq tərəfdaşlar ilə fond yaradaraq, əlaqələndirmə işini aparır ki,
ANAMA üçün təlimlər davam etsin
və minaların təmizlənməsi prosesi ən
yüksək standartlara uyğunlaşdırılsın.
Biz məcburi köçkünlərin həmin bölgəyə
təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıdışı üçün göstərilən səylərin dəstək
lənməsinə tam sadiq qalırıq. İrəliyə
doğru addım ataraq, martın 1-də
biz BMT ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlığa dair yeni Çərçivə sənədi
ni, yeni paktı imzalamışıq. Növbəti
beş il ərzində qarşımızda çox böyük
vəzifələr qoymuşuq. Əslində, biz inklüziv artıma dəstək vermək və gənclərlə
iş aparmağı arzulayırıq ki, onların əmək
bazarlarına aid bacarıqları formalaşsın.
Biz, həmçinin daha yaşıl iqtisadiyyatın qurulmasında və səhiyyə, sosial
müdafiə, təhsil və ədliyyə sahələrində
xidmət göstərən təsisatların imkanlarının gücləndirilməsində hökumətin
təşəbbüslərinə dəstək vermək istərdik.
Bundan əlavə, qadın və qızların
həyatın bütün sahələrində imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində
hökumətin səylərini dəstəkləmək
istərdik.
AZƏRTAC

İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
şəhərsalmanın hüquqi bazası təmin edilib
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Burada cənab Prezidentin
44 günlük müharibənin davam
etdiyi günlərdə imzaladığı həmin
sənədi xatırlatmağımız təsadüfi
deyil. Çünki Ali baş Komandanımız
müharibənin getdiyi günlərdə
dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil
edən otuzdan çox kütləvi informasiya
vasitələrinə müsahibə vermişdi.
Həmin müsahibələrin əksəriyyətində
demişdir ki, biz işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizi yüksək səviyyədə bərpa
edəcəyik.
Oktyanrın 29-da imzalanmış
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti
xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında”
fərmana əsasən, həmin ərazilərdə
indiyədək xeyli inventarlaşdırılma
işləri aparılmışdır. Müvəqqəti reyestr
haqqında fərman isə aparılmış
inventarlaşdırmanın nəticələri
əsasında oradakı tikililərin mövcud
vəziyyəti və həmin tikililərdə baş verən
dəyişikliklər barədə məlumatların
uçotunun aparılmasını təmin
edəcək, habelə tikililərin sökülməsi
sahəsində dövlət orqanlarının
çevik əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin
təmin edilməsi məqsədilə işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə tikililərin
müvəqqəti reyestrini yaradacaq.
Avqustun 12-də Qarabağ
Regional Memarlıq və Şəhərsalma
Baş İdarəsi haqqında əsasnamə
də təsdiq olunub. Sənəddə qeyd
edilir ki, bu qurum “Azərbaycan
Respublikasında iqtisadi rayonların
yeni bölgüsü haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci
il 7 iyul tarixli fərmanının müvafiq

bəndləri ilə müəyyən edilmiş
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonlarının əhatə etdiyi şəhər və
rayonların inzibati ərazisində tikinti
obyektlərinin inşasına və istismarına
icazə verəcək. Eyni zamanda,
inşaat işinə icazə üçün müraciət
edilməzdən əvvəl aparılacaq
tikintinin icazə verilən parametrləri
barədə müraciətlərə baxacaq, tikinti
məqsədləri üçün torpaq sahəsi
ayrılarkən həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulan tikinti niyyətinin müvafiq
ərazinin şəhərsalma sənədlərinə
uyğunluğunu yoxlayacaq. Eləcə
də, səyyar və əsaslı tikinti olmayan
obyektlərin, xırda pərakəndə ticarət
obyektlərinin və komplekslərinin
uyğunluğuna dair rəyləri də bu qurum
verəcək. İdarə, bundan başqa
şəhərsalma kadastrının aparılmasını
təmin edəcək, habelə bu əsasnamədə
nəzərdə tutulmuş digər sahələrdə
fəaliyyət göstərəcək. Bu idarənin
statusu mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının yanında olan dövlət
agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin
statusuna bərabər sayılacaq. Baş
idarənin müstəqil balansı, üzərində
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gerbinin təsviri, komitənin və baş
idarənin adı həkk olunmuş möhürü,
müvafiq ştampları və blankları, xəzinə
və bank hesabları vardır. İdarə Bərdə
şəhərində yerləşir.
Bütün bunlar onu sübut edir ki,
dövlət başçımız hələ mart ayında
Şuşada olarkən səsləndirdiyi “Biz
bundan sonra Qarabağda əbədi
yaşayacağıq!” – tezisinin təmin
edilməsi istiqamətində atdığı
möhtəşəm addımlarının sırasını
zənginləşdirir.

Avqustun 12-də imzalanmış
sənədlərin məzmununa, mahiyyətinə
nəzər salanda və onların Azərbaycan
cəmiyyətinin qarşısına qoyduğu
vəzifələrin miqyası barədə düşünəndə
dövlət başçımızın ötən il noyabrın
6-da – hələ möhtəşəm qələbəyə
bir neçə gün qalmış “BBC News”a
verdiyi müsahibənin sonunda
dilə gətirdiyi əminlik və arxayınlıq
yadıma düşdü: “Mən hesab edirəm
ki, ölkəmizin gələcəyi çox parlaq
olacaq... Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ölkəmizə yeni
nəfəs verəcək... Biz işğaldan azad
edilmiş torpaqları yenidən quracağıq,
evlər, inzibati binalar, məktəblər
tikiləcək. Beləliklə, ölkəmiz üçün yeni
bir dövr başlanacaq. Bu yeni dövr
böyük imkanlar açacaq... Azərbaycan
beynəlxalq arenada öz rolunu daha da
artıracaq. Azərbaycana olan hörmət
daha da artacaq ki, biz güclü dövlət
kimi öz ərazi bütövlüyümüzü, ədaləti
və beynəlxalq hüququ bərpa edirik...
Ərazi bütövlüyümüzün bərpası,
torpaqlarımızın qaytarılması mənim
Prezident kimi başlıca vəzifəm idi. Mən
şadam ki, bu vəzifənin öhdəsindən də
şərəflə gəlirəm və Azərbaycan xalqının
dəstəyi, zəhməti və cəsarəti hesabına
biz torpaqlarımızı qaytarırıq”.
İnanırıq ki, cənab Ali Baş
Komandan qarşısında duran bütün
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə,
qətiyyətlə gəldiyi kimi, Azərbaycan
xalqının Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda bundan sonra əbədi
olaraq yaşamasına da möhtəşəm
zəmin yaradacaq.
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
Qazaxıstanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

A

vqustun 24-də
Milli Məclisin
sədri Sahibə
Qafarova Qazaxıstan
Respublikasının
Azərbaycandakı
fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri
Serjan Abdıkarimov
ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat
və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, sədr qonağı
salamlayaraq, Azərbaycanın
dost Qazaxıstanla əlaqələrin
inkişafına böyük önəm verdiyini bildirib. Görüşdə qardaş
ölkələrimiz arasında dostluq
münasibətlərinin əsasının
ulu öndər Heydər Əliyev və
Qazaxıstanın birinci Prezidenti – Elbası Nursultan Nazarbayev tərəfindən qoyulduğu qeyd olunaraq, hazırda
bu siyasətin Azərbaycanın
və Qazaxıstanın dövlət
başçıları tərəfindən uğurla
davam etdirildiyi diqqətə
çatdırılıb.
Sahibə Qafarova
vurğulayıb ki, ikitərəfli
münasibətlərimiz

parlamentlər səviyyəsində
də yüksələn xətlə inkişaf
edir. Sədr hər iki ölkənin
qanunvericilik orqanlarında dostluq qruplarının
əməkdaşlığını təqdir edib.
Bildirilib ki, deputatlarımızın
qarşılıqlı səfərləri, nüfuzlu beynəlxalq parlament
təşkilatlarında mütəmadi
görüşlərin keçirilməsi tərəfləri
maraqlandıran məsələlərin
müzakirəsi baxımından çox
əhəmiyyətlidir. Milli Məclisin
sədri TÜRK PA çərçivəsində

əməkdaşlığın əhəmiyyətini
qeyd edib.
Səmimi qəbul üçün
minnətdarlığını bildirən Qazaxıstanın ölkəmizdəki səfiri
Serjan Abdıkarimov xalqlarımız arasında münasibətlərin
qədim tarixi olduğunu deyib.
Bildirilib ki, iqtisadi, mədəni,
humanitar sahələrdə də
əməkdaşlığımız uğurla inkişaf edir.
Səfir Azərbaycanın
şanlı Qələbəsinin regionda
sülhün və təhlükəsizliyin

möhkəmləndirilməsi işinə
xidmət etdiyini bildirib. O,
iki ölkənin deputatlarının
müxtəlif platformalarda
görüşlərinin, qarşılıqlı
səfərlərinin önəmini vurğulayaraq, Qazaxıstanın
Azərbaycanın haqlı mövqeyini hər zaman dəstəklədiyini
bildirib.
Görüşdə pandemiya,
regionda baş verən hadisələr
və tərəfləri maraqlandıran
digər məsələlər barədə fikir
mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 236
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul tarixli
105 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması
və istifadəsi Qaydaları”nda dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci
abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan

Bakı şəhəri, 21 avqust 2021-ci il
Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2009-cu il 7 iyul tarixli 105
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009,
№ 7, maddə 602; 2010, № 9, maddə
828; 2014, № 2, maddə 201; 2016, №
5, maddə 955; 2018, № 8, maddə 1817;

2019, № 12, maddə 2101) ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət Taxıl Fondunun saxlanması və istifadəsi Qaydaları”na 1, 2, 5
və 6 nömrəli əlavələr yeni redaksiyada
verilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və www.xalqqazeti.com
saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 239
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli
136 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“İnzibati orqanların Təsnifatı”nda
dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci
abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli
136 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2007, № 8, maddə 861, № 9, maddə
923, № 10, maddə 1021, № 12, maddə
1331; 2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2,
maddə 150, № 4, maddələr 282, 293,
№ 8, maddələr 674, 675, 680, № 10,
maddələr 846, 852, 856; 2010, № 2,

Bakı şəhəri, 24 avqust 2021-ci il
maddələr 146, 161, № 11, maddə 1040;
2011, № 1, maddə 54, № 5, maddə 447,
№ 9, maddə 855; 2012, № 5, maddə
475, № 8, maddə 817, № 10, maddə
1028, № 11, maddə 1204, № 12,
maddələr 1363, 1388; 2013, № 1,
maddə 73, № 8, maddələr 1015, 1038,
№ 10, maddə 1219; 2014, № 1, maddə
69, № 3, maddə 312, № 6, maddə 736,
№ 7, maddə 918, № 10, maddə 1308;
2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə
612, № 6, maddə 799, № 11, maddə
1413; 2016, № 2 (II kitab), maddə 381,
№ 4, maddələr 781, 831, № 5, maddə
955, № 7, maddə 1342, № 8, maddələr
1439, 1450, № 9, maddələr 1583, 1585,
1588, № 11, maddə 1976, № 12, maddə
2241; 2017, № 2, maddələr 283, 295,
310, № 5, maddə 972, № 8, maddə
1610, № 10, maddə 1920; 2018, № 2,
maddə 335, № 3, maddələr 577, 626,

№ 7 (II kitab), maddə 1654, № 10,
maddələr 2142, 2161; 2019, № 1, maddə
159, № 3, maddələr 529, 563, 565,
№ 4, maddə 743, № 5, maddələr 944,
972, № 12, maddələr 2064, 2068; 2020,
№ 2, maddə 204, № 5, maddə 652, № 7,
maddə 1005, № 10, maddə 1311, № 11,
maddə 1413; 2021, № 2, maddə 203,
№ 3, maddə 280) ilə təsdiq edilmiş
“İnzibati orqanların Təsnifatı”nın
14-cü hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. Birinci abzasdan “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial
Müdafiə Fondu” sözləri çıxarılsın.
2. 14.2-ci bənd ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV
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Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 240
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının
təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il
11 oktyabr tarixli 440 nömrəli və
“Azərbaycan Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının yaradılması, “Azərbaycan Respublikasının
Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının
Əsasnaməsi”nin və “Azərbaycan
Respublikasının Kosmik Məsələlər
üzrə Şurasının tərkibi”nin təsdiq
edilməsi barədə” 2020-ci il 23 sentyabr tarixli 350 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikasının
Kosmik Agentliyi (Azərkosmos)” publik
hüquqi şəxsin yaradılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 27 aprel tarixli 1326 nömrəli
Fərmanının 6.4-cü bəndinin icrasını
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli
440 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2018, № 10, maddə 2155; 2019, № 3,
maddələr 528, 534, 544, 563, 566, 568,
№ 4, maddə 753, № 5, maddələr 935,

Bakı şəhəri, 24 avqust 2021-ci il
945, 971, № 7, maddə 1325, № 8,
maddə 1475, № 10, maddə 1677,
№ 11, maddə 1878, № 12, maddələr
2091, 2095; 2020, № 3, maddə 344,
№ 4, maddə 479, № 5, maddə 643,
№ 6, maddə 784, № 8, maddə 1134,
№ 9, maddə 1222, № 10, maddə 1273,
№ 11, maddələr 1403, 1408, № 12
(V kitab), maddələr 1589, 1597; 2021,
№ 2, maddə 203, № 3, maddələr 278,
288, 293, 300, 302, № 4, maddələr 395,
399, 404, 416, 417, 418; Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2021-ci il 30 iyun tarixli 190 nömrəli,
15 iyul tarixli 209 nömrəli, 17 iyul tarixli
212 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının büdcə
xərclərinin inzibati təsnifatı”nın 153-cü
hissəsində “Azərkosmos” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti” sözləri “Azərbaycan
Respublikasının Kosmik Agentliyi
(Azərkosmos)” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikasının
Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının
yaradılması, “Azərbaycan Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının Əsasnaməsi”nin və “Azərbaycan
Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə
Şurasının tərkibi”nin təsdiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 23
sentyabr tarixli 350 nömrəli Qərarında

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 9, maddə 1223)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1
nömrəli əlavə – “Azərbaycan Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə Şurası haqqında Əsasnamə”nin 2.2.4-cü
yarımbəndində və 3.7-ci bəndində ismin
müvafiq hallarında “Azərkosmos” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti” sözləri ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi (Azərkosmos)”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş
2 nömrəli əlavə – “Azərbaycan Respublikasının Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının tərkibi” üzrə:
2.2.1. aşağıdakı məzmunda 5-1-ci
hissə əlavə edilsin:
“5-1. Azərbaycan Respublikasının
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri”;
2.2.2. 9-cu hissədə “Azərkosmos”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri”
sözləri “Azərbaycan Respublikası
Kosmik Agentliyinin (Azərkosmos) İdarə
Heyətinin sədri” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri
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25 avqust 2021-ci il, çərşənbə

A

zərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti,
Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci müavini,
UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Heydər
Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları
Fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevanın çoxşaxəli ictimai-siyasi,
sosial-mədəni fəaliyyəti nəsillər üçün gözəl bir örnəkdir.

diqqət yetiriləcək. Vaqifin büstünün
bərpası da məhz Mehriban xanımın
rəhbərlik etdiyi fond tərəfindən icra
olunacaq.
Göründüyü kimi, Mehriban xanım
Vətən naminə, mədəni və mənəvi
irsin yaşadılması naminə heç bir
təşəbbüsdən kənarda qalmır, ürək
genişliyi və qədirbilənliklə bütün
analoji tədbirlərdə öndə olur. Bu isə
Azərbaycan qadınının milli varlığımızın əsrlərdən bəri bir bütöv halında
qorunub saxlanılmasına çalışmasının,
cəmiyyətin etibarlı dayağı olmasının
göstəricisidir.
Azərbaycanın birinci xanımı ömrünü Vətənin, xalqın qayğılarına, işıqlı
gələcəyinə həsr edən xoşbəxtlərdəndir.
Belə insanlar tutduqları vəzifəyə
görə deyil, əməllərinə görə tanınır və
sevilirlər. İllərdən bəri özünün nəciblik
və xeyirxahlıq missiyasını layiqincə
həyata keçirən Mehriban xanım milli
dövlətçilik ideyalarına sadiqliyi, ən
müxtəlif sahələrə aid tərəqqi layihələri
ilə dünyada böyük nüfuz qazanmışdır. Şəxsi təşəbbüsləri ilə yerli, sosial
əhəmiyyətli infrastruktur layihələrin
icrası, mərhəmət və qayğı uman insanlara fərdi qaydada kömək göstərməsi
ona əsl ümumxalq rəğbəti qazandırıb.
Ölkənin müxtəlif ərazilərində çəkilən

Mehriban Arif qızı Əliyeva 1
 964-cü
il avqustun 26-da Bakı şəhərində
ziyalı ailəsində anadan olub. O,
böyük yazıçı, ədəbiyyatşünas,
Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi,
filologiya elmləri doktoru, professor,
Mir Cəlal Paşayevin və görkəmli
jurnalist, pedaqoq, Nəsir İmanquliyevin nəvəsidir. Atası Arif Paşayev
Azərbaycanın görkəmli alimi, pedaqoqu, ictimai xadim, Milli Elmlər
Akademiyasının akademiki, Dövlət
mükafatı laureatı, fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru, professor, Milli
Aviasiya Akademiyasının rektorudur.
Anası Aida İmanquliyeva şərqşünas,
ədəbiyyatşünas, tənqidçi, tərcüməçi,
Azərbaycanda ərəb ədəbiyyatı üzrə
ilk filologiya elmləri doktoru, ilk qadın-professordur.
Mehriban Əliyeva 1982-ci ildə
Bakıdakı 23 nömrəli tam orta
məktəbi qızıl medalla bitirərək
N.Nərimanov adına Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutunun müalicəprofilaktika fakültəsinə daxil olub.
1988-ci ildə İ.M.Seçenov adına
Birinci Moskva Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə
bitirib və bir neçə il Moskvada
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, akademik M.M.Krasnovun rəhbərlik
etdiyi Ümumittifaq Göz Xəstəlikləri
Elmi-Tədqiqat İnstitutunda işləyib.
"Evtanaziya və təbabətdə humanizm
problemi" mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və elmlər namizədi
alimlik dərəcəsi alıb.
Mehriban Əliyeva 1983-cü ildə
İlham Əliyevlə ailə həyatı qurub.
Leyla, Arzu və Heydər adlı üç övladı
var. Mehriban xanımın ötən əsrin bütün mürəkkəbliklərinə baxmayaraq,
öz ideallarına, mənəvi dəyərlərə, milli
ənənələrə sadiq qalan Azərbaycan
ziyalılarının əhatəsində böyüməsi
onun bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına, ailə dəyərlərinə sadiq olmasına
mühüm təsir göstərib. Sonradan
onun milli ənənələrə bağlı olan

Aleksandr Düma 1858-ci ildə “Qafqaz
səfəri” əsərində Xurşidbanu Natəvanın
xeyriyyəçiliyini yüksək dəyərləndirib.
Yazıb ki, Xan qızı Natəvan Bakının Şıx
kəndindən Bibiheybət məscidinə yol
çəkdirib.
Tarixdə parlaq şəxsiyyətlər olan
Azərbaycan xanımları haqqında bu
cür faktlar az deyil. Azərbaycanın ilk
qadın hökmdarı Tomrisi, Uzun Həsənin
anası, mahir diplomat Sara xatunu
yada salmaq kifayətdir. Elə Mehriban
xanımın geniş ictimai-siyasi fəaliyyəti
də həmin ənənənin davam etdiyinə
gözəl nümunədir. Sələflərin ruhuna
ehtiram göstərmək onun örnək amalı
sayılır. Burada böyük iftixar hissi ilə
xatırlamaq yerinə düşər ki, Mehriban
xanımın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə hələ 2016-cı ildə
Belçika Krallığının Vaterloo şəhərində
Natəvanın abidəsinin açılışı olub.

Abidənin postamentində “Şərqin
tanınmış şairi, maarifçi qadını, Qarabağ şahzadəsi Xurşidbanu Natəvan,
Azərbaycan” sözləri yazılıb. Özündə
Qarabağla bağlı qeydi əks etdirən
bu abidənin Belçikada ucaldılması
Azərbaycan həqiqətlərinin yaşadılması
və dünyada tanıdılması istiqamətində
görülən işlərə bir töhfədir.

yollar, tikilən sığınacaqlar, himayəyə
ehtiyac duyan uşaqlar üçün təşkil
olunan bayram tədbirləri, yardım
və hədiyyələrin paylanması daimi
xarakterlidir. Mehriban Əliyevanın
beynəlxalq miqyasda Azərbaycan
mədəniyyətini lazımınca təbliğ
etməsi, tolerantlıq və multikulturalizm
ənənələrinə sadiqliyi onu dünyada
tanıtmışdır.

digər bir ziyalı azərbaycanlı ailəsinə
gəlin köçməsi, Heydər Əliyev və
tibb elmləri doktoru, akademik
Zərifə Əliyevanın gəlini olması bu
keyfiyyətlərin daha da dərin kök
atmasına təsir edib...
Azərbaycanda birinci xanım təsisatı
ilk dəfə Mehriban xanımın fəaliyyəti ilə
gündəmə gəlmişdir. Məhz onun nümayiş etdirdiyi nəciblik, şəfqət, xeyirxahlıq
və əsl dövlət xadimlərinə xas olan digər
ali keyfiyyətlər dərin mənəvi-əxlaqı
səciyyə daşıyır.
Bu yazını hazırlayarkən nədənsə
yadımıza zəmanəsinin görkəmli
şəxsiyyətlərindən olmuş şair və
rəssam, təkcə Azərbaycanda deyil,
bütün Qafqazda xeyirxahlığı və mesenatlığı ilə tanınmış Xan qızı Natəvan
düşdü. Bəlkə də bu, mənəvi və ictimai
varislik ənənəsinin davamı ilə bağlıdır. Çünki Natəvanın da çox geniş
ictimai və idarəetmə fəaliyyəti olub.
O, Qarabağda yaratdığı “Məclisi üns”
dərnəyinə 25 il rəhbərlik edib, Şuşaya
su çəkdirərək “Xan qızı bulağı” yaradıb.
Araz çayından Mil düzünə su kəməri
çəkilməsinin təşəbbüskarı olub. Ağdamın kəndlərindəki əhalinin ağır şəraitinə
dözməyərək oraya gedib və əlindən
gələn köməyi edib. Fransız yazıçısı

Natəvanın Şuşadakı heykəlinə
gəlincə isə qeyd edək ki, erməni
vandalları dahi şəxsiyyətlər Üzeyir
Hacıbəylinin və Bülbülün heykəlləri kimi,
onu da gülləbaran etmiş və aparıb Gürcüstanda satmaq istəmişdilər. Ulu öndər
bundan xəbər tutunca, heykəllərin alınaraq Bakıya gətirilməsini tapşırmışdı.
Beləcə, xilas edilən abidələr müvəqqəti
olaraq Bakıda, Milli İncəsənət Muzeyinin həyətində yerləşdirilmişdi. İndi
isə, Şuşa azad edildikdən sonra artıq
həmin heykəllər oraya qaytarılıb. Bu ilin
yanvarında müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban
Əliyevanın və qızları Leyla Əliyevanın
Şuşaya qalibiyyət səfəri zamanı bu
şəhərin əbədi sakinləri – ruhumuzun
təcəssümü olan Natəvanın, Üzeyir
bəyin və Bülbülün büstləri qələbə rəmzi
kimi öz əvvəlki yerlərini şərəfləndiriblər.
Onu da qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva
və qızı Leyla Əliyeva mart ayında
növbəti dəfə Şuşada olarkən Molla
Pənah Vaqifin də dağıdılmış muzeyməqbərə kompleksinə baş çəkiblər.
Bildirilib ki, Heydər Əliyev Fondu bu
kompleksə də ikinci həyat verəcək.
Layihənin icrası zamanı məqbərənin
əvvəlki vəziyyətinin bərpasına xüsusi

2017-ci il fevralın 21-də Prezident sərəncamı ilə Mehriban Əliyeva
Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti təyin edilib və fəaliyyət
dairəsi, xalqa xidmət statusu daha da
artıb. Daşıdığı ictimai yükün ağırlığına,
gərgin iş qrafikinə, çoxşaxəli fəaliyyətinə
baxmayaraq, maksimum səmərəli çalışmalarını davam etdirir. Fikrimizcə, bu
gün ölkənin icra hakimiyyəti orqanlarında qadın məmurlara əvvəlki vaxtlardan
daha böyük etimad göstərilməsində
məhz Mehriban xanımın sərgilədiyi
yüksək səviyyəli dövlət qulluğu
nümunəsinin də rolu böyükdür. Cənab
İlham Əliyev bu il 8 Mart – Beynəlxalq
Qadınlar Günü münasibətilə imzaladığı təbrik məktubunda Azərbaycan
qadınlarına ən səmimi ürək sözlərini
ünvanlayıb: “Məmnunluq hissi ilə qeyd
etmək istəyirəm ki, onlar milli dövlət
quruculuğu işinin fəal iştirakçıları kimi
ölkəmizin sosial-iqtisadi, mədəni və
elmi potensialının artırılması üçün
qüvvələrini əsirgəmədən tariximizdə
dərin iz qoyan fədakar, mübariz və
məğrur sələflərindən aldıqları tükənməz
mənəvi güc sayəsində bütün sınaqları
dəf etmiş, öhdələrinə düşən vəzifələri
şərəflə yerinə yetirmişlər... İnanıram ki,
qurub-yaratmaq əzmi və sosial-mədəni

Nəciblik, şəfqət, humanizm və
xeyirxahlıq missiyası ilə
fəallığı ilə seçilən zəngin mənəviyyatlı
Azərbaycan qadını cəmiyyətimizin
həyatına bundan sonra da yüksək
dəyərlər qazandıracaq, bizi qarşıda
gözləyən nəhəng quruculuq dövründəki
nailiyyətləri ilə müstəqillik salnaməmizə
yeni parlaq səhifələr yazacaqdır”.
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyət
istiqamətləri əsasən elm və təhsil,
səhiyyə, mədəniyyət sahələrini və
xeyriyyəçiliyi əhatə edir. Beynəlxalq
konfrans və simpoziumlar, çeşidli
mədəniyyət layihələri, sosial və ekoloji
proqramlar, idman tədbirləri, şəfqət
aksiyaları bu sıradandır. "Yeniləşən
Azərbaycana yeni məktəb”, "Uşaq
evləri və internat məktəblərinin inkişafı",
"Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı",
"Talassemiyasız həyat naminə" və digər
layihələr, ilbəil genişlənən "Hərəmiz bir
ağac əkək!" aksiyası, dünyaya səs salan “Qız qalası”, “Muğam aləmi” festivalları və muğam müsabiqələri, Qəbələdə
keçirilən, həmçinin Rostropoviç adına
ənənəvi Beynəlxalq musiqi festivalları
heç vaxt təravətini itirmir.
Gənc nəslin yüksək təhsillə əhatə
olunması Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyət prioritetlərindəndir. Ötən tədris
ilində fondun dəstəyi ilə Bakı, Gəncə
və Mingəçevir şəhərlərində, eləcə də
rayonlarda 62 məktəb inşa və əsaslı
təmir olunub. Xaricdəki uşaqların təhsili
də fondun diqqətindən kənarda qalmır.
2007-ci ildə Hollandiyanın paytaxtı
Amsterdamda fəaliyyətə başlayan
Azərbaycan məktəbinə kompüter dəsti
və dərs vəsaitləri göndərilib. 2008ci ildə isə Pakistanın Müzəffərabad
şəhərində zəlzələ nəticəsində dağılmış məktəb fondun “Təhsilə dəstək”
layihəsi çərçivəsində yenidən tikilərək,
hər cür avadanlıqlarla təmin olunub. Azərbaycanın birinci xanımının
təşəbbüsü ilə Rusiya, Gürcüstan və
Misirdə yeni məktəb binaları tikilərək
istifadəyə verilib...
Ötən payız 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı dünyanın ən
nəhəng dini mərkəzi olan Vatikanın
Qarabağ probleminin həllinə obyektiv yanaşması, neytrallığını qoruyub
saxlaması, İtaliya kimi nəhəng bir
dövlətin Azərbaycana öz dostluğunu
ifadə etməsi, Pakistanın hər cür mənəvi
dəstək verməsi dövlət başçımızın
uzaqgörən siyasətinin, uğurlu diplomatiyasının nəticəsi olmaqla bərabər, bizim
dünyaya tanıdılmağımızda müstəsna
xidmətləri olan Heydər Əliyev Fondunun da dəyər alan xidməti sayıla bilər.
Bildiyimiz kimi, fondun dəstəyi ilə
illərdir ki, Vatikanda tarixi-dini abidələr
bərpa edilir. Heydər Əliyev Fondu və
Müqəddəs Taxt-Tacın Arxeologiya Şurası arasında Komodilla katakombalarının
bərpasına dair əməkdaşlıq müqavilələri
var. Bir neçə il əvvəl fondun təşəbbüsü
ilə Sarayevoda Srebrenitsa və Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə
ucaldılıb. Müqəddəs Məryəm kilsəsinin
asma tavan şüşələri, Strasburq kafedralının pəncərələri, Həştərxanda
müqəddəs Vladimir kilsəsinin önündəki
meydanda Knyaz Vladimirin abidəsi,
Luvr muzeyi, Versal sarayı və digər

dini-mənəvi, mədəni ocaqlarda Heydər
Əliyev Fondunun xəttilə restavrasiya
işləri görülüb. Prezident İlham Əliyevin
Quba şəhərində "Soyqırımı Memorial
Kompleksi”nin yaradılması ilə bağlı
imzaladığı sərəncama əsasən, Heydər
Əliyev Fondu orada möhtəşəm abidəmuzey inşa etdirib.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
soyqırımı siyasətinin, ərazi iddialarının ifşası və dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması hər zaman Heydər Əliyev
Fondunun əsas hədəflərindən biridir.
Bu məqsədlə xarici ölkələrdə tədbirlər
keçirilir, sərgilər təşkil olunur, müxtəlif
dillərdə buklet və kitablar nəşr edilir.
1918-ci ildə Azərbaycan qəzalarında
törədilmiş soyqırımını tarixi faktlarla əks
etdirən 16 adda üç dildə buklet, 4 adda
üç dildə kitab çap olunub. Fondun "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusu, bu
silsilənin davamı olaraq "Azərbaycana
qarşı müharibə: mədəni irsin hədəfə
alınması" kitabı ingilis dilində nəşr
edilib. "Müharibə və tarixi-mədəniyyət
abidələrimiz" kitabında Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki ziyarətgahlar
və digər tarixi mədəniyyət abidələri
haqqında ətraflı məlumat verilir.
Bu ilin may ayında Qarabağ torpağında – Şuşanın məşhur Cıdır
düzündə neçə illərdən sonra yenidən
keçirilmiş “Xarıbülbül” musiqi festivalının əsas təşkilatçısı da Heydər Əliyev
Fondu olub. Bu çərçivədə beynəlxalq
incəsənət festivalı təşkil edilib və 13
ölkəni təmsil edən 32 rəssam işğaldan
azad olunan ərazilərdə “Xarıbülbül”
maketlərini, digər unikal əsərləri ərsəyə
gətirib. Fond tərəfindən hazırlanan,
milli bəstəkarlıq məktəbimizin görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin notlarından ibarət “Əbədi imzalar” toplusu
festivalda ictimaiyyətə təqdim edilib.
Bu nəşr Şuşa şəhərinin Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan olunmasına
Mehriban xanım Əliyevanın hədiyyəsi
kimi dəyərləndirilib. Heydər Əliyev
Fondu Şuşada “Qarabağın mədəni irsi”
toplusunu da təqdim edib. Bu topluya
ədəbiyyat, musiqi, memarlıq sahələrini,
xalq sənətkarlığını və xalçaçılıq sənətini
əks etdirən 5 nəşr daxildir. İştirakçılar
həmçinin “Musiqi irsi və Qarabağ atları
Cıdır düzündə” adlı kompozisiyaya baxıblar. Festivalın ilk günündə ölkəmizdə
yaşayan xalqların musiqi yaradıcılığı
“Azərbaycan musiqisində multikulturalizm” mövzusunda təqdim edilib. Ertəsi
gün, yekun qala konserti olub. Sonra
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva festivalda çıxış edən
incəsənət xadimləri ilə görüşüblər.
Cıdır düzündə hamı xorla “Qarabağ
Azərbaycandır!” söyləyib.
Yadımıza gəlir ki, Vətən
müharibəsindən dərhal sonra cənab
İlham Əliyevlə bərabər birinci xanım
Mehriban Əliyeva da 1 saylı Kliniki
Tibbi Mərkəzə gedərək, orada müalicə
olunan hərbçilərlə görüşdü. Yaralıların tezliklə sağalıb sıraya qayıtması
üçün nə lazımdırsa, ediləcəyi bildirildi.
Mehriban xanımın şəxsi təşəbbüsü ilə
qazilərə müasir texnologiyalı protezlərin
gətirildiyi barədə məlumat verildi. Bu

gün artıq neçə-neçə igid Vətən oğlu bu
qayğı sayəsində ayağa qalxıb və fəal
həyata qoşulub.
Ölkədə yaradılan reabilitasiya
mərkəzləri, Heydər Əliyev Fondunun
vəsaiti hesabına tikilən evlər, edilən
yardımlar hər kəsə yaxşı məlumdur.
Harada insanlar dara düşübsə, köməyə
ehtiyac duyursa, Mehriban xanımı
orada görmək olar. Şamaxıda zəlzələ
olarkən dövlət başçısı cənab İlham
Əliyev və Mehriban xanım mətbuat
nümayəndələrindən də öncə özlərini
oraya yetiriblər, zərərçəkənlərin
ailələrinə baş çəkiblər. Mehriban xanım
əllərini onların çiyninə qoyaraq, ürəkdirək verib, şəfqət nümunəsi göstərib.
Bildirilib ki, dağılan evlərinin yerinə
daha gözəlləri inşa edilərək onlara
veriləcək.
Heydər Əliyev Fondunun
mədəniyyətə xidmətləri davamlı səciyyə
daşıyır. Dünya ədəbiyyatı incilərinin
Azərbaycan dilinə, Azərbaycan
ədəbiyyatı nümunələrininsə xarici dillərə
tərcümə edilərək nəşr olunmasına,
ölkəmizin tarixi həqiqətlərini, milli
mədəniyyət və incəsənətimizi əks
etdirən nəfis tərtibatlı çap məhsullarının
hazırlanmasına xüsusi diqqət
yetirilir. Azərbaycanın tarixi, təbiəti,
etnoqrafiyası və kulinariyasından
bəhs edən çoxsaylı açıqcalar,
bukletlər toplusu və kitablar müxtəlif
dillərdə işıq üzü görüb. Fond dərin
köklərə malik olan muğam sənətinin
inkişafına və təbliğinə xüsusi önəm
verir. "Azərbaycan muğamları" layihəsi
çərçivəsində "Qarabağ xanəndələri",
"Muğam ensiklopediyası", "Azərbaycan
muğamı", "Muğam aləmi" adlı
nəşrlər reallaşıb, 24 virtuoz ifaçının
səsləndirdiyi muğam parçalarından
ibarət "Qarabağ xanəndələri"
albomunun Parisdə, UNESCO-nun
mənzil-qərargahında təqdimat mərasimi
keçirilib. Elə indiyədək ölkəmizdə
dəfələrlə təşkil olunmuş muğam
müsabiqələrinin seyrçilərin yaddaşında
dərin iz saldığını da xüsusi qeyd etmək
lazımdır.
Fondun fəaliyyətində əhalinin
sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə
qayğı mühüm yer tutur. COVID-19
pandemiyası başlanandan sonra fond
müvafiq laboratoriyaların fəaliyyətinin
qısa müddətdə təşkilinə, eyni zamanda
ölkəmizin yüksək keyfiyyətli testlərlə
təmin olunmasına yaxından dəstək
göstərib. Fond tərəfindən xüsusi rejimli
xəstəxanalar üçün zəruri tibbi avadanlığı, çeşidli dərman preparatları xaricdən
alınaraq ölkəmizə gətirilib. Pandemiya
ilə mübarizədə iştirak edən tibb personalı üçün təlim kursları təşkil olunub. Çin, İtaliya və Rusiyadan yüksək
ixtisaslı həkimlər dəvət edilib, onların
azərbaycanlı tibb heyəti ilə birgə çalışmalarına şərait yaradılıb.
Bu kimi tədbirlər hərtərəfli
şəkildə davam edir. Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq Heydər
Əliyev Fondu “Biz birlikdə güclüyük”
layihəsi çərçivəsində ardıcıl surətdə
vətəndaşları ərzaq bağlamaları ilə
təmin edib. Aztəminatlı və digər həssas
qruplardan olan 100 minədək ailəyə
dəfələrlə bayram sovqatları çatdırılıb.
Mehriban xanımın bütün
fəaliyyətində xeyirxahlıq aparıcı
istiqamətdir. Xalqın rifahına yönəldilmiş
bu xoş məramı hər kəs yüksək
qiymətləndirir. Azərbaycanın birinci
xanımının ünvanına göndərilən çoxsaylı
məktubların məzmunundan da bunu
aydın görmək olar. Mehriban xanımın
şəxsi nümunəsi sayəsində ölkəmizdə
xeyriyyəçilik institutu daha geniş anlam
kəsb edib.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”
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Füzuli aeroportu regionun ixrac imkanlarının
genişləndirilməsində böyük rol oynayacaq
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı
Qarabağda istehsal olunacaq sənaye
məhsullarının dünya bazarlarına
çıxarılması və bütövlükdə regionun
ixrac imkanlarının genişləndirilməsi
baxımından mühüm önəm daşıyır.
Eniş-uçuş zolağı artıq hazır olan bu
hava limanında indi ilk sınaq uçuşları
həyata keçirilir. Aeroportda müntəzəm
reyslərin yerinə yetirilməsi məqsədilə
radiotexniki vasitələrin hazırlığının yoxlanılması üçün xüsusi hava gəmisi ilə
həyata keçirilən uçuşlar avqustun 20-də
başlayıb və bu həftə ərzində tamamlanması nəzərdə tutulub.
Füzuli aeroportu regionda ən qısa
zamanda inşa edilən beynəlxalq hava
limanlarından biridir. Bu ilin əvvəlində
inşasına başlanan kompleksdə artıq
gələn ay ilk uçuşları həyata keçirmək
mümkün olacaq. Cəmi 4 aya yaxın bir
müddətdə hava limanının ilkin infrastrukturunu əsaslı şəkildə formalaşdırmaq
mümkün olub.
Hava limanı uzunluğu 3 kilometr, eni
60 metr olan uçuş enmə zolağı, 60 min
kvadratmetrlik 8 hava gəmisinin dayanması üçün sahə, sərnişinlərə xidmət
göstərəcək terminal, hava gəmilərinin
idarəedilməsi üçün qüllə, transformator
yarımstansiyası, qazanxana, su anbarı

və başqa köməkçi tikililərdən ibarət
olacaq. Aeroport, eyni zamanda, 1
saat ərzində 200 sərnişinə xidmət edə
biləcək.
Füzuli hava limanı işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizə xarici turistlərin
gəlməsi baxımından da olduqca faydalıdır və yeni imkanlar yaradacaq.
Qarabağın incisi hesab olunan və
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa
şəhərinə gəlmək istəyən xarici turistlərin
sayı isə kifayət qədər çoxdur. Füzulidə
hava limanının tikilməsi imkan verəcək
ki, həmin turistlər daha sərfəli və qısa
yolla, praktik olaraq birbaşa düşməndən

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
sürətlə yenidən qurulur

təmizlənən ərazilərimizə səfər edə
bilsinlər. Həmçinin aeroport yükdaşımalar, xüsusən də beynəlxalq yükdaşımalar üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizin
sənaye potensialını da nəzərə alsaq,
Füzulidə açılacaq hava limanı həm
də həmin yerlərdə istehsal olunacaq
sənaye məhsullarının dünya bazarlarına
çıxarılması və bütövlükdə regionun ixrac
imkanlarının genişləndirilməsi baxımından vacibdir.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin deputatı

Biz işğaldan azad etdiyimiz
ərazilərimizə qayıtmışıq
“Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyevanın işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər və Laçın
rayonlarına baş tutan tarixi əhəmiyyətli səfəri çox böyük
siyasi məna və əhəmiyyət kəsb edir. Bu səfər bir daha
göstərdi ki, ortada Azərbaycan Prezidentinin və xalqının
siyasi iradəsi var”.
Bu fikri Milli Məclisin deputatı Elman
Nəsirov dövlət başçımızın işğaldan
azad olunmuş ərazilərimizə səfərlərinə
münasibət bildirərkən dedi.
Prezidentin bu səfərinin də tarixi hadisə olduğunu bildirən deputat
ölkə başçısının Ermənistana və xarici
havadarlarına mesajlarla çıxış etdiyini
xatırlatdı. Ölkəmizin böyük maliyyə və
insani resurslarının olduğunu bildirdi.
Bütün bunların nəticəsində işğaldan
azad olunmuş torpaqlarımızın bərpası
və yenidən qurulması prosesinin
sürətlə həyata keçiriləcəyinə əminliyini
bildirən deputat bu nöqteyi-nəzərdən
Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfər
çərçivəsində atılan addımların bu
reallığı təsdiqlədiyini qeyd etdi: “Hər iki
rayonda geniş bərpa-quruculuq işlərinin
görülməsi, xüsusilə Laçın Beynəlxalq
Hava Limanının tikilməsi Qarabağın,

Şərqi Zəngəzurun, o cümlədən regionun
simasını dəyişə biləcək hadisələrdir.
Dövlət başçısının Kəlbəcərdəki çıxışında diqqəti cəlb edən məqamlardan
biri onunla bağlı idi ki, biz Kəlbəcərə və
Laçına qayıtdıq”.
E.Nəsirov dedi ki, Kəlbəcər və
Laçın rayonları 1992 və 1993-cü
illərdə hakimiyyətdə olan AXC– Müsavat cütlüyünün dövlət idarəçiliyindəki
səriştəsizliyi, ölkədə baş alıb gedən
özbaşınalıq, hakimiyyətsizlik, anarxiya nəticəsində ermənilər tərəfindən
işğal olunmuşdu. Şuşa və Laçının
işğal olunması bu yarıtmaz qüvvələrin
hakimiyyətə gəlməsi üçün yaşıl işıq
yandırdı: “1993-cü ilin aprelində isə
Kəlbəcər işğal olundu və o zaman
AXC – Müsavat cütlüyü hakimiyyətdə
idi. Bu işğalın baş verməsində onlar
böyük məsuliyyət daşıyırdı. Onların

X

əbər verildiyi kimi, avqustun 16-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər və Laçın rayonlarında
olublar. Dövlətimizin başçısı hər iki rayonda bir sıra
infrastruktur layihələrinin təməlqoyma mərasimlərində iştirak
edərək, regionun hazırkı durumu və gələcək inkişafı ilə bağlı
dəyərli fikirlər söyləmişdir.

Layihənin 16-cı kilometrlik hissəsindən
Murovdağ silsiləsi başlanır və yüksəklik
1900 metrdən Murovdağ zirvəsinədək
3260 metrə qədər artır. Ərazinin çətin
relyefi və təhlükəsizlik məsələləri
nəzərə alınaraq, Murovdağ silsiləsinin
altından 11,6 kilometrlik tunelin
tikintisi məqsədəuyğun hesab edilib.
Dövlətimizin başçısı tunelin təməlini
qoyub.
Sonra Prezident İlham Əliyev
Kəlbəcər Kiçik Su Elektrik
Stansiyasında görülən işlərlə tanış olub.

Deputat qeyd edib ki, dövlətimizin
başçısının rəhbərliyi ilə hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası və
yenidən qurulması ilə bağlı aparılan
gərgin işlər planlı şəkildə, maksimal
sürətlə həyata keçirilir. Şərqi Zəngəzur
regionunda aparılan işlər–yarımstansiyanın fəaliyyətə başlaması, dövlətimizin
başçısının su elektrik stansiyasının
tikintisi ilə tanış olması, Laçında
beynəlxalq hava limanının, iki tunelin
təməlinin qoyulması və digər infrastruktur layihələrinin icrasına başlanılması
yeni hava limanlarının inşa olunması
bölgələrə yenidən qayıdacaq insanların
həyat şəraitinin daha da stimullaşdırılmasına, paytaxtla bölgələrin daha
yaxından əlaqələndirilməsi baxımından
müstəsna rol oynayacaqdır. Bu, həm
də regionda sülh və təhlükəsizliyi təmin
etmək üçün də mühüm rol oynayacaq.
Bir sözlə, dövlət başçımızın azad edilən
bölgələrimizə ardıcıl səfərləri göstərir ki,
Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası
hazırda Azərbaycan dövlətinin ən prioritet məsələlərindən biridir.
Prezident İlham Əliyevin səfər
çərçivəsindəki fikirləri bir daha hər
kəsdə böyük rəğbət yaratdı. Ali Baş
Komandan bildirdi ki, ermənilər 30 il
ərzində bizim torpaqlarımızı ancaq

istismar edirdi, təbii sərvətləri talayırdı,
evləri söküb dağıdırdı. Sonra da deyirdi
ki, bura erməni torpağıdır. Bura heç vaxt
erməni torpağı olmayıb və bundan sonra heç vaxt olmayacaq. Bu, Azərbaycan
torpağıdır. Biz azərbaycanlılar - bu torpaqların sahibləri qayıtmışıq. Düşməni
torpağımızdan qovaraq, düşmən
ordusunu məhv edərək, qəhrəmanlıq,
fədakarlıq göstərərək qayıtmışıq.
R. Mahmudov bildirib ki, bu
günlərdə Prezident İlham Əliyevin “CNN
Türk” televiziya kanalına müsahibəsində
səsləndirdiyi fikirlər də dövlətimizin
başçısının öz xalqını nə qədər dərindən
sevdiyini, bütün gücünü Azərbaycanın
daha da qüdrətlənməsi və xalqın ən
böyük arzularının gerçəkləşdirilməsinə
sərf etdiyini, insanların sevgi və böyük
dəstəyini qazanan lider olduğunu bir
daha təsdiqlədi. Bu müsahibə, eyni
zamanda, ölkə rəhbərinin Azərbaycanı
güclü dövlətə çevirməklə və ölkəmizin
ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə ümummilli lider Heydər Əliyevin vəsiyyətini,
həmçinin xalqımızın bütün istək və arzularını gerçəkləşdirdiyini bariz şəkildə
diqqətə çatdırdı. Bu, dövlətimizin başçısının müxbirin dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin Şuşa ilə bağlı vəsiyyəti barədə
qeyd etdiyi fikrinə münasibətindən də

aydın göründü. Prezident vurğuladı
ki, ulu öndərin vəsiyyəti təkcə Şuşa ilə
deyil, həm də o vaxt işğal altında olan
bütün torpaqlarla bağlı idi: “Şuşa alınandan sonra mən atamın qəbrini ziyarət
edərək dedim ki, onun vəsiyyətini yerinə
yetirdim. Mən həyatımda bəlkə də ən
xoşbəxt günlərimdən birini yaşadım…”
Deputat sonda Prezident İlham Əliyevin
“Azərbaycan Respublikasında iqtisadi
rayonların yeni bölgüsü haqqında” 7
iyul 2021-ci il tarixli fərmanı ilə Şərqi
Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarının yaradıldığını xatırladaraq, bu inqilabi
addımla Qarabağın iqtisadi dövriyyəyə
qayıtmasını və regional kommunikasiyaların, o cümlədən Zəngəzur dəhlizinin
açılması perspektivinin yeni reallıqlar
üzə çıxardığını, Qarabağ bölgəsinin, o
cümlədən, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının sürətli inkişafına zəmin yaratdığını
da diqqətə çatdırıb.

Hazırladı:
Anar ƏLI, “Xalq qəzeti”

İlin birinci yarısında qaz hasilatı artıb
yarıtmaz siyasəti, hakimiyyət hərisliyi
torpaqların işğalında böyük rol oynadı.
Prezident tarixdə olanları, sadəcə, dilə
gətirdi, xatırlatdı. AXC – Müsavat cütlüyü hakimiyyətinin yarıtmaz fəaliyyəti
nəticəsində baş vermiş işğala Prezident
İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında son qoyuldu. Bu, tarixi hadisədir”.
Deputat bildirdi ki, Azərbaycan
qurtuluş savaşına başlayaraq, öz tarixi
torpaqlarını işğalçılardan azad etdi. Bu
qələbəni təmin edən 3 mühüm amil var:
“Birincisi Ali Baş Komandanın siyasi
iradəsi, ikincisi ordumuzun qəhrəmanlığı
və bir də xalqın birbaşa dəstəyi. Prezidentin qazandığı bütün bu tarixi uğurların kökündə dayanan əsas amil odur ki,
o, öz xalqını bütün varlığı ilə sevir və bu
sevgi qarşılıqlıdır”.

Söhbəti qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Hazırda Kəlbəcər rayonunun ərazisində
Lev çayı üzərində 4,4 MVt gücündə
“Kəlbəcər-1” Kiçik Su Elektrik Stansiyası
tamamilə yenidən qurulur, stansiyanın
maşın zalı, aqreqatı, generatoru,
idarəetmə panelləri, transformatorları
yenilənir. Suyu hidroaqreqata ötürən
dağıdılmış plastik su borusu 1,3
kilometr məsafədə metal borularla
əvəz edilir. Stansiyanın maşın zalı və
110/6 kilovoltluq yarımstansiyasında isə

Məcburi köçkünlər doğma yurdlarına
qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər
Hesab edirəm ki, cənab Prezidentin
işğaldan azad edilmiş bölgələrə səfərləri
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki,
İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi
zəfər qazanan Azərbaycan dövlətinin
indi əsas vəzifələrindən biri həmin
ərazilərdə möhkəmlənmək, burada
lazımi infrastruktur yaradaraq, məcburi
köçkün ailələrinin öz doğma-yurdyuvalarına qayıtmalarını təmin etməkdir.
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
bir çox rayonlarında, o cümlədən Füzuli,
Cəbrayıl və Zəngilanda hazırda geniş
tikinti və bərpa-quruculuq işləri aparılır.
Bu bölgələrdə görülən işlərin miqyası
və vüsəti sadəcə heyranlıq doğurur.
Azərbaycan Prezidenti Kəlbəcərə ilk
dəfədir ki, səfər edir. Kəlbəcər və Laçın
rayonlarında da artıq bərpa işlərinə start
verilmişdir.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım
Toğanalı–Kəlbəcər avtomobil yolu
üzərində Murovdağında inşa olunacaq
11,6 kilometrlik tunelin təməlinin
qoyulması mərasimində iştirak edibdir.
Göygöl və Kəlbəcər rayonlarını
birləşdirən avtomobil yolunun layihə
uzunluğu 81 kilometr təşkil edir.
Dövlət başçısının tapşırığına əsasən
avtomobil yolu 1-ci və 2-ci texniki
dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir.

Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Kəlbəcər və Laçın rayonlarına
tarixi səfərləri, iri infrastruktur layihələrinin təməlinin qoyulması, şəhər və kəndlərin bərpası,
kommunikasiya sistemlərinin qurulması bu bölgələrin yaxın gələcəkdə Cənubi Qafqazın ən abad
yaşayış və turizm üçün əlverişli guşələrindən birinə çevriləcəyindən xəbər verir. Bu fikirləri YAP
İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Rəşad Mahmudov bildirib.

işlər tamamlanıb. Beləliklə, ermənilər
tərəfindən dağıdılaraq yandırılan
“Kəlbəcər-1” Kiçik Su Elektrik Stansiyası
tam yenidən tikilir və işlərin qarşıdan
gələn aylarda başa çatdırılması
planlaşdırılır.
Cənab İlham Əliyevin sərəncamına
əsasən tikilən Kəlbəcər–Laçın avtomobil
yolunun uzunluğu 72,8 kilometrdir.
Birinci və ikinci texniki dərəcəyə uyğun
tikiləcək yolun hərəkət hissəsinin eni
9-16 metr olacaq. İki və dörd hərəkət
zolaqlı olacaq yol üzərində altkeçidlər
və körpü inşa olunacaq. Yol üzərində
3 tunelin tikintisi aparılacaq. Tunellərin
ümumi uzunluğu 9450 metr olacaq.
Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər–
Laçın avtomobil yolu üzərində tikiləcək
3,4 kilometr uzunluğundakı tunelin də
təməlini qoyub. Düşünürəm ki, yuxarıda
adlarını çəkdiyim bu layihələr və
gələcəkdə icra olunacaq digər layihələr
kəlbəcərli və laçınlı məcburi köçkünlərin
tezliklə doğma yurdlarına qayıtmalarını
təmin etmək üçündür.

Habil NİFTALI,
“Optimist” Sosial Problemlərin
Həllinə Yardım” İctimai
Birliyinin sədri
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-ci ilin yanvar-iyul ayları üzrə operativ məlumatlara əsasən,
Azərbaycanda təxminən 20,1 milyon ton neft (kondensatla
birlikdə) hasil edilib. Neft (kondensatla birlikdə) hasilatı ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə təxminən, 522,2 min ton az olub. Respublika üzrə
neft hasilatının 13,3 milyon tonu “Azəri–Çıraq–Günəşli”nin, 2,2 milyon
tonu (kondensat) “Şahdəniz”in payına düşüb. SOCAR üzrə neft (kondensatla birlikdə) hasilatı 4,6 milyon ton təşkil edib.

Cari ilin yanvar-iyul aylarında Türkiyəyə
təqribən 5,2 milyard kubmetr, Avropaya
təqribən 4 milyard kubmetr, Gürcüstana
isə 1,1 milyard kubmetr qaz ixrac edilib.
Bu dövrdə BTC boru kəməri sisteminə
Energetika Nazirliyindən verilən
məlumatda bildirilir ki, hesabat dövründə
təxminən 16,4 milyon ton neft (kondensatla birlikdə) ixraca nəql olunub. Bunun 15,6
milyon tondan çoxu konsorsiumun, 823,7
min tonu isə SOCAR-ın payına düşür.
Neftin (kondensatla birlikdə) ixraca nəqli
2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən,
təxminən 517,5 min ton, yəni 3 faiz azdır.
Cari ilin yanvar-iyul aylarında ölkədə
24,1 milyard kubmetr qaz hasil edilib.
Qazın 7,5 milyard kubmetri AÇG-dən, 12
milyard kubmetri “Şahdəniz”dən, 4,6 milyard kubmetri SOCAR üzrə hasil olunub.
Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 7,8
faiz, yəni 1,7 milyard kubmetr artımla qaz
hasil edilib.
Hesabat dövründə xaricə qaz satışı
təxminən 10,4 milyard kubmetr təşkil
edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə təqribən 35 faiz çoxdur.

58,4 milyon kubmetr qaz verilib. Qeyd
edək ki, Türkiyəyə TANAP-la bu müddətdə
3,2 milyard kubmetrdən çox qaz nəql
olunub.

“Azəri-Çıraq-Günəşli” və “Şahdəniz”
yataqları istismara veriləndən 1 avqust
2021-ci il tarixinədək 569 milyon tondan çox neft (kondensatla birlikdə) hasil
edilib. “Azəri–Çıraq–Günəşli”-dən 537
milyon tondan çox neft, “Şahdəniz”dən
isə təqribən 32 milyon tondan çox kondensat çıxarılıb. “Azəri–Çıraq–Günəşli” və
“Şahdəniz” yataqları istismara veriləndən
2021-ci ilin 1 avqust tarixinədək təqribən
569 milyon ton neft (kondensatla birlikdə)
ixraca nəql edilib.
Yataqlar istismara veriləndən cari il
avqustun biri tarixinədək “Azəri-ÇıraqGünəşli”dən 184 milyard kubmetrdən
çox, “Şahdəniz”dən isə 147 milyard
kubmetrə yaxın qaz hasil edilib. Bu dövrdə
“Şahdəniz” yatağından hasil edilən qazın
təxminən 100 milyard kubmetrdən çoxu
ixraca nəql edilib.
Ölkədə neftin emalı 2021-ci ilin yanvariyul aylarında 3,9 milyon ton təşkil edib.
Neftin emalı ötən ilin müvafiq dövrünə
nisbətən 257,9 min ton çox olub.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Ermənistan vətəndaşları Lüdvik Mkrtiçyan və Alyoşa
Xosrovyanın məhkəmə prosesi ilə bağlı hesabatın təqdimatı
Ermənistan Respublikasının vətəndaşları Mkrtiçyan Lüdvik Mkrtiçoviç və
Xosrovyan Alyoşa Aramaisoviçin Azərbaycan Respublikasının işğal altında olmuş
ərazilərində azərbaycanlılara qarşı sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətləri
törətməsi və digər faktlara görə bu il iyunun 2-dən avqustun 2-dək keçirilmiş
cinayət işi üzrə məhkəmə prosesinin müşahidəsinin yekun hesabatının avqustun
24-də media nümayəndələri üçün təqdimatı olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, təqdimatı
hesabatın müəllifi, hüquqşünas, “Hüquqi
Təhlil və Araşdırmalar” İctimai Birliyinin
sədri Ramil İsgəndərli və hüquqşünas
Fariz Əkbərov təqdim ediblər.
Tədbirdə bildirilib ki, məhkəmə prosesi
zamanı Lüdvik Mkrtiçyanın və Alyoşa Xosrovyanın azərbaycanlılara qarşı müharibə
cinayətləri törətmələri tam sübuta yetirilib.
Qeyd olunub ki, məhkəmə müşahidəsi
“Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar” İctimai
Birliyinin təşəbbüsü ilə aparılıb. Lüdvik
Mkrtiçyan və Alyoşa Xosrovyan Cinayət
Məcəlləsinin 113-cü (işgəncə), 115.2-ci
(müharibə qanunlarını və adətlərini pozma),
279.1-ci (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri və ya qrupları yaratma), 318.2-ci (Azərbaycan Respublikasının
dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə)
və digər maddələri ilə nəzərdə tutulan
cinayətləri törətmələrinə görə hər biri 20 il
müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
İctimaiyyətə açıq və şəffaf şəkildə,
beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmiş
məhkəmə iclaslarında xeyli sayda yerli və
xarici vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının,
Ombudsman təsisatının təmsilçiləri, media
və QHT nümayəndələri iştirak ediblər.
Müşahidənin məqsədi məhkəmə prosesinin beynəlxalq humanitar hüquq və insan hüquqları, ədalətli mühakimə və açıq
və qərəzsiz məhkəmə araşdırması hüququ
və prinsipləri baxımından beynəlxalq standartlara uyğunluğunu müəyyən etmək idi.

Beynəlxalq humanitar hüquq və
insan hüquqları prinsiplərinə görə, hər
kəs, onun mülki hüquq və vəzifələri
müəyyənləşdirilərkən və ya ona qarşı
hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən,
qanun əsasında yaradılmış müstəqil və
qərəzsiz məhkəmə vasitəsilə, ağlabatan
müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir. Bütün dövlətlər
öz vətəndaşları və ya silahlı qüvvələri
tərəfindən, yaxud ərazilərində törədildiyi
iddia olunan hərbi cinayətləri araşdırmalı
və cinayətləri törətməkdə təqsirlı bilinən
şəxsləri mühakimə etməlidir. Əsirlər hərbi
əməliyyatlarda yalnız iştirak etdiyinə
görə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna
bilməsələr də (Üçüncü Cenevrə Konvensiyasına görə), onları həbs edən ölkə həmin
şəxsləri mümkün müharibə cinayətlərinə
görə mühakimə edə bilər.
Vurğulanıb ki, müşahidəçilər məhkəmə
prosesinin Cenevrə konvensiyaları,
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, mülki və siyasi hüquqlar haqqında
paktla müqayisəli təhlilini aparıblar. Belə
qənaətə gəlinib ki, proses zamanı ədalətli
məhkəmə araşdırmasının beynəlxalq
standartlar əsasında aparılması tam təmin
olunub. Belə ki, məhkəmənin müstəqilliyi
və qərəzsizliyi, tərəflərin bərabərliyi,
legitim hərbi məhkəmə (Bakı Hərbi
Məhkəməsi), bərabər ittiham və müdafiə
tərəfi, məhkəmə çəkişməsi prinsipləri,
təqsirləndirilən şəxslərə, zərərçəkmişlərə

işin mahiyyəti və səbəbləri barədə dolğun
məlumatın verilməsi, onlara hüquq və
vəzifələrinin izah olunması, təqsirləndirilən
şəxslərin tərcüməçi ilə, eləcə də
müdafiə tərəfinin vəsatətlərinin təmini,
təqsirləndirilənlərin məhkəmə zalında
azad şəkildə iştirakının təmin olunması,
məhkəmənin açıq keçirilməsi prinsipi və
ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı
məsələləri yüksək səviyyədə təmin edilib.
“İki ay müddətində bütün iclaslarda
müstəqil QHT müşahidəçisi qismində
iştirak edən şəxs kimi deyə bilərəm ki,
proses nəticəsində əsas etibarilə bu
nəticəyə gəlmək olar: Azərbaycan dövləti
onun vətəndaşlarına qarşı Qarabağ
müharibələri zamanı törədilmiş müharibə
cinayətlərinə görə təqsirkar şəxsləri
tamamilə beynəlxalq hüquq standartları
çərçivəsində müstəqil, qərəzsiz və ədalətli
məhkəmə araşdırması prinsiplərinə
əsasən mühakimə edir və bundan sonra
da mühakimə edəcək”, - deyə Ramil
İsgəndərli bildirib.
Sonra Ombudsman Aparatının
nümayəndəsi Vüqar Heydərov, eləcə də
QHT təmsilçiləri Cəsarət Hüseynzadə
və Əvəz Həsənov məhkəmə iclaslarında insan hüquqlarının təmin olunduğu,
prosesin beynəlxalq humanitar hüquq və
insan hüquqları, ədalətli mühakimə, açıq
və qərəzsiz məhkəmə araşdırması hüququ
və prinsipləri baxımından beynəlxalq standartlara uyğun keçirildiyini vurğulayıblar.
Sonda “Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar”
İctimai Birliyinin bu cinayət işi üzrə
məhkəmə prosesində aparılmış
müşahidələrlə bağlı yekun hesabatı bir
sıra beynəlxalq təşkilatlara təqdim edəcəyi
qeyd olunub.
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Dayanıqlı dövlət borcu və büdcə sabitliyini
təmin edən makro-fiskal çərçivə müzakirə olunub
“2021-2025-ci illərə dair sosial-
iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın
hazırlanması ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2021-ci il 27 fevral tarixli Sərəncamı
ilə yaradılmış Dayanıqlı dövlət borcu
və büdcə sabitliyini təmin edən makro-fiskal çərçivə üzrə Alt İşçi Qrupun
avqustun 24-də maliyyə naziri Samir
Şərifovun sədrliyi ilə videoformatda
iclası keçirilib.
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, iclasda Alt İşçi Qrupun tərkibinə
daxil olan dövlət qurumlarının
nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
yeni qlobal iqtisadi reallıqlara və çağırışlara uyğun olaraq büdcə qaydası
tətbiqinin bərpası və təkmilləşdirilməsi,
habelə dövlət borcunun idarəedilməsi
strategiyasının yenilənməsi ətraflı
müzakirə olunub. Həmçinin orta və
uzunmüddətli dövr üçün makro-fiskal
çərçivəni formalaşdıran digər məsələlər
üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

B

eynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri
Fuad Çıraqovun və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Emin
Qarabağlının “Brussels Morning” qəzetində “Ətraf mühit
Qarabağ müharibəsinin unudulmuş qurbanıdır” sərlövhəli
məqaləsi dərc olunub.

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin
Çeçenistana səfəri başa çatıb

Q

afqaz Müsəlmanları
İdarəsinin (QMİ) sədri
şeyxülislam Allahşükür
Paşazadənin Çeçenistana
səfəri başa çatıb. Avqustun
23-də QMİ sədri Qroznı
şəhərində keçirilən bir sıra
tədbirlərdə iştirak edib.

İdarənin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə,
şeyxülislam Allahşükür Paşazadə
Çeçenistan imamı Şeyx Mansur adına
məscidin açılış mərasimində iştirak
edib. Çeçenistan Respublikasının
Başçısı Ramzan Kadırovun iştirakı ilə
keçirilən mərasimdən sonra QMİ sədri
R.Kadırovla birlikdə camaat namazı qılıb.
Açılış mərasimindən sonra
Çeçenistanın Başçısı şeyxülislam
Allahşükür Paşazadəni və Qafqaz
Xalqları Ali Dini Şurasının üzvləri –
Rusiya Federasiyası Şimali Qafqaz
regionunun müftilərini öz iqamətgahında
qəbul edib. Səmimi şəraitdə keçən
görüşdə Ramzan Kadırov şeyxülislam
Allahşükür Paşazadənin bütün Qafqazın
dini lideri və ağsaqqalı olduğunu
vurğulayıb. Çeçenistanın Başçısı
qonaqlara yubiley tədbirlərində əyani
iştirak etdiklərinə görə təşəkkür edib.
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində Prezident, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə qazandığı tarixi Zəfər, 30 illik işğal
zamanı Ermənistan tərəfindən əzəli
Azərbaycan torpaqlarında törədilmiş
misli görülməmiş vəhşiliklər, barbarca
dağıdılmış yaşayış məntəqələri, yerlə
bir edilmiş, vandalizmə məruz qalmış
məscidlər, ziyarətgahlar, kilsələr və digər
ibadət yerləri, eləcə də azad edilmiş
torpaqlarımızda hazırda həyata keçirilən
genişmiqyaslı yenidənqurma və bərpa
işləri barədə geniş məlumat verib.
QMİ sədri Çeçenistan
Respublikasının Başçısına Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin salam-dualarını çatdırıb.
Öz növbəsində, Ramzan Kadırov
QMİ sədrindən Prezident İlham Əliyevə
öz ehtiramını və qardaş salamlarını,
bütün işlərində uğur diləklərini çatdırmağı
xahiş edib.

***

Çeçenistana səfər çərçivəsində
avqustun 23-də şeyxülislam Allahşükür
Paşazadə sədri olduğu Qafqaz Xalqları
Ali Dini Şurasının üzvləri – Şimali Qafqaz
regionunun müftiləri ilə Şuranın iclasını
keçirib. QMİ sədri əvvəllər belə görüşlərin

Mərkəzdən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, məqalədə Ermənistanın işğal
edilmiş ərazilərin ekologiyasını və
təbii r esurslarını istismar etməsi və
Oxçuçayın çirkləndirilməsini davam
etdirməsindən bəhs olunub. Vurğulanıb
ki, dünyanın müxtəlif bölgələrində yaşayan insanlar artıq qlobal istiləşmənin
mənfi təsirlərini – şirin su ehtiyatlarının
azalmasını, kəskin dəyişkən hava
şəraitlərini və meşələrin yanmasının
nəticələrini öz həyatlarında hiss
etməkdədirlər. Beynəlxalq təşkilatlar,
hökumətlər, şirkətlər və icmalar
birlikdə hərəkət etməyə çalışır, alimlər
və ekspertlər bu dəyişikliyin ağır
nəticələrindən qaçmağın yolları haqqında müzakirələr aparır, siyasətçilər
və məşhur insanlar diqqəti bu mövzunun üzərinə gətirmək üçün səylər
göstərirlər: “Ancaq iqlim dəyişikliyi ilə
bağlı mənfi trendlər ildən-ilə daha da
pisləşir. Ona görə də hər bir ağacın
və təbii su mənbələrinin qorunması
dünyanın istənilən bölgəsində yaşayan
insanların diqqət mərkəzində olmalı,
bu sahədəki cinayətlər bütün insanlığa
qarşı cinayət kimi qiymətləndirilməlidir”.

Məqalədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç
Komitəsinin hesabatında da göstərildiyi
kimi, silahlı münaqişələrin 1946-2010-cu
illərdə ən böyük və diqqətdən kənarda
qalan qurbanının ətraf mühitin olması faktı diqqətə çatdırılır. Beynəlxalq
humanitar hüququn ətraf mühitdən silah
kimi istifadəni və təbiətə qarşı məqsədli
hücumları qadağan etdiyi vurğulanır.
Məqalədə göstərilir ki, Cənubi Qafqazdakı münaqişənin də ən böyük
və diqqətdən kənar qalmış qurbanını
ətraf mühitdir. Müharibənin aktiv fazası
zamanı və işğal illərində ətraf mühitə
ciddi ziyan vurulub və təbiət amansızcasına istismar edilib. İşğal edilmiş
ərazilər 27 il ərzində Şərqi Avropanın
boz və ya nəzarətsiz zonalarından
biri olub: "Azərbaycanın bu ərazilərə
nəzarəti itirməsi və müvafiq beynəlxalq
nəzarət mexanizmlərinin olmaması
ətraf mühitə qarşı cinayətlərin həyata
keçirilməsinə imkan verib. Keçmiş işğal
edilmiş ərazilərdə həyata keçirilmiş
bu cinayətlər qarşıdan gələn illərdə
milyonlarla insanın həyatında özünün
mənfi təsirlərini göstərməyə davam
edəcək. Ötən 27 il ərzində Azərbaycan

beynəlxalq ictimaiyyəti dəfələrlə keçmiş işğal edilmiş ərazilərdə qanunsuz
şəkildə nüvə və radioaktiv tullantılarının
basdırılması haqqında məlumatları
tədqiq etməyə çağırıb. Bundan əlavə,
işğal illərində hər ilin yay aylarında
keçmiş həmin ərazilərdə kütləvi yanğınların törədilməsi faktları ATƏT və BMT
kimi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
təsdiqlənib və müvafiq sənədlər qəbul
edilib”.
Məqalədə göstərilir ki, Azərbaycan
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dağıntıları bərpa etməyə, kütləvi minalar basdırılmış əraziləri təmizləməyə
başladığı və dəyən zərəri hesabladığı
dövrdə Ermənistan hələ də ətraf mühiti
zəhərlənməkdə və ziyan vurmaqda
davam edir. Təəssüflə qeyd edilib ki, bu
cinayətdə Almaniyanın “CRONIMET”
şirkəti Ermənistan hökuməti ilə birlikdə
Oxçuçayın çirkləndirilməsini davam
etdirməklə yanaşı, hər iki tərəf istər hüquqi, istərsə də mənəvi məsuliyyətdən
yayınmağa çalışır. Oxucuların diqqətinə
çatdırılıb ki, Almaniyanın daxili
qanunvericiliyinə əsasən, bu ölkədə
qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər xaricdə
törətdiyi cinayət əməllərinə görə alman
qanunvericiliyi qarşısında məsuliyyət
daşıyırlar.
Sonda bildirilib ki, Azərbaycan xalqı
beynəlxalq ictimaiyyətdən Qarabağda
xristian abidələri haqqındakı erməni
tərəfinin əsassız iddialarına qarşı
göstərdiyi həssas münasibəti bölgənin
ətraf mühiti məsələsi ilə bağlı da
sərgiləməsini gözləyir.

Tokio XVI Yay Paralimpiya Oyunlarının
təntənəli açılış mərasimi keçirilib
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mütəmadi, lakin son dövr ərzində
pandemiya səbəbindən məcburən virtual
formatda həyata keçdiyini qeyd edərək
hazırkı görüşün Azərbaycanın Vətən
müharibəsində Zəfər çalmasından sonra
ilk görüş olduğunu, buna görə xüsusi
əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıb.
Şimali Qafqaz müftiləri çıxışlarında
qardaş Azərbaycan xalqına və onun
müdrik lideri İlham Əliyevə öz dərin
ehtiramlarını bildiriblər. İclas iştirakçıları
qeyd ediblər ki, Vətən müharibəsi
əsnasında onlar Azərbaycanın öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etməsinə seviniblər
və dualar ediblər, ibadətlərində şəhid
düşən Azərbaycan oğullarının ruhlarına
Allah-Təaladan rəhmət, qazilərimizə şəfa
diləyiblər.
Şura üzvləri QMİ sədrindən Prezident
İlham Əliyevə və bütün Azərbaycan
xalqına öz səmimi salamlarını və yeniyeni uğur diləklərini çatdırmağı xahiş
ediblər. Şimali Qafqaz müftiləri, həmçinin
şeyxülislam Allahşükür Paşazadədən
Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya
doğum günü münasibətilə səmimi
təbriklərini və xoş arzularını çatdırmasını
xahiş ediblər.
Şura üzvləri yaxın zamanda
Azərbaycanı ziyarət edərək Prezident
İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevaya öz təbriklərini əyani
olaraq çatdırmaq arzusunda olduqlarını
vurğulayıblar.
İclasda Qafqaz Xalqları Ali Dini
Şurasının yaxın gələcək üçün fəaliyyət
planı müzakirə edilib. Qafqaz xalqları
arasında, o cümlədən, Azərbaycan
xalqı ilə qardaşlıq münasibətlərinin
qiymətli tarixi irs olduğu vurğulanıb,
bu əlaqələrin gələcəkdə daha da
möhkəmləndirilməsinin vacibliyi qeyd

edilib. Pandemiya səbəbindən həyata
keçirilməsi təxirə salınmış birgə planlarla
bağlı hazırkı vəziyyət müzakirə edilib və
Şuranın növbəti iclasının Bakı şəhərində
keçirilməsi qərarlaşdırılıb.

***
QMİ sədri Allahşükür Paşazadə
Qroznı şəhərində Çeçenistan
Respublikasının Birinci Prezidenti
Əhməd Kadırovun anadan olmasının
70 illiyinə həsr olunmuş rəsmi
tədbirdə iştirak edib. Tədbirdə
Rusiya Federasiyası Çeçenistan
Respublikasının Başçısı Ramzan
Kadırov, Çeçenistanın dövlət, ictimai və
dini xadimləri və Qafqaz Xalqları Ali Dini
Şurasının üzvləri iştirak ediblər.
Tədbirdə şeyxülislam Allahşükür
Paşazadə fəxri qonaq qismində çıxış
edib. Ramzan Kadırova və bütün Çeçen
xalqına Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin salamlarını
çatdıran QMİ sədri çıxışında Çeçenistan
Respublikasının Birinci Prezidenti Əhməd
Kadırovun əziz xatirəsini yad edərək
onun Çeçenistanın intibahı naminə
misilsiz töhfələrini, xalqının xoşbəxtliyi
naminə canından keçərək şəhid
olduğunu bildirib. QMİ sədri Azərbaycan
Respublikası ilə Rusiya Federasiyası
Çeçenistan Respublikası arasında
qardaşlıq və sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və Rusiya Federasiyası
Çeçenistan Respublikasının Başçısı
Ramzan Kadırov tərəfindən uğurla
inkişaf etdirildiyini qeyd edib.
Çıxışın sonunda Şeyxülislam
Allahşükür Paşazadə Çeçenistanın
rəhbərliyinə və çeçen xalqına AllahTəaladan yeni-yeni nailiyyətlər və
müvəffəqiyyətlər arzulayıb.

Baş Prokurorluq və DİN: On üç il əvvəl
Gəncədə törədilmiş qətlin üstü açılıb
Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi 13 il əvvəl Gəncədə
törədilmiş qətl hadisəsinin üstünün açılması ilə bağlı birgə
məlumat yayıb.
Hər iki qurumun mətbuat xidmətlərinin
AZƏRTAC-a daxil olan birgə məlumatında
bildirilib ki, prokurorluq və polis orqanlarının fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərdən
biri ötən illərdən gizli və qeyri-aşkar
şəraitdə törədilməklə bağlı qalmış
cinayətlərin istintaq olunaraq açılmasını təmin etməklə təqsirkar şəxslərin
müəyyənləşdirilərək cinayət məsuliyyətinə
cəlb olunmasıdır.
Bu istiqamətdə həyata keçirilən
kompleks tədbirlərin davamı kimi, Baş
Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin
birgə həyata keçirdiyi istintaq-əməliyyat
tədbirləri nəticəsində 2008-ci ildə Gəncə
şəhər sakini 1940-cı il təvəllüdlü Nəzərli
Nadejda Dmitriyevnanın yaşadığı evdə

“Brussels Morning” qəzetində “Ətraf
mühit Qarabağ müharibəsinin unudulmuş
qurbanıdır” sərlövhəli məqalə dərc olunub

qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı istintaq
olunan cinayət işinin üstü açılıb.
Peşəkar prokurorluq və polis
əməkdaşlarından ibarət istintaq-əməliyyat
qrupu tərəfindən həyata keçirilmiş kompleks istintaq hərəkətləri və əməliyyat
axtarış tədbirləri ilə müəyyən edilib ki,
Gəncə şəhər sakinləri 1986-cı il təvəllüdlü
Salayev Seymur Mehman oğlu və dostu
Qirin Şəhriyat Usaməddin oğlu Nadejda
Nəzərlinin evinə daxil olub külli miqdarda
pul və qızıl-zinət əşyalarını talamaqla
bağlı razılaşaraq qabaqcadan əlbir olan
bir qrup şəxs qismində birləşiblər. Onlar
2008-ci il mayın 13-də saat 21 radələrində
sonuncunun yaşadığı evin qarşısına gəlib
mərhumu aldadaraq evinə daxil olub,

qarşılıqlı söhbət edən zaman planlaşdırdıqları özgənin əmlakını talama cinayətinin
törədilməsini yüngülləşdirmək məqsədilə
Şəhriyat Qirin iki əli ilə Nadejda Nəzərlinin
ağzından tutub özünə doğru çəkib, Seymur Salayev isə üzərində olan bıçaqla
onun boğaz nahiyəsinə çoxsaylı xəsarətlər
yetirməklə qəsdən öldürüb.
Cinayət işi üzrə Seymur Salayev
və Şəhriyat Qirin cari il avqustun 23-də
Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1-ci (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən
adam öldürmə), 120.2.4-cü (xüsusi
amansızlıqla qəsdən adam öldürmə)
və digər maddələri ilə təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb edilərək barələrində
məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan
tədbiri seçilib.
Hazırda cinayət işi üzrə Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsində intensiv istintaqəməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

vqustun 24-də
Tokiodakı Milli Olimpiya Stadionunda XVI
Yay Paralimpiya Oyunlarının
təntənəli açılış mərasimi
keçirilib. XVI Yay Paralimpiya
Oyunlarında 160 milli komandadan, o cümlədən qaçqınlar
yığmasından təqribən 4400
idmançı mübarizə aparacaq.
Butan, Qrenada, Maldiv, Paraqvay, Sent-Vinsent və Qrenadin
komandaları Oyunlarda ilk
dəfə iştirak edir.
Açılış mərasimində
əvvəlcə Yaponiyanın dövlət
bayrağı tanınmış yerli paralimpiyaçılar tərəfindən meydana gətirilib. Özünümüdafiə
qüvvələrinin qoşun növlərinin
nümayəndələri dövlət himninin müşayiəti ilə dövlət
bayrağını qaldırıblar.
Meydandakı rəngarəng
detalları və müasir texnolo
giyaları əks etdirən kompo
zisiya çoxsaylı iştirakçılar
tərəfindən təqdim olunub.
İlkin kompozisiya atəşfəşan
lıqla başa çatıb. Tokionun
Paralimpiya Oyunlarına
hazırlığını, paralimpiyaçıların
müxtəlif idman növləri üzrə
yarışlarda iştirakını əks etdirən
videoçarx nümayiş olunub.
Sonra yığma komandaların təntənəli keçidi başlayıb.
İlk olaraq qaçqın atletlər komandası arenaya daxil olub.
Açılış mərasimində
Azərbaycanın Paralimpiya
yığmasının keçidi zamanı
bayrağımızı Pekində keçirilmiş Paralimpiya Oyunlarının
qalibi Oloxan Musayev aparıb. Ölkəmizin heyəti parada
yaxalarında 44 günlük Vətən
müharibəsinin simvoluna
çevrilmiş xarıbülbül nişanı
ilə çıxıb. İdmançıların paradı
ev sahibi ölkənin – Yaponiya
paralimpiyaçılarının keçidi ilə
başa çatıb.
Komandaların paradından
sonra fiziki məhdudiyyətlərə
baxmayaraq, insan ruhunun
qarşılaşdığı bütün çətinlikləri
aradan qaldırmağa qadir

olduğunu əks etdirən kompozisiya nümayiş olunub.
“Tokio-2020”nin Təşkilat
Komitəsinin sədri xanım
Haşimoto Seyko çıxış edərək
Yaponiya paytaxtının daha
bir möhtəşəm tarix yazmağa
– XVI Paralimpiya Oyunlarına
ev sahibliyi etməyə tam hazır
olduğunu bildirib. O, paralimpiyaçıları təbrik edib, onlara
uğurlar arzulayıb. Bütün dünyanı ağuşuna alan koronavirus pandemiyası şəraitində
Olimpiya və Paralimpiya
Oyunlarının təşkilatçılarına
minnətdarlığını bildirən
Haşimoto Seyko bu yarışların
insanlığın qarşılaşdığı bütün
çətinlikləri aradan qaldırmağa qadir olduğunu nümayiş
etdirəcəyini bildirib.
Beynəlxalq Paralimpiya
Komitəsinin prezidenti Endrü
Parsons çıxışında paralimpiyaçıların tükənməz qələbə
əzmi ilə bütün maneələri, o
cümlədən fiziki imkanlarının

məhdudluğunu aşaraq parlaq
nailiyyətlər qazanacaqlarına
əminliyini bildirib. Yaponiyaya
səmimi qəlbdən minnətdarlıq
edən Endrü Parsons bu
yarışların yapon xalqının
qəlbində silinməz izlər qoyacağına əminliyini bildirib.
Çıxışlardan sonra Yaponiya İmperatoru Naruhito XVI
Paralimpiya Oyunlarını açıq
elan edib. Sonra səhnəyə
Paralimpiya bayrağı gətirilib
və Paralimpiya Oyunlarının
himninin müşayiəti ilə ucaldılıb. İdmançılar, hakimlər və
məşqçilər Paralimpiya andı
içiblər.
Nəhayət, uzun
səyahətdən sonra Böyük
Britaniyadan gətirilən və
Yaponiyanın müxtəlif prefekturalarından toplanan
Paralimpiya məşəli Tokio
Milli Olimpiya stadionuna
gətirilib. Üç istiqamətdən
günəş formasında yaradılmış
məşələ yaxınlaşan Yaponiya-

nın tanınmış paralimpiyaçıları
XVI Yay Paralimpiya Oyunlarının məşəlini alovlandırıblar.
Açılış mərasimi möhtəşəm
atəşfəşanlıqla başa çatıb.
Qeyd edək ki, XVI Paralimpiadanın proqramında
idmanın 22 növü yer alıb.
Proqrama parabadminton və
parataekvondo ilk dəfə salınıb. İdmançılar ümumilikdə
539 dəst medal uğrunda
mübarizə aparacaqlar.
Azərbaycan XVI Yay
Paralimpiya Oyunlarında
35 idmançı ilə təmsil olunur.
“Rio-2016”nın qızıl mükafatçısı Ramil Qasımov koronavirusa yoluxduğuna görə
yarışlardan kənarlaşdırılaraq
karantinə alınıb. Paralimpiyaçılarımız “Tokio-2020”yə
idmanın 6 növü üzrə 47 lisenziya qazanıblar. Atletlərimizin
23-ü kişi, 12-si qadındır.
İdmançılarımız cüdo,
atletika, pauerliftinq, üzgüçülük, güllə atıcılığı və
kamandan oxatma yarışlarında mübarizə aparacaqlar.
Yarışlara komandamızdan ilk
olaraq avqustun 26-da pauerliftinq üzrə milli komandanın
üzvü Pərvin Məmmədov
qoşulacaq.
XVI Yay Paralimpiya
Oyunlarına sentyabrın 5-də
yekun vurulacaq.

Vüqar AĞAYEV,
AZƏRTAC-ın
xüsusi müxbiri
Tokio

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına
3583 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ
koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada
3583 yoluxma faktı qeydə
alınıb, 1644 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,
analiz nümunələri müsbət çıxan 30 nəfər
vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 398 min
34 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 348
min 454 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,

5 min 370 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə
sayı 44 min 210 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 14 min
508, bu günə qədər isə ümumilikdə 4
milyon 344 min 428 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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– Vətən müharibəsindəki zəfərdən
sonra dövlət başçısının cəmiyyət
qarşısında yeni hədəflər qoyması
qürurverici bir faktdır. Xalqın toparlanaraq qələbə qazanmasının xəyal
deyil, əlçatan, ünyetər hadisə olduğunun sabitləşdiyi bir dövrdə yaşayırıq.
Qüdrətli keçmişdən qüdrətli gələcəyə
gedişin, hədəfyönlü addımların qarantı dövlət – xalq birliyi, güclü lider – sözübütöv Ali Baş Komandanın başçılıq
etdiyi müzəffər ordudur! Azərbaycan

öhdəliklərini pozmaq, nadan çağırışlar
etmək, müxtəlif təxribatlar törətmək
onlara heç nə verməyəcək. Heç
nə! Versə – versə, “endir o bayrağı
dirəkdən, bük, qoy cibinə” tapşırığına
növbəti və qaçılmaz dəvətə aparacaq.
Ermənistan nə edir? – Fikir verin:
–mina xəritələrini yanlış verir;
–bəyanat(lar)ın öhdəliklərini
yerinə yetirmir, o cümlədən Zəngəzur
dəhlizinin açılmasını əngəlləməyə
çalışır;

ifadəçisi var. Səttar Bəhlulzadənin
“Torpağın arzusu” əsəri yadınızdadırmı? Torpaq boş - boşuna arzularla
“çıxış etmir”... Torpaq gülünü, çiçəyini,
ağacını, mer - meyvəsini... oradakı
insanları “düşünərək” üzə çıxarır.
“Su səsə gələr” deyərlər. Deyərlər
ki, hər insanın öz ulduzu, ağbuludu
var və s... İnanıram ki, torpaq öz əsl
sakinlərini duyur, çiçəyi ona görə
açılır, ağacı ona görə boy verir, göyü
ona görə ağ buludla dolur, quşu ona

zorən “məmnun” etməkdən artığını
bacarmayacaq. Ermənistan bizim
rəqibimiz deyil, Prezidentin xüsusi
vurğuladığı kimi, bizim əsas rəqibimiz
zamandır. Biz zamanla yarışırıq. Yarış meydanımızda Ermənistan yoxdur.
Ermənistan yalnız öz kecmiş izləri
ilə görünür: torpağın altını üstünə
çevirən, qəbirlərədək qazıb, dağıdan, ev-eşikləri soyub yağmalayan
Ermənistan 30 il goreşənlik edib buralarda. Bu, hər addımda görünür... Elə

Ermənistan hakimiyyəti öz
ölkəsini uçuruma doğru aparır
Prezidenti öhdəsindən gəlinməsi
mümkün olmayan öhdəliklərlə çıxış
etməyən, dediyini edən liderdir.
Prezidentin “CNN Türk”ə
müsahibəsindəki önəmli
məqamlardan söz açan
həmsöhbətim dedi:
– Müsahibədə belə bir məqam
var: “Müharibənin ilk günlərində
bəziləri düşünürdü ki, görən dayanacaqlarmı, dayanmayacaqlarmı,
dayandıracaqlarmı, dayandırmayacaqlarmı, İlham Əliyev sona qədər
gedəcəkmi, getməyəcəkmi? Amma
müharibə davam etdikcə hər kəs
gördü ki, öldü var, döndü yoxdu, sona
qədər gedəcəyik”. Azərbaycan Prezidentinin xarakteri, qətiyyəti, cəsarəti,
vətəncanlılığı yalnız bu sitatdan belə
çox aydın görünür. Çünki hər kəs 44
günlük müharibənin düşmən üçün də,
bizim üçün də nəticələrini bilir, görür...
Baxırıq, görürük ki, 30 il ərzində
beynəlxalq birliyin işğalla bağlı təsirli
addımlar atmaması, ATƏT- in Minsk
qrupunun fəaliyyətizliyi qarşılığında,
bu durumla qətiyyən barışmayan
respublikamızın öz torpaqlarını
işğaldan qurtarması dövlət başçısının
uzaqgörənliyi, Vətənə bağlılığı, prinsipiallığı, məqsədyönlü və düşünülmüş
siyasəti ilə sıx bağlıdır.
44 günlük müharibədən öncə
olduğu kimi, Qələbəmizdən sonra da,
son bir “ümid”lə, “bəlkə” ilə atəşkəsi
pozan Ermənistanın qeyri-ciddi üzü
(üzsüzlüyü!) bizə yaxşı tanışdır.
Ancaq Ermənistan 30 illik səbrimizin,
beynəlxalq vasitəçilərin səylərinə etinamızın dəyərini anlamalıdır. Yanlış
dəyərləndirmənin sonda nə ilə bitdiyini erməni dövləti, cəmiyyəti mütləq
görməlidir. Ermənistan hərbi – siyasi
rəhbərliyi, “əvəzçıxma” xülyası ilə alışıb - yananlar anlamalı, dərk etməlidir
ki, hər səbatsız hərəkət növbəti
zərbələrə əsas olacaq. Ermənistanın
qırıq - sökük ordusu, “iki stulda eyni
vaxtda oturmaq qabiliyyəti” və s. başqatmadan başqa bir şey deyil.
Ağır məğlubiyətə uğramış Paşinyanı və onun partiyasını parlament seçkisində qalib edən xalqın
istək və arzularından söz açan
Ə.Qoşalı dedi:
– İlk növbədə “əvəzçıxma”
azarkeşləri dəqiq “tərcümə” etməli,
səlis oxumalıdır: erməni xalqı
müharibəyə taqəti qalmadığını anlayır.
Biz deyirik, qaxıl otur, oturduğun
yerdə. Məğlubsan, məğlub yerində
dur! Yoxsa, uğursuzluq bataqlığında
hər çapalama uğursuz dövləti daha
da dərinə aparacaq. Sakit davranmağı bacarmayan erməni cəmiyyəti
anlamalıdır ki, iki üçtərəfli bəyanatın

“Prezident İlham Əliyevin “CNN Türk” telekanalına müsahibəsi
məzmunca ümumiləşdirici və istiqamətvericidir. Yəni, bu, özündən
öncəki (ən azı, ötən ilin iyulundan bəri olan) müsahibələri də x
 atırladan,
onların ən ümumi cəhətlərini özündə birləşdirən və ismarıcları ilə
istiqamətverici, aydınlaşdırıcı bir sənəddir. Müsahibənin suallarını,
cavablarını zəruri edən səbəblər və telekanalın məhz “CNN Türk” olması
təsadüfi deyil. Prezidentin ötən il Tovuz hadisələrindən sonra, yaxud
44 günlük Vətən müharibəsindən az öncə, elə müharibənin gedişindəki
müsahibələrini xatırlayan hər kəs təsdiq edə bilər ki, həmin müsahibələr
sonrakı hadisələrə dair hansı təsəvvürləri yaradırdı, özündə hansı dərin
ismarıclar ehtiva edirdi və hadisələrin gedişi o təsəvvür və ismarıcları
necə təsdiq etdi...” Bu fikirləri Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin
eksperti Əkbər Qoşalı dövlət başçısının “CNN Türk”ə müsahibəsinə
münasibət bildirərkən dedi. O, fikirlərinə davam etdi:
–bəyanatları tamamilə yanlış –
“erməni budaq cümləsi” ilə “şərh”
edir;
–yeni minalar basdırır, yaxud,
buna cəhd edir;
–yenidən silahlanmağa çalışır;
–təxribatların miqyasını, coğrafiyasını genişləndirir;
–beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq cəhdlərini davam etdirir və s.
Yaxşı, bunlardan daha artığını
zaman - zaman edən bir zehniyyət
necə bir perspektiv düşünür? Ən
ağır günlərdə geri addım atmayan bir
dövlət və dövlət başçısı, Şuşada bayraq qaldırdıqdan sonra, qırıq - salxaq
bir ordu qarşısında gerimi çəkilər?
Absurddur.
Mülki əhalinin, şəhər və kəndlərin
atəşə tutulması, müxtəlif müharibə
cinayətləri, təcavüzkarlıq, beynəlxalq
hüquqa sayğısızlıq, işğal bölgəsində
bütün infrastrukturun dağıdılması, talan edilməsi, qətllər, soyqırımı aktları,
bir sozlə, 30 illik bədnam tarixçədən
sonra başına “dəmir yumruq” enən bir
dövlət, daha yanlış yola vaxt, enerji
sərf etməməlidir.
Azərbaycanın postmüharibə
dövründə Qarabağda işğal
mədəniyyətsizliyindən quruculuq mədəniyyətinə, azadlıqdan abadlığa keçidi sürətlə
həyata keçirdiyindən söz açan
həmsöhbətim dedi:
– Qarabağ nəinki işğal illərində,
iğaldan öncə belə malik olmadığı
infrastruktura, yeniliklərə səhnə
olacaq. Ağılsız Ermənistanın işğal axmaqlıqları “ağıllı kənd”lərlə
əvəzlənir – torpağın əsl sahibləri ilə
yadellilərin fərqi belədir. Gələcəkdə
Zəngəzuru da özümüz daha yaxşı süsləyəcəyik. İrəvanın ruhunu
erməni daha 100 il yaşasa belə,
duya bilərmi? Yaxud Göyçəni ruhuna hopdura bilərmi? Hər torpağın,
suyun, iqlimin öz anlayanı, sakini,

görə qanadlanır... Şəhərlərin də ruhu
var, kəndlərin də, dağ başındakı
tək evin, dərə dibindəki komanın
da... Divardakı naxışın, xalçadakı
ilmənin... Ermənilər elə bilir, İrəvanda
yaşayırlarsa, İrəvanın ruhunu duya
bilirlər. Erməni nə bilir Zəngəzurda,
Göyçədə, başqa ərazilərdə qısalan
ömürləri, artan neqativləri və s. nə
ilə bağlıdır? Torpaq da, su da bezib qaraniyyətlilərdən. Torpaq da,
su da azadlığa, aydınlığa çıxmaq,
öz həqiqi sakinlərinə, sahiblərinə
qovuşmaq istəyir. Kəlbəcərdə,
Laçında 30 il qanunsuz yaşadıqları
evlərdən çıxarkən, o evləri yandırıb
- yaxan erməni zehniyyəti, bu gün
Xankəndidə sata bilmədiyi evi yandırır – sabah, birisigün Zəngəzurda,
Göyçədə yanan evləri görsəniz,
təəccüblənməyin.
Bugünlərdə qayınatam haqqın rəhmətinə qovuşdu. Göyçəli
idi. Rəhmətliyin vəfatı xəbərini
eşidincə, ağlıma gələn ilk fikir o
oldu ki, “Göyçə, daha bir oğlun
sənə qovuşmadan, sənin həsrətinlə
gözlərini yumdu bu dünyaya”... Bəli,
Göyçədən, Zəngəzurdan, İrəvandan
torpaq gətirmək, oralardan su gətirib
qəbrinə tökmək sözümüz olan neçə
min doğması, əzizi var bu xalqın...
Haqq sözlərimiz havadan asılı qalmayacaq... Hələliksə, Qarabağ və
Zəngəzurun gündoğar hissəsində
bərpa, yenidənqurma ilə bağlı gərgin
iş aparılır. Bu işləri plan - proqramlı
şəkildə, özü də, mümkün olan ən
yüksək sürət və keyfiyyətlə həyata
keçirməkdəyik.
Quruculuqda Ermənistan bizimlə,
əlbəttə, müqayisə oluna bilməz–
quruculuq erməni cəmiyyətinin
fitrətinə yaddır. Ermənistan istər
öz ərazisində, istərsə Rusiya
“sülhməramlıları”nın keçici olaraq yerləşdiyi torpaqlarımızda baş
qatmaqdan, sürünməkdən, sakinləri

bil, abad yer, şəhər – kənd görəndə
başı ağrıyır bədbəxt uşağının. Belə
bir zehniyyət gələcəkdə necə var ola
bilər?!.
İşğalçılıq, terrorçuluq, başqasının malına - mülkünə, sərvətlərinə
yiyələnmək... siyasəti iliyinə işləmiş
bir cəmiyyət bizimlə hansı və necə
bir “Sülh müqaviləsi”ni imzalayacaq?
Görünür, Ermənistan, sözün bütün
anlamlarında, sülhə hazır deyil.
Ancaq, son 30 ildə formalaşmış
siyasi, hərbi erməni miflərinin darmadağın edilməsi bugünkü və gələcək
münasibətlərdə istirak edəcək əsas
faktorlardan olacaq. Azərbaycan
“dəmir yumruğ”u Ermənistan
cəmiyyətinin ideoloji sütununu darmadağın edib. Erməni cəmiyyətinin
qafasında çəpdişli çarxlar dolaşır ki,
görəsən, İrana nota təqdim edən, Rusiya “sülhməramlıları”na xəbərdarlıq
edən, şifahi xəbərdarlıqları rəsmi
müstəviyə daşıyan və nəhayət,
dövlət başçısının yeni müsahibəsi ilə
yeni gündəm yaradan Azərbaycanın
prinsipiallığını, qətiyyətini və bunu
təqribən əldə edilən uğurları necə
durdurmaq olar?
Müharibə vaxtı müharibə, sülh
vaxtı sülh ləyaqəti göstərə bilməyən
Ermənistanın baş naziri telefon
nömrəsini dəyişməlidir. Ötən ilin sentyabr ayının sonu, oktyabrın əvvəlləri,
eləcə də, sonrakı günlər telefondan
asılı qalan Paşinyanın nömrəsini
ekranda görən hansı dovlət başçısı
o nömrəyə cavab verəcək? Sadə
suallara sadə cavablar var, əslində.
Amma, biz indi cavab axtaran deyil,
sual verənik. Zəhmət çəksin, hərb
cəbhəsində məğlub olduqdan sonrakı
ilk seçkidə qalib olan Paşinyan ritorik
və digər alqoritmli suallara cavab
arasın...

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Füzuli rayonundakı tarixi və dini
abidələrimizi ermənilər yer üzündən siliblər

F

üzuli rayonu Azərbaycanın iri yaşaış bölgələrindən
biridir. Əsası 1827-ci ildə qoyulmuş Qarabulaq
yaşayış məskəninin əsasında 1930-cu ildə
rayon təşkil olunmuş və Qaryagin adlandırılmışdır.
Rayon mərkəzi Qaryagin qəsəbəsi olmaqla, Qozluçay,
Köndələnçay, Arazboyu və Füzuli – Ağdam magistral
yolunun hər iki ətrafında olan kəndləri əhatə etmişdir.
1959-cu ildə böyük şairimiz Məhəmməd Füzulinin 400 illik
yubileyi münasibətilə rayonun adı Füzuli olmuşdur.

1993-cü il avqustun 23-də isə
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumu nəticəsində Füzuli şəhəri daxil olmaqla, rayonun 78 kəndindən
58-i işğal olunmuşdur.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli Ordumuz tərəfindən
2020-ci ilin payızında Füzuli rayonu
işğaldan azad edildi. Ermənilər işğal etdikləri ərazilərdə, o cümlədən
Füzulidə hər şeyi, bütün tikililəri,
eləcə də tarixi və dini abidələri
yerlə-yeksan etmiş, daş üstdə daş
qoymamışdılar.
Füzuli rayonu da tarixi, dini
abidələrlə zəngin bir bölgə olub.
Tariximizin müxtəlif dövrlərində
yaradılmış bu abidələrin demək

olar ki, əksəriyyəti erməni vandalları tərəfindən darmadağın
edilmişdir. Bu abidələr sırasına
rayonun Babı kəndində yerləşən
səkkizguşəli Şeyx Babı Yaqub
(XIII əsr) türbəsini, Aşağı Veysəlli
kəndində XIV əsrə aid Mirəli
türbəsini, Əhmədalılar kəndində
orta əsr qəbiristanlığının ərazisində
sənduqə formalı qəbir daşının
üzərindəki türbəni, XIX əsrə aid
olduğu söylənilən Cəlil türbəsini və
s. aid etmək olar.
Karvansara 1681-ci ildə Füzuli
rayonundakı Qarğabazar kəndinin
mərkəzində, çox da hündür
olmayan bir təpənin üstündə inşa
olunmuşdur. Karvansara tikilisinin
eni 23,7 metr, uzunluğu isə 34,7

metrdir. Qarğabazar kəndində tikildiyi üçün o, Qarğabazar karvansarası adı ilə tanınır. Bu tarixi abidəyə
bəzən Şah Abbas karvansarası da
deyirlər.
Memarlıq üslubuna görə Qarğabazar karvansarası Alban dövrü
memarlıq ənənələrinə bənzəyir.
Girişin sağ və sol tərəflərində
gözətçi otaqları qarşısında iki
böyük sal daş vardır. Görünür,
gözətçilər həmin daşların üstündə
dayanıb, karvansaraya daxil olan
karvanların yüklərinə baxırmışlar.
Karvansara ölkənin daşınmaz tarixi
abidələrindən hesab edilirdi.
İşğaldan sonra ermənilər bu

tarixi-memarlıq abidəsini mal
tövləsinə çevirmişdilər.
Qiyasəddin məscidi
Qarğabazarı kəndində, Şah Abbas
karvansarasından yuxarı, qayanın
üstündə yerləşir. Yerli əhali onu Şah
Abbas məscidi adlandırmışdır. Hacı
Qiyasəddin ağa Dizaği 1633-cü
ildə Dizaq mahalının Qarğabazarı
kəndində doğulmuşdur. Sayılıbseçilən Hacı Qiyasəddin Qarğabazarı kəndinin kəndxudası olmuşdur.
Deyilənlərə görə o, quruculuğu və
xeyirxahlığı ilə seçilib. O, hicriqəməri 1095-ci (miladi 1683/84)
ildə doğma kəndlərində məscid
tikdirmişdir. Həmin məscidin qapı

Vətən müharibəsindəki qələbəmizə
həsr olunmuş rəsm sərgisi
olunmuş ilk fərdi yaradıcılıq
sərgisidir.
Xalq rəssamı Arif Hüseynov belə sərgilərin gənclərin
maariflənməsinə və yaradı-

Ağdamda Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqı, Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti və
Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Vətən
müharibəsindəki qələbəmizə həsr olunmuş rəsm
sərgisi açılıb.
Sərgidə Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının fəxri
üzvləri Elnurə və Aygün
İsgəndərova bacılarının əl
işləri sərgilənir. Qarabağ
zəfərinə həsr olunmuş
"Milli-mənəvi dəyərlərimiz"
adlı dekorativ-tətbiqi sənət
nümunələrindən ibarət ilk
fərdi yaradıcılıq sərgisində
rəssamların 50-yə yaxın
əsəri nümayiş olunur. Sərgi,
şəhid ailələri və media
nümayəndələrinə təqdim
olunub. Ağdam rayonundakı
Heydər Əliyev Mərkəzində
baş tutan sərgi-tədbirdə 27
şəhidin anası üçün xüsusi
diplom və hədiyyələr təqdim
olunub.

Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqının üzvü Aygün
İsgəndərova jurnalistlərə
açıqlamasında bildirib ki, bu
tədbir Qarabağ zəfərinə həsr

cılığına müsbət təsir xidmət
etdiyini deyib: “Mən istərdim
ki, Azərbaycanın bütün
bölgələrində belə sərgilər
təşkil olunsun”.

Üzeyir Hacıbəylinin Şuşadakı
dağıdılmış ev muzeyi erməni
vandallığının nişanəsidir
“Üzeyir ömrü” filmindən də bildiyimiz kimi, dahi bəstəkarın evi Xan
qızının qonşuluğunda yerləşib. Həmin filmdəki yelləncək səhnəsi də
muzeyin qarşısındakı bağda çəkilib.

Üzeyir bəyin buradakı ev muzeyi erməni
vandalları tərəfindən bərbad günə qoyulub.
Muzeyin yerləşdiyi bina XIX əsrdə tikilmiş,
1959-cu ildə ev-muzeyi olaraq fəaliyyətə
başlamışdır. 1978-ci ildə təmir edilən muzeyin həyətində bulaq kompleksi də istifadəyə
verilmişdi.
1992-ci ilə kimi fəaliyyət göstərən muzeyin 1700-ə yaxın eksponatı olub. İşğal
zamanı Üzeyir Hacıbəyliyə aid edilən yalnız
136 şəxsi əşya xilas edilə bilib, qalanları
ermənilər tərəfindən məhv edilib.
Ü. Hacıbəylinin anadan olmasının
ildönümləri, yubileyləri muzeydə mütəmadi
surətdə dövlət səviyyəsində qeyd olunmuşdur. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev dəfələrlə bu muzeydə olmuş, onun
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdir. 1985ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin100 illik yubileyi
UNESCO tərəfindən geniş qeyd olunmuş,
dünyanın bir çox ölkəsindən gəlmiş qonaqlar Ü. Hacıbəylinin Şuşadakı ev-muzeyini
ziyarət etmiş, burada böyük yubiley tədbirləri
keçirilmişdir.
1992-ci ilin may ayının 8-də Şuşa
şəhərinin erməni təcavüzkarları tərəfindən
işğalından sonra muzey fəaliyyətini dayandırmışdır. Ü. Hacıbəylinin ev-müzeyinin direktoru Nəsibə Əliqızının fədakarlığı və Şuşa

çatı üzərindəki kitabədə yazılıb: “Bu
məscidi Böyük Allahın mərhəmətli
bəndəsi Hacı Qiyasəddin tikdirib.
h. t. 1095”. Bu da miladi tarixi ilə
1683-1684-cü illərə təsadüf edir.
Hacı Qiyasəddin məscidi eyvansızdır. Tamamilə yerli daş materialları ilə bir zaldan ibarət tikilmişdir.
Dam örtüyü tağtavan şəkilindədir.
Giriş qapısı nəzərə alınmasa
burada ağac materialından istifadə
olunmamışdır. Məscid kəndin
mərkəzindəki sal qayalı təpənin
üstündə inşa edilmişdir. Həmin
məbəd Hacı Qiyasəddin məscidi
adlanır. Tarixi abidə kimi qorunur.
Füzuli şəhərindəki Hacı Ələkbər
məscidi memar Kərbalayı Səfixanın
ilkin işlərindəndir. Məscidin giriş
qapısı üzərindəki daş kitabədə
“Memar Kərbalayı Səfixan Qarabağinin işidir” – sözləri yazılmışdır.
Kitabədə məscidin tikilmə tarixi də–
hicri tarixi ilə 1307-ci il göstərilir. Bu
tarixi miladi təqviminə çevirəndə
1889-1890-cı illərə uyğun gəlir. Bu
dini ocaq Hacı Ələkbər məscidi
adlandırılmışdır. Hacı Ələkbər
xeyriyyəçi olub. O, bu məscidin inşası üçün vəsait ayırıb və Şuşadan
ustalar dəvət edib. Xeyirxah işlərinə
hörmət və ehtiram əlaməti olaraq
yerli camaat Hacı Ələkbər bəyi öz
tikdirdiyi məscidin ibadət zalının
sol pəncərələrindən birincisinin
qənşərində dəfn etmişdir.
1993-cü ilin avqustunda Füzuli
şəhərinin Ermənistan tərəfindən
işğalı zamanı Hacı Ələkbər məscidi
yararsız hala düşmüşdür.

şəhər mədəniyyət şöbəsinin müdiri Zahid
Abbasovun yaxından köməyi sayəsində muzeyin eksponatlarının bir hissəsinin düşmən
əlinə keçməsinə yol verilməmişdir. Muzeyin
eksponatlarından şəxsən Ü. Hacıbəyliyə
məxsus əşyalar Bakıya gətirilmişdir. Hazırda
onlar Ü. Hacıbəylinin Bakıdakı ev-muzeyinin
fondlarında saxlanılır. Şuşadan gətirilmiş
eksponatlar aşağdakilardan ibarətdir:
Üzeyir bəyin şəxsi əşyaları, uşaqlığ papağı,
kostyumu, eynəyi, paltosu, Qori seminariyasında çaldığı skripka, yazı ləvazimatı,
mürəkkəbqabı, qələmdan, şəxsi albomu,
şəkilləri, anası Şirinbəyim xanımın gəlinlik
paltarı, Ü. Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş və muzeyə yadigar verilmiş
kitablar. Bakıya gətirilən eksponatlardan biri
də müzeyin həyətindəki Üzeyir bəyin çox
sevdiyi armud ağacının dibindən götürülmüş
bir ovuc Şuşa torpağıdır.
Evin ikinci mərtəbəsinə qalxan taxta
pilləkənlər, eyvan, dam, tavan tamamilə dağılıb, otaqları kol-kos basıb, bu müzeyə daxil
olanlar bildirirlər ki içəri keçmək mümkün
deyil. Birinci mərtəbənin ön divarı isə ortadan
parçalanıb, hər an uça bilər.
Evin qabağındakı daş qalağının içindən
gipsdən hazırlanma lövhə tapılıb. Bu, Koroğlunun təsviri olan barelyefin bir parçasıdır.
Daş qalağını təmizləyərkən nə vaxtsa ev
muzeyinin üzərinə vurulmuş qranit lövhənin
qalıqları da aşkar edilib.
Bu daş qalıqları erməni işğalının izlərini
əks etdirir və Qarabağın ermənilər tərəfindən
işğalından təkcə insanların deyil, tarixi
abidələrin də necə zərər çəkdiyini görmək
olur.

Aşağı Veysəlli kəndində təpə
üzərində ucalan qülləvari türbə
xalq arasında Mirəli türbəsi adı ilə
tanınır. Türbənin iç quruluşu ikiqatlı
olub yeraltı sərdabə və yerüstü
kameradan ibarətdir.
Üzərində kitabə və ornament
olmasa da inşaat texnikası və
həcm-məkan quruluşuna görə,
onun Elxanilər dövründə -- XIII
əsrin sonu XIV əsrin əvvəllərində
tikildiyi şübhə doğurmur.
Müzəffər Azərbaycan Ordusu Füzulini işğaldan azad edəndən sonra
Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyev Füzuli şəhərində olarkən
bu xarabalığa çevrilmış yerləri
görəndən sonra demişdir: “Bura
Füzuli şəhəridir. Amma şəhərdən

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

əsər-əlamət qalmayıb. Şəhər yoxdur,
dağıdılıb. Ermənilər dağıdıblar. İşğal
dövründə gəlib bizim binalarımızı
söküb, binaların daşlarını, damlarını
aparıblar, oğru kimi, talançı kimi.
Bunlar, Füzuli şəhərinin qalıqlarıdır.
Bu gün də Ermənistanı müdafiə
edən xarici dairələr gözlərini açıb
baxsınlar onların vəhşiliyinə. Onlar
kimi müdafiə edirlər?!”
Bu şəhərdə rayonun işğaldan
azad edilmiş kəndləri də, buradakı yerlə-yeksan edilmış tarixi-dini
abidələr də tezliklə bərpa ediləcək
və məcburi köçkünlər öz doğma
yurdlarına dönəcəklər.

M.MEHDİYEV,
“Xalq qəzeti”
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Son vaxtlar ölkə ərazisində koronavirusa yoluxanların və
ölənlərin sayında kəskin artım müşahidə olunur. Gündəlik
yoluxma sayının 4 minə qalxdığı, ölənlərin sayının isə 38
olduğu günlər müşahidə edildi. Yoluxmalara səbəb kimi, bəzi
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, toy şənlikləri və bu kimi
kütləvi toplantıların keçirilməsinə icazə verilməsini əsas gətirsək
də, ölüm sayının artmasında vətəndaş məsuliyyətsizliyini
qeyd edə bilərik. Yoluxduğunu, koronavirusun hər hansı
əlamətlərindən birini özündə hiss edən insan dərhal testdən
keçib, nəticəyə uyğun hərəkət edərsə, bəla tezliklə sovuşar və
xəstədə heç bir ağırlaşma olmaz. Təbii ki, virusa yoluxduğunu
bilə - bilə tibb müəssisəsinə rəsmi müraciət etməyən, pozitiv
nəticəsi qeydə alınmayan insan həm cəmiyyətdə, insanlar
arasında gəzərək digərlərini də yoluxdurur, həm də, öz
vəziyyətini ağırlaşdırır və sonda reanimasiyaya düşür.
Operativ qərargahın son
brifinqində 2 doza peyvənd vurduranlara qüvvətləndirici dozanın
vurulməsi tövsiyə olundu. Doğrudur, bu tövsiyə səhiyyə işçilərinə
və yaşı 60-dan yuxarı olan
vətəndaşlara, yəni həm koronaviruslu xəstələrlə yaxın təmasda
olan tibb işçilərinə, həmçinin
immuniteti zəifləmiş yaşlı insanlara
məsləhət görüldü. Amma hazırda
iki doza vaksin alanlara, yəni, tam
vaksin olunanlara 3-cü dozanın
da vurulacağı barədə informasiyalar dolaşır. 3-cü və daha sonrakı
dozaların tətbiqinə ehtiyac olub-olmayacağı barədə Azərbaycan Tibb
Universitetinin yoluxucu xəstəliklər
kafedrasının dosenti, tibb elmləri
doktoru, professor Sədrəddin
Atakişizadənin fikirləri ilə tanış
olaq:
– Ölkəmizdə koronavirusa yoluxma hallarında artımın qarşısının
alınması üçün vacib olan önləyici
tədbirlərdən söz açan professor bildirib ki, qonşu dövlətlərdə olduğu kimi,
bizdə də koronavirusa yoluxma halları
kəskin şəkildə artmağa başlayıb. Eyni
zamanda, buna paralel olaraq ölüm
sayı da çoxalıb. Mövcud vəziyyət tibb
işçilərini narahat edir və təhlükənin
geniş xarakter almaması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görməyə vadar edir.
Pandemiyanın qarşısının alınması
üçün hələ ki, mütəxəssislərin tövsiyə
etdiyi iki yol var. İlk növbədə insanlar
vaksinasiya olunmalıdır. Bildiyiniz
kimi, ölkə rəhbərliyinin göstərişi ilə
yanvar ayının 18-dən əhali kütləvi
şəkildə vaksinasiyaya cəlb olunub.
Doğrudur, son məlumatlara görə, bu
gün ölkə əhalisinin xeyli hissəsinə
peyvənd vurulub. Amma məhz
peyvənd olunmayanların hesabına yoluxanların sayı gündən-günə
artmaqda davam edir. İkinci yol isə
sosial məsafənin qorunması, qoruyucu maskalardan və dezinfeksiyaedici
məhlullardan istifadə olunmasıdır.

insanların öz seçimidir. Hansı şirkətin
peyvəndindən istifadə etməyin o
qədər də fərqi yoxdur. Əsas odur ki,
insanlar virusa qarşı peyvənd olunsunlar.
Professor deyib: “Vətəndaşlar
arasında bəzən deyirlər ki, vaksinasiya olundum, amma xəstələndim. Mən
də izah edirəm ki, peyvənd insanları
yüz faiz xəstəlikdən qorumur. Amma
peyvənd olunanlar arasında ölüm
faizi yox dərəcəsindədir, ağırlaşma
hallarına da çox az rast gəlinir. Bu
gün koronavirusdan reanimasiyaya
düşən xəstələrin əksəriyyəti vaksinasiyadan keçməyən insanlardır.
Bunun nəyi pisdir ki, siz peyvənd
olunmayanlardan fərqli olaraq, virusa

olması ilə bağlı professor bildirib ki,
bu, mutasiyaya uğrayan bir virus
olduğundan, bir formadan digər
formaya keçir: “Xatırlayırsınızsa,
əvvəl COVID –19 idi, sonra başqa ştammlar meydana çıxdı. İndi
“Delta” variantı gəldi. Bunlar hamısı nəticə etibarilə koronavirusdur.
Amma mutasiyaya uğradıqca, yüngül
formaları üzə çıxır. Bu ştammlar bəzi
xəstələrdə özünü ağır şəkildə büruzə
verə bilər. Amma bir yaxşı cəhət var
ki, pandemiyanın “ömrü” uzandıqca,
qarşıdan mutasiyaya uğramış daha
yüngül formalar gəlir. O ki qaldı 3-cü
dozanın qəbulunda hansı vaksin vurulmasına, bu, eyni də ola bilər, fərqli
də. Düzdür, praktikada vaksin həmişə
konkret ştammlara qarşı hazırlanır.

Peyvəndləmə pandemiya
bitənə kimi davam edə bilər

Əgər biz hava – damcı infeksiyasının
yayılmasının qarşısını almaq üçün
lazımi sosial məsafəni gözləyəriksə,
infeksiyanın xəstədən sağlam insana
keçmə ehtimalı kəskin şəkildə aşağı
düşər. Xəstə maska taxırsa, onun
ətraf mühitə virus yayma ehtimalı
aşağı olur. Eyni zamanda, qarşı tərəf
də maskadan istifadə edirsə, onun
yoluxması ehtimalı sıfıra bərabərdir.
Azərbaycanda ayrı-ayrı ölkələrin
istehsalı olan dörd növ peyvənddən
istifadə olunması ilə bağlı fikirlərini
bölüşən mütəxəssis bildirib ki,
ölkəmizdə ilk tətbiq olunan peyvənd
Çinin “SinoVac” şirkətinin istehsalı
olan “KoronaVac” olub. Yan təsirləri
nisbətən az olan bu peyvəndi hər kəs
asanlıqla qəbul edə bilir. Ölkəmizdə
bu vaksindən sonra geniş tətbiq
olunan Avropa ölkələrinin istehsalı olan “Pfizer” vaksinidir. Bunlarla
yanaşı, vətəndaşlarımıza Rusiya
istehsalı olan “Sputnik V” vaksini
də tövsiyə edilir. Bu peyvəndlərin
hansından istifadə etmək isə

yoluxsanız belə, xəstəliyi ayaqüstü keçirirəcəksiniz. Fərq bundan
ibarətdir”.
Hazırda Səhiyyə Nazirliyi
vətəndaşlarda virusa qarşı immunitetin davamlı olması üçün 3-cü dozanın
qəbulunu məsləhət görür. Bu barədə
açıqlama verən professor deyib ki,
xəstəlik keçirmək və peyvənd olunmaqla, yəni, hər iki halda orqanizmdə
infeksiyaya qarşı immunitet yaranır: “Birincisi təbii immunitetdir ki,
xəstələnib sağalandan sonra yaranır.
Orqanizmdə antigenlər, anticisimlər
və s. əmələ gəlir. Buna nümunə
üçün qızılca xəstəliyini göstərmək
olar. Belə ki, qızılcanı keçirən və ya
vaksinini qəbul edən şəxslərdə həyati
immunitet yaranır. Onların ömürlərinin
sonunadək əlavə peyvənd olunmağa ehtiyacları qalmır. İkincisi isə
süni yaranan immunitetdir ki, o da
vaksinasiyanın hesabına əmələ
gəlir. Süni yaranan immunitetlərin
davamlılıq müddəti bəzən 6 aya və
ya 1 ilədək çəkir. Bu müddət ərzində
vaksin olunan şəxsin immunitetində
zəifləmə prosesi gedir. Əlavə dozanın qəbuluna, elə koronavirusda
olduğu kimi ehtiyac yaranır. Ona
görə də pandemiya davam edərsə,
yoluxmaların sayında azalmalar
olmazsa, iki doza qəbul edənlər 6
aydan sonra 3-cü dozanı da qəbul
etməyə məcburdurlar. Hətta ola bilər
ki, pandemiya bitənə qədər 4-cü,
5-ci dozaların qəbuluna da zərurət
yaransın”.
Vaksinin 3-cü dozasının əvvəl
vurulmuş iki peyvəndlə eyni firmanın

Amma ştammlar qısa müddətdə
mutasiyaya uğrayır, vaksinin hazırlanmasına isə çox vaxt lazım olur. Odur
ki, hazırda istifadə etdiyimiz vaksinlər
ciddi ağırlaşmalar yaratmadığı üçün
istənilən ştamma qarşı tətbiq etmək
məsləhət görülür. Çünki əlimizdə olan
vaksinin tətbiqi yalnız pandemiyanın
yayılmasının qarşısının alınmasına
xidmət edə bilər”.
Buna görə də bizim üzərimizə
vaksinasiya ilə bağlı yaxınlarımızı
və ətrafdakıları məlumatlandırmaq
və maarifləndirmək kimi məsuliyyətli
yük düşür. Maraqlı odur ki, insanların bəziləri reallığa, elmi
əsaslandırmalara yox, uydurmalara, şayiələrə inanırlar. Nə qədər
ki, peyvəndə qarşı insanlar arasında bu inamsızlıq davam edəcək,
pandemiyanın da ömrü uzanacaq.
Artıq TƏBİB- in təşkilatçılığı ilə
həyata keçirilən səyyar vaksinasiya briqadaları vətəndaşlara mobil
avtobuslar vasitəsilə də xidmət
göstərəcək. Səyyar briqadaların
təşkil edilməsində məqsəd ölkədə
yeni növ koronavirus infeksiyasına
qarşı aparılan peyvəndləmə prosesinin daha da sürətləndirilməsi,
vətəndaşların vaksinə əlçatanlığının
təmin edilməsidir. Çünki sentyabr
ayından peyvənd olunmayanların
bəzi qapalı məkanlara buraxılmasına
qadağa tətbiq ediləcək. Hər kəsdən
iki doza vaksin vurdurduğunu bildirən
COVID pasportu tələb ediləcək.

Qazaxda “Abad məhəllə”lərin sayı artır
həyətində abadlıq işləri
aparılan, asfalt vurulan sayca
5-ci binadır. Bütövlükdə isə
Qazax şəhərində indiyədək
21 binada təmir-bərpa işləri
aparılmış və həyətlərdə “Abad
məhəllə” salınmışdır. Şəhərdə
15-dən çox küçə, o cümlədən
Heydər Əliyev prospekti,
Vaqif, Səməd Vurğun və digər
küçələr asfaltlanmışdır.
Rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Rəcəb Babaşov
bu işlərin gedişinə və

Ölkə rəhbərinin tapşırığına
əsasən Qazax şəhərinin içməli
su və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması layihəsinin
icrası başa çatmaq üzrədir.
Təqdirəlayiq haldır ki, bu işlərin
yekunlaşdığı ərazilər dərhal
abadlaşdırılmış, prospekt və
küçələr asfaltlanmış, səkilərə
yeni tamet, bardür düzülmüş, qaz,
elektrik, rabitə xətləri səliqəyə
salınmışdır. Eyni zamanda,
çoxmənzilli yaşayış binalarının
həyətlərində də abadlıqquruculuq işləri aparılaraq
“Abad məhəllə” kimi sakinlərin
istifadəsinə verilmişdir.
Bu günlərdə şəhərin Azadlıq küçəsində
yerləşən daha bir çoxmənzilli yaşayış
binasının da təmirinə başlanılmışdır. Qeyd
edək ki, bu, həmin küçədə təmir olunan,

keyfiyyətinə şəxsən özü nəzarət edir. Demək
olar ki, hər gün iş gedən obyektlərə baş
çəkilir, problemlər öyrənilir, operativ tədbirlər
görülür.

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq son illərdə müasir
tələblərə uyğun qurularaq istifadəyə verilən reabilitasiya mərkəzləri şəbəkəsi
Vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin bərpa–müalicə və sosial-
psixoloji xidmətlərlə təminatında xüsusi önəm kəsb edir. 2019-2021-ci illərdə
12 reabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir və yenidənqurmadan
sonra müasir avadanlıqlarla təchiz edilərək istifadəyə verilib. Qeyd edək ki,
postmüharibə dövründə reabilitasiya müəssisələrində yaralı qazi və o
 nların
yaxınlarının, habelə şəhid ailəsi üzvlərinin sosial-psixoloji və r eabilitasiya
xidmətləri ilə təminatı həyata keçirilir və artıq 1400 nəfərədək şəxs bu
xidmətlərlə əhatə olunub.

Qazilərimiz Naftalanda şəfa tapırlar

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

ATMU Beynəlxalq təşkilatlar
ilə əlaqələrini gücləndirir
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti ilə Avropa
Elm İnstitutu arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Həmin
institut Avropada təhsil və elm sahəsində fəaliyyət göstərən ən
gənc təşkilatlardan biri sayılır.
Artıq 10 ildən çoxdur ki, Avropanın və eləcə də dünyanın fərqli
ölkələrində fəaliyyət göstərən ali
təhsil müəssisələrini üzv olaraq bir
araya gətirən beynəlxalq təşkilat öz
fəaliyyətini 2 əsas istiqamətdə – gənc
alim və araşdırmaçıların tədqiqat
layihələrinə cəlb edilməsi və gənclərin

post–doktorantura pilləsi üzrə təhsil
imkanlarının genişləndirilməsi
sahəsində davam etdirir.
İspaniya Krallığının Almeriya və
Laquna universitetlərinin təşəbbüsü
ilə fəaliyyətdə olan beynəlxalq təşkilat
çərçivəsində Azərbaycan Turizm
və Menecment Universiteti tədrisin

beynəlmiləlləşməsi istiqamətinə
əsaslanaraq beynəlxalq əlaqələrin
daha da gücləndirilməsini prioritet
məqsəd kimi dəyərləndirir.
Universitetin mətbuat xidmətindən

bildiriblər ki, ATMU nümayəndələrinin
2021 – ci ilin sentyabr ayından
təşkilatın müxtəlif layihələrində iştirakı
gözlənilir.

Ağdam Mexaniki Suvarma İdarəsi
Bank rekvizitləriAğdam Mexaniki Suvarma İdarəsi
Bank - “Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi”
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
S.W.İ.F.T. CTREAZ22
VÖEN- 3200675831
H/h- AZ26CTRE
00000000000002355201
FOND -7
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində -tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü
çox olmalıdır).
1. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər.
Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
1.1. Vergilərə və digər icbari
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında
arayış.

durları əsasında reabilitasiya xidmətləri göstərilir.
Postmüharibə dövründə
bu mərkəzdə 100-dək qazi
sosial-psixoloji və reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edilib.
Müasir tibbi-reabilitasiya
aparatları, avadanlıqlarla
təchiz edilmiş mərkəzdə effektiv fizioterapevtik üsulların
tətbiqi əsasında reabilitasiya

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Elektrik mühərriklərinin (630 və 250
kvt) əsaslı təmir olunması , “D-1250-63”
və “400 D - 90 “markalı nasosların əsaslı
təmiri işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron formada təqdim etsinlər. Tender
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi
və podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Hüseynov Elşən
Rəşid oğlu (baş mühəndis)
Ünvan- Ağdam rayonu, Xındırıstan
kəndi.
E-mail: agdammsi@mst.gov.az
Telefon- 050 -435-00- 24.
Maraqlananlar tenderin əsas
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır)
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba
70 (yetmiş) manat məbləğdə vəsaiti
ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak
haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Bu müddətdə 115 hərbçi
119 yüksək texnologiyalı
aşağı ətraf protezi ilə təmin
edilib. Həmçinin, bu ilin ötən
dövründə 1162 nəfər Birinci
və İkinci Qarabağ müharibəsi
əlilinə 8639 reabilitasiya
vasitəsi verilib.
Naftalan Reabilitasiya Mərkəzində də Vətən
müharibəsi qazilərinə
sınanmış müalicə prose-

xidmətləri göstərilir. Eləcə də
Naftalan nefti ilə sınanmış
müalicə prosedurları tətbiq
edilir.
Vətən müharibəsi
qazilərinə göstərilən reabilitasiya və sosial-psixoloji xidmətlərlə KİV
əməkdaşlarının əyani
tanışlığı üçün növbəti
mediatur Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyindəki Dövlət Tibbi
Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Naftalan
Reabilitasiya Mərkəzinə
təşkil edilib.
KİV nümayəndələri
Mərkəzdə yaradılan şəraitlə
və Vətən müharibəsi
qazilərinə göstərilən
xidmətlərlə, burada tətbiq
olunan fizioterapevtik prosedurlarla tanış olublar.

1.2. İddiaçıların fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti.
1.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı.
1.4. Son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması barədə
arayış.
1.5. İddiaçının nizamnaməsi.
1.6. Dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi ölkə).
1.7. İddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri
15 sentyabr 2021-ci il saat 14.00-a kimi
tender komissiyasına dövlət satın almalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini 23 sentyabr 2021-ci il saat
14.00-a qədər elektron portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 24 sentyabr
2021-ci il saat 14.00-da elektron portal
vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
aşağıda qeyd olunan vakant vəzifəni
tutmaq üçün müsabiqə elan edir:
Dekan vəzifəsini tutmaq
üçün
“Biznes idarəçiliyi”
fakültəsinin dekanı
Müsabiqədə iştirak etmək
üçün tələb olunan sənədlər:
1. Azərbaycan Turizm və
Menecment Universitetinin
rektorunun adına ərizə.
2. Əmək kitabçasından
çıxarış.
3. Kadrların şəxsi uçot
vərəqəsi.
4. Tərcümeyi-hal.
5. 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd
rəngli fotoşəkil.
6. Son iş yerindən
xasiyyətnamə (təşkilatın
rəhbəri tərəfindən verilmiş və təşkilatın möhürü ilə
təsdiqlənmiş).

7. Ali təhsil, alimlik dərəcəsi
(fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru), elmi ad (dosent, professor)
verilməsi haqqında diplomların
təsdiq olunmuş surətləri.
8. Dərc olunmuş elmi
əsərlərin siyahısı (təşkilatın
elmi katibi tərəfindən
təsdiqlənmiş və möhürlənmiş).
9. Şəxsiyyət vəsiqəsinin
surəti.
10. Fakültə və kafedranın 5
illik perspektiv inkişaf planı.
Sənədləri bir ay ərzində
(şənbə, bazar və bayram
günləri istisna olmaqla)
saat 10.00-dan 17.00-dək
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin insan resursları şöbəsinə təqdim etmək
lazımdır.

Ünvan- AZ1072,Bakı
şəhəri, K.Rəhimov küçəsi
822/23-cü məhəllə, 103
nömrəli otaq.
Yaranan suallarla bağlı
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin İnsan
resursları şöbəsinə müraciət
etmək olar. Telefon- 564-42-33
(dax. 115)
Məlumat ATMU-nun web
səhifəsində də ( www.atmu.
edu.az) yerləşdirilmişdir.
Qeyd: fakültə d
 ekanı
vəzifəsinə namizədin
göstəriciləri vəzifə tələblərinə
uyğun gəlmədikdə və ya
ərizənin verilmə müddəti
bitdikdə sənədlərin qəbulundan
imtina olunur.
Rektorluq
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Türkiyə
Təhlükəli terrorçu həbs edilib
PKK terror
təşkilatının “Rodi
Çevlik” kod adlı
terrorçusu Sonuc
Gürdeğir İstanbul şəhərində
yaxalanıb. Bu
barədə Türkiyənin
Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, xüsusi təhlükəli terrorçu
ayrı-ayrı 11 cinayət işi üzrə ittiham olunur.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Misir
Kosmosa yeni peyklər göndəriləcək
Misirin Kosmik
Agentliyi 2022-ci
ildə kosmosa 4
yeni rabitə və elmi
tədqiqat peyki
göndərəcək. Bunu
Misir Kosmik Agentliyinin icraçı direktoru
Məhəmməd əl-Kosi
açıqlayıb.
Qeyd edib
ki, Misir hökumətinə kosmosdan dinc və elmi-texnoloji
məqsədlərlə istifadə haqqında yeni strategiya təqdim
olunub. Bu sənədə əsasən, Avropa Kosmik Agentliyi ilə
əməkdaşlıq şəraitində yerli kosmik texnologiyaların istehsalı, elmi tədqiqatların aparılması nəzərdə tutulur.
Xəbəri MENA verib.

Əfqanıstan
Aclıq təhlükəsi yaranıb
Əfqanıstanda
hakimiyyətin “Taliban” tərəfindən
ələ keçirilməsindən
sonra ölkə sakinləri
aclıq təhlükəsilə
üzləşiblər. Son həftə
ərzində çox sayda
vətəndaş işini itirib.
Ölkədə banklar da
daxil olmaqla, bir
sıra müəssisələr bağlanıb. Ərzaq qiymətləri isə durmadan
artır. Digər tərəfdən, ölkədə yerli valyutanın ucuzlaşması
onsuz da gərgin olan sosial-iqtisadi vəziyyəti daha da
ağırlaşdırıb. Ölkəyə beynəlxalq aviareyslərin dayandırılması isə kənardan humanitar yardımların göndərilməsini
xeyli çətinləşdirib. Məsələ ilə bağlı bir sıra təşkilatlar artıq
həyəcan təbili çalırlar.
Məlumatı BBC yayıb.

İsveç

Aİ rəsmisi Özbəkistanın
Əfqanıstanla sərhədinə səfər edib

Türkiyənin Milli Müdafiə
naziri Hulusi Akar Böyük
Britaniya mətbuatının
guya Türkiyə və Pakistan
ərazisində əfqan qaçqınları
üçün qəbul mərkəzlərinin
yaradılması planları barədə
məlumatını təkzib edib.
Bu barədə o, “Anadolu”
agentliyinə müsahibəsində
bildirib.

A

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi
Əfqanıstandakı vəziyyəti yaxından izləyir
Nazir bəyan edib ki, bu
mövzu Ankara ilə danışıqlarda heç zaman qaldırılmayıb,
əgər qaldırılsaydı belə, onun
reallaşdırılması mümkün
olmazdı. Akar xatırladıb ki,
Böyük Britaniyanın Müdafiə
naziri Ben Uolles “The
Mail” qəzetində Londonla
əməkdaşlıq etmiş əfqanların
viza alana qədər müvəqqəti
olaraq bir sıra xarici ölkələrin
hansısa mərkəzlərində
yerləşdirilə biləcəyini bəyan
etmişdi.
Türkiyəli nazir deyib:
“Bəzi KİV-in yaydığı
məlumatların əksinə olaraq,
Uolles həmin məqalədə
Türkiyə və Pakistanın adlarını çəkməyib. Belə bir məsələ
müzakirə olunmayıb”.
Akar Əfqanıstan
məsələsinin Türkiyənin
Müdafiə Nazirliyində
müzakirəsi barədə də

 anışıb. Tədbirdə Türkiyə
d
Silahlı Qüvvələrinin Baş
Qərargah rəisi general
Yaşar Gülər, Quru Qoşunlarının komandanı general
Musa Avsevər, Hərbi Hava
Qüvvələrinin komandanı general Həsən Kiçikağüz, Hərbi
Dəniz Qüvvələrinini komandanı kontr-admiral Adnan
Özbal və Müdafiə nazirinin
müavini Yunus Əmrə Qaraosmanoğlu iştirak ediblər.
Türkiyənin Kabildəki
səfiri Cihad Ərginay və
Əfqanıstandakı türk hərbi
hissələrinin komandanı
ölkədəki vəziyyət və türkiyəli
hərbçilərin Həmid Karzay
adına Kabil Beynəlxalq Aeroportundakı fəaliyyəti haqqında məlumat veriblər. Akar bildirib ki, Türkiyənini Müdafiə
Nazirliyi Əfqanıstandakı
vəziyyəti daim yaxından

Bu yaxınlarda
“Barselona” klubundan PSJ-yə keçən
Lionel Messi hələ ki,
yeni komandasının
heyətində meydana
çıxmayıb. Bildirilir ki,
hücumçunun Paris
klubundakı debütü
avqustun 29-da baş
tutacaq. Məhz həmin tarixdə paytaxt futbolçuları Fransa
çempionatı çərçivəsində səfərdə “Reyms”lə qarşılaşacaqlar. Məlumata görə, Messi avqustun 24-dən etibarən
komanda ilə məşqlərə qatılmağa başlayıb.
Xəbəri “Le Figaro” verob.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Xəbərdə deyilir ki, o,
Özbəkistanın cənubuna
səfəri çərçivəsində
Surxandərya vilayətinin
qubernatoru Tura Bobolov ilə
görüşüb, vilayət mərkəzində
qaçqın əfqan gəncləri
üçün açılan maarifləndirici
mərkəzdə olub. Aİ rəsmisi
Özbəkistan–Əfqanıstan
sərhədində yerləşən
“Termez-yük” terminalını da

-nın məlumatına görə,
Yaponiya hökuməti koronavirusun sürətlə yayıldığı şəraitdə
zəif simptomlara malik xəstələrə
yardım göstərilməsi üçün paytaxt
Tokioda “oksigen stansiyası” açıb.
Məlumata görə, ilk belə stansiya
paytaxtın Şibuya rayonu ərazisində
fəaliyyətə başlayıb. Gün ərzində
fəaliyyət göstərəcək stansiyada 130
çarpayının yerləşdirildiyi, onun 3 həkim
və 25 tibb bacısı ilə təchiz olunduğu
bildirilir.
Qeyd edilir ki, stansiya əsasən,
evdə müalicə olunan zəif simptomlara
malik xəstələr üçün nəzərdə tutulub,
lakin onların vəziyyəti ağırlaşdıqda
təcili yardım çağırılır. Həkimlərin rəyinə
görə vəziyyəti ağır olan xəstələr də bu
xəstəxanaya yerləşdirilir.
Tokio hökuməti ümid edir ki, belə

stansiyalar fövqəladə yardım xidmətinin
və tibb mərkəzlərinin yükünü azaltmağa
kömək edəcək.
Çarpayıların ümumi sayını 400-ə
çatdırmaq üçün paytaxtda daha iki belə
stansiyanın açılması nəzərdə tutulur.
Son məlumatlara görə hazırda

 okioda 39 minədək xəstə ya evdə
T
müalicə alır, ya da xəstəxanaya
yerləşdirilmək üçün növbəsini gözləyir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Rusiyada yoluxma azalır

Son sutka ərzində Rusiyanın 85 r egionunda
18 min 833 nəfər koronavirus infeksiyasına
yoluxub. 18 min 636 nəfər sağalıb. 794 nəfər
vəfat edib.

Fransa
Messi PSJ-də məşqlərə başlayıb

izləyir və gələcək addımlarla bağlı bir sıra göstərişlər
verib.
Qeyd edək ki, 2020-ci ilin
fevralında ABŞ və “Taliban”
hərəkatı arasında aparılmış
danışıqlar nəticəsində
xarici hərbi kontingentin
Əfqanıstandan çıxarılması
barədə razılıq əldə olunub. Razılaşmada xarici
qüvvələrin hücuma məruz
qoyulmaması göstərilsə də,
Əfqanıstanın təhlükəsizlik
qüvvələri ilə bağlı belə bir
fikir bildirilməyib. Nəhayət,
iyun ayında Dohada danışıqlar davam edərkən “Taliban”
hücumlarını genişləndirib
və qısa müddətdə bir çox
əyalətləri, sonda isə ölkənin
paytaxtını ələ keçirib.

Tokioda koronavirus xəstələri üçün
“oksigen stansiyası” açılıb
NHK

İki zavod fəaliyyətini dayandıracaq
“Volvo Cars”
avtomobil şirkəti
İsveçin Göteborq
və Belçikanın Gent
şəhərlərindəki
zavodlarının
fəaliyyətini dayandıracaq. Bu
qərar “Volvo Cars”
avtomobillərinin
yığılması üçün vacib olan komponentlərin çatışmazlığı ilə
əlaqədar verilib. Qeyd olunub ki, bununla bağlı adıçəkilən
müəssisələrdə avqustun 30-dan sentyabrın 3-dək istehsal
prosesinə fasilə veriləcək. Fasilə dövründə zavodların
işçiləri istirahət götürə bilərlər.
Məlumatı “Autoua.net” yayıb.

vropa İttifaqının (Aİ) Orta Asiya üzrə xüsusi
nümayəndəsi Terhi Hakala Özbəkistanın
Əfqanıstanla sərhədində yerləşən Termez
şəhərinə səfər edərək, buradakı vəziyyətlə tanış
olub. Bu barədə Daşkənddəki mənbələrə istinadən
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

ÂÂAvqustun 25-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında
gecə və səhər bəzi yerlərdə qısamüddətli
yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı var. Günün ikinci yarısında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimalqərb küləyi əsəcək. Gecə 24-27°, gündüz
30-34°, Bakıda gecə 25-27°, gündüz 32-34°
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə
sütunu, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh,
Zaqulba) 26-27° isti,Cənub çimərliklərində:
(Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 27-28° isti
olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi
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Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə,
yoluxanların sayı azalsa da, hər gün vəfat edənlərin sayı
700 nəfərdən çoxdur. Bu isə həyəcan doğurur.
Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada
(1105 nəfər), Moskva vilayətində (1125 nəfər) və Sankt–
Peterburq şəhərində (600 nəfər) qeydə alınıb. Moskva və
Sankt–Peterburq şəhərlərinin operativ qərargahlarından
bildiriblər ki, yoluxma minimuma enib.
Pandemiya başlanandan indiyədək Rusiyada 6 milyon 785
min 374 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 6 milyon 53 min
503 nəfər sağalıb. 177 min 614 nəfər koronavirus infeksiyasının
qurbanı olub.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 18-23°,
gündüz 33-38° isti olacaq.
ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 12-17°, gündüz 20-25° isti
olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı,
dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz tədricən
kəsiləcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 19-23°, gündüz
31-36° 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 intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək.
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 18-23°, gündüz 30-35°,
dağlarda gecə 12-17°, gündüz 23-26° 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. Gündüz tədricən
kəsiləcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 21-26°, gündüz
32-37° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı
var. Axşam tədricən kəsiləcək. Səhər dağlarda duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək,
arabir güclənəcək. Gecə 20-24°, gündüz
28-33°, dağlarda gecə 17-19°, gündüz
22-27° 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

ziyarət edib.
T.Hakala jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib: “Aİ rəhbərliyi Özbəkistan
hökuməti ilə ikitərəfli
əlaqələrin, eləcə də bütün
sahələrdə açıq və səmərəli
dialoqun genişlənməsində
maraqlıdır”.
Qeyd edək ki, Talibanın
Əfqanıstan ərazisinə nəzarəti
tam ələ keçirməsi Orta

Asiya respublikalarını, o
cümlədən Özbəkistanı ciddi
narahat edir. Aİ rəhbərliyi
Daşkəndin öz təhlükəsizliyini
təmin etməklə bağlı səylərini
dəstəkləyəcəyini vəd edir.
Əfqanıstanın özündə
isə vəziyyət əvvəlkitək
gərgin olaraq qalır. Ən son
məlumatlara görə, ölkədən
qaçmaq istəyən insanların
Kabil Beynəlxalq Aeroptuna
kütləvi axışması nəticəsində
burada xaos və nizamsızlıq
yaranıb.
Başqa bir xəbərdə isə deyilir ki, “Taliban” hərəkatının
başçıları Əfqanıstanı idarə
etmək üçün 12 nəfərdən
ibarət şura formalaşdırmaq
niyyətindədirlər. “Taliban”ın
siyasi qanadının lideri Əbdül
Qani Bəradar, hərəkatın
hərbi komissiyasının rəhbəri
Moulavi Yaqub və “Hakkani
şəbəkəsi” diversiya qrupunun
başçısı Siracuddin Hakkani
şurada ən nüfuzlu üç şəxs
olmalıdır.
Mənbə həmçinin qeyd
edir ki, taliblər Əfqanıstanda
prezident postunu, yaxud
hər hansı təkbaşına lider
vəzifəsini bərpa etmək
istəmirlər.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Neftin qiyməti artır

D

ünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
artmaqda davam edir. Londonun “İCE”
Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 1,47 faiz artaraq bir bareli
69, 58 dollar olub.

Nyu-York
Əmtəə Birjasının məlumatına
görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞın “WTI” markalı
neftinin qiyməti
0,34 faiz artaraq
bir bareli 65,86,
Azərbaycanın
“AzeriLight”
markalı neftinin
qiyməti 3,78 faiz artaraq bir bareli 68,57 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünyada baş verən ictimai-siyasi
proseslərlə əlaqədar olaraq “qara qızıl”a tələbat artıb. Buna
görə də dünya bazarında neftin qiyməti artmaqda davam
edir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
katankanın satınalınması
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 31 avqust 2021-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti)
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan
geri qaytarılacaqdır.
Ünvan- Bakı, Neftçilər prospekti 2
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1132.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov
ailəsi ilə birlikdə Elçin, Ziyəddin, Fəxrəddin və Hüseyn
Allahverdiyevlərə əzizləri, iqtisad elmləri doktoru, professor
ƏLİ ALLAHVERDİYEVIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə,
qohumlarına və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi
Ziyəddin Qulu oğlu Allahverdiyevə qardaşı, iqtisad elmləri
doktoru, professor
ƏLİ ALLAHVERDİYEVIN

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