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Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi
müstəqilliyimizin möhkəmlənməsində mühüm addım oldu

Ötən il regional proqram
uğurla həyata keçirilib

Biz ölkəmizin Avropa Şurasına qəbulunu yalnız
indiyə qədər gördüyümüz işlərə, həyata keçirdiyimiz
islahatlara verilən qiymət kimi deyil, həm də
ölkəmizə və xalqımıza doğru uzadılan dost əli kimi
qiymətləndiririk... Azərbaycanın bayrağı Avropa
Şurası sarayının önündə dalğalanacaqdır. Bu bayrağın rənglərindən birinin mənası müasirləşmək, yəni
avropalılaşmaqdır.

P

rezident İlham Əliyevin Azərbaycanın bölgələrinə daim səfər etməsi, müxtəlif
təyinatlı sosial-iqtisadi müəssisələrin açılışı mərasimlərində insanlarla
görüşməsi, onların qayğıları, problemləri ilə dərindən maraqlanması xalqPrezident birliyinin, bağlılığının möhkəmlənməsində mühüm önəm daşıyır. Şübhəsiz
ki, belə hal həm ölkənin getdikcə güclənməsinə, regionların inkişafına, əhalinin rifahının daha da yaxşılaşmasına, həm də xalq-iqtidar vəhdətinin sarsılmazlığına
müsbət təsir göstərir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizin
Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi ilə əlaqədar
keçirilən təntənəli mərasimdəki çıxışından.
Strasburq, 25 yanvar 2001-ci il.

A

zərbaycan Respublika
sının Avropa Şurasına
tamhüquqlu üzv qəbul
olunmasından 21 il keçir. Bu
dövrdəki fəaliyyətimiz, əldə
olunan uğurlar və perspektivdə
bizi gözləyənlər barədə çox
yazmışıq. Ona görə də bu
sətirləri xüsusi bir məqamı yada
salaraq başlamaq istəyirik.
Belə ki, 2020-ci ilin payızındakı
şanlı qələbəmizin ölkəmizə və
regiona bəxş etdiyi yeni reallıqlar
barədə danışan Prezident İlham
Əliyev dəfələrlə vurğulamışdır ki,
Azərbaycan bu haqq mübarizəsinə
başlayanda beynəlxalq hüquq da
bizim tərəfimizdə idi, dünyanın aparıcı
beynəlxalq təşkilatları da. Dövlət
başçımız qeyd edirdi ki, bütün aparıcı
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanıyan qərar və ya
qətnamələr qəbul etmişdir.
Fikrimizcə, söhbət Avropa
Şurasına üzvlüyümüzün
ildönümündən getdiyinə görə məhz
bu qurumun Cənubi Qafqazdakı
münaqişə, Ermənistanın işğalçı,
Azərbaycanın isə işğala məruz
qalmış ölkə kimi tanınması barədə
qəbul etdiyi sənədləri xatırlatmaq
yerinə düşür.
2001-ci il aprelin 24-27-də
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar sessiyası keçirilirdi.
Azərbaycan parlamentinin AŞPA-dakı
nümayəndə heyəti deputat İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq
bu qurumun iclasında tamhüquqlu
üzv kimi iştirak edir və elə ilk sessiyadan başlayaraq Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələri avropalıların
diqqətinə çatdırılırdı.

(ardı 2-ci səhifədə)

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə
müntəzəm avtobus reysləri başladı

“Şuşa ili”: reallığa baxış

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə yanvarın 24-dən sərnişin
avtobuslarının müntəzəm reysləri başlayıb.

Naftalan – təşəbbüslər
və reallıqlar şəhəri

Reyslər Bakı–Şuşa, Bakı–Ağdam,
Əhmədbəyli–Şuşa, Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanı–Şuşa və Bərdə–Ağdam
istiqamətlərində şəhərlərarası avtobus
marşrutları ilə yerinə yetirilir.
Artıq hər bir marşrut üzrə sınaq səfərləri
həyata keçirilib, istismar ediləcək avtobusların sinifləri müəyyən olunub.
Reyslər Əhmədbəyli–Şuşa marşrutu
üzrə həftədə 4 dəfə, digər istiqamətlər
üzrə isə 2 dəfə olmaqla təşkil edilir. Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı–Şuşa avtobus
marşrutunun fəaliyyəti təyyarə aviareysləri
ilə uzlaşdırılacaq.

ardı 3-cü səhifədə)

(bax səhifə 4)

(bax səhifə 11)

Dövlətimizin başçısının 2021-ci ildə
bölgələrə, ümumilikdə, 47 səfər etməsi də
ölkə rəhbərinin regionların sosial-iqtisadi
inkişafının, xüsusilə düşməndən təmizlənən
ərazilərimizdə aparılan bərpa, tikinti-quruculuq layihələrinin icrasının diqqət mərkəzində
saxlamasının bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, dövlətimizin başçısının
bölgələrə etdiyi səfərlərin 32-si işğaldan
qurtulan torpaqlara olub. Bu səfərlər zamanı
ölkə Prezidenti onlarla müəssisənin təməlini
qoyub, yeni sosial-iqtisadi obyektlərin

Beləliklə, 2021-ci ildə regionlarda:
– Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında iki
müəssisənin – “Azərsulfat” MMC-nin sulfat
turşusu istehsalı, “Glassica” QSC-nin şüşə
tara məhsullarının istehsalı zavodlarının
təməli qoyulub, “Azerfloat” QSC-nin termoformasiya metodu ilə vərəqə şüşə istehsalı
müəssisəsinin açılışı reallaşıb;
– Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 17-ci
rezidenti olan “Azmonbat” MMC-nin istifadə
müddəti bitmiş qurğuşun turşulu akkumulyator batareyalarının utilizasiyası aparılacaq

 çılışını gerçəkləşdirib, müvafiq strukturların
a
rəhbərlərinə yenidənqurma, abadlıq-quruculuq tədbirləri ilə bağlı dəyərli tapşırıq və
tövsiyələrini bildirib, eyni zamanda, əvvəlki
gedişləri zamanı verdiyi tapşırıqların icrası
ilə yerində maraqlanıb, həmçinin sakinlərlə
görüşlər keçirib, qayğıları, istəkləri ilə maraqlanıb. Məhz elə bunun nəticəsidir ki, hesabat
dövründə regional inkişaf strategiyası ardıcıl
həyata keçirilib.
Keçən il ərzində bölgələrdə sənayeləşmə
siyasətinə uyğun olaraq, yüzlərlə müasir
müəssisə, yeni istehsal sahələri yaradılıb, daxili tələbatın ödənilməsində yerli məhsulların
payı əhəmiyyətli dərəcədə artıb, ixrac imkanları genişlənib.

müəssisə istifadəyə verilib;
– Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin açılışı gerçəkləşib, məhəllənin rezidenti olan
“Azərmaş” zavodu, tikinti materialları üçün
avadanlıqların, yüngül tara və plastik su qablarının istehsalı müəssisələri işə salınıb;
– Hacıqabulda “Azərsun Şamaxı Aqropark” və “Agro Dairy” MMC-nin aqroparkı
istifadəyə verilib;
– Naxçıvanda “Azərxalça” ASC-nin muxtar respublika filialı fəaliyyətə başlayıb;
– Şamaxıda Üzüm Tingçilik Mərkəzinın
açılış mərasimi keçirilib;
– Qubada qablaşdırma vasitələrinin istehsalı müəssisəsi işə salınıb.

(ardı 3-cü səhifədə)

Pentaqon Avropada əlavə 5000-ə qədər ABŞ
hərbçisi yerləşdirilməsi planını təqdim edib
ABŞ Şərqi Avropa və Baltikyanı ölkələrə 5000-ə qədər hərbçi, gəmi və
təyyarə göndərə bilər.
“The New York Times” nəşri
müdafiə qurumunda məlumatlı
mənbəyə istinadən bildirib ki, ABŞ
prezidenti Co Bayden Baltikyanı
ölkələrə və Şərqi Avropaya bir neçə
min ABŞ əsgəri, eləcə də, döyüş
gəmiləri və təyyarələri yerləşdirmək
imkanını nəzərdən keçirir.
Qeyd olunur ki, Kemp Deviddə
(ABŞ prezidentinin Merilenddəki
iqamətgahı) görüşdə yüksək rütbəli
Pentaqon rəsmiləri Baydenə Şərqi
Avropa ölkələrinə 1000-dən 5000-ə
qədər əsgər göndərilməsini, “vəziyyət
pisləşərsə”, bu sayın 10 dəfə artırılmasını
nəzərdə tutan bir neçə variant təqdim edib.

ABŞ prezidentinin müvafiq qərarı bu
həftə verəcəyi gözlənilir.

“Xalq qəzeti”

2

25 yanvar 2022-ci il, çərşənbə axşamı

F.H.Səttarovanın
“İstiqlal” ordeni ilə
təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Fatma Hüseyn
qızı Səttarova “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 yanvar 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Müharibə, Əmək və
Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri
İkinci Dünya müharibəsi veteranı Fatma Səttarovaya
Hörmətli Fatma xanım!
Əlamətdar yubileyiniz – anadan olmağınızın 100 illiyi münasibətilə Sizi ürəkdən
təbrik edirəm.
Siz şərəfli ömür yolu keçərək bütün
həyat və fəaliyyətinizi doğma Vətəninizə
xidmətə həsr etmiş, İkinci Dünya
müharibəsi illərində yenilməz iradə və
qətiyyət nümayiş etdirmisiniz.
Cəbhəyə könüllü yollanaraq Leninqrad
şəhərinin mühasirəsi zamanı və Moskva

ətrafında gedən döyüşlərdə fəal iştirakınız
fədakarlıq və şücaətin bariz nümunəsi idi.
Xalqımızın məhz Sizin kimi yüz minlərlə
mərd övladlarının cəsarəti, igidliyi,
əzmkarlığı sayəsində Azərbaycanın adı
faşizmə qarşı mübarizənin ön cərgəsində
yer almış dövlətlər sırasındadır.
Sonrakı dövrlərdə Siz ölkəmizin ictimai
həyatında yaxından iştirak etmiş, gənclərin
vətənpərvərlik və milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsinə, layiqli vətəndaşlar kimi
yetişməsinə töhfə vermisiniz. 44 günlük

Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi
müstəqilliyimizin möhkəmlənməsində mühüm addım oldu
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Sessiyada 9 ölkə və AŞPA-da
fəaliyyət göstərən 5 siyasi qrupu
təmsil edən 29 nümayəndə tərəfindən
imzalanmış “Ermənilər tərəfindən
azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş
soyqırımının tanınması” adlı yazılı
bəyanat və 14 ölkəni təmsil edən 20
nümayəndə tərəfindən imzalanmış
“Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlanılan müharibə əsirləri və
girovları” adlı tövsiyə xarakterli təklif
AŞPA-nın rəsmi sənədləri qismində
yayıldı. Göstərilən sənədlərdə
ermənilər tərəfindən Xocalı
əhalisinin tamamilə qətlə yetirilməsi,
Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin
20 faizini işğal etməsi, Ermənistanda
və işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında uşaqlar, qadınlar və yaşlılar
da daxil olmaqla, 783 azərbaycanlı
girovun saxlanılması faktı və digər
vacib məsələlər vurğulandı.
Bəli, AŞPA-dakı fəaliyyətimiz
münaqişənin ədalətli şəkildə həll
edilməsi üçün atılan addımlarla yadda
qalmışdır. Bəs Azərbaycan tərəfi öz
deputatlarının həmin tribunaya çatmasına necə nail olmuşdu? Bu sualın
çox yığcam cavabı var: Ulu öndər
Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı
xarici siyasət kursunun reallaşdırılması nəticəsində.
Müstəqillik tariximizin rəsmi
sənədləri göstərir ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
xarici siyasət kursunda beynəlxalq
təşkilatlarla münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi prioritet
istiqamətlərdən biri idi. Həmin siyasi
kursun nəticəsi olaraq Azərbaycan
dünyanın nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarının – BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı
və digər mötəbər qurumların üzvü
kimi onların işində yaxından iştirak
edir. Ötən illərdə Azərbaycanın üzv
olduğu və əməkdaşlıq etdiyi bütün
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri
daha da genişlənib və möhkəmlənib.
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv
kimi qəbulu isə ölkəmizin beynəlxalq
münasibətlər sistemindəki mövqeyinin formalaşmasında önəmli rol
oynayıb.
Məhz ulu öndərin siyasi-diplomatik
fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, 1996-cı il
martın 17-18-də Azərbaycan Avropa

Şurasının Qanun vasitəsilə Demokratiya üzrə Avropa Komissiyasına üzv
qəbul olunub.Həmin il iyunun 28-də
AŞPA bürosu Azərbaycana “xüsusi
dəvət edilmiş qonaq” statusunun
verilməsi barədə qərar qəbul etdi.
İyulun 13-də isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
Avropa Şurası baş katibinin adına
məktub göndərərək, Azərbaycanın
Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv
qəbul olunmaq və digər üzv dövlətlər
kimi İnsan Hüquqlarının və Əsas
Azadlıqlarının Müdafiəsi haqqında
Avropa Konvensiyasına qoşulmaq
arzusunda olduğunu bildirdi.
1997-ci il oktyabrın 10-11-də
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
Avropa Şurası üzvü olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının Strasburqda keçirilən ikinci Zirvə toplantısında iştirak edib, Avropa Şurasının
rəhbərliyi ilə Azərbaycanda demokratik proseslərin gedişi, ölkəmizin Avropa strukturları ilə əlaqələri barədə fikir
mübadiləsi aparıb, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair Azərbaycanın
mövqeyini açıqladı.
1998-ci il yanvarın 20-də isə Prezident Heydər Əliyev “Azərbaycan
Respublikası ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
və Azərbaycan Respublikasının
Avropada mənafelərinin müdafiə
edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında”, 1999-cu il oktyabrın 21-də
“Avropa Şurasında Azərbaycan Respublikasının təmsilçiliyinin təşkilati

təminatı haqqında” sərəncamlar
imzaladi. Əsrin sonuncu ili – iyunun
26–28-də AŞPA-nın növbəti sessiyasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasının tamhüquqlu
üzvlüyünə qəbul edilməsinə dair
müsbət rəy verdi. Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsinin həmin il noyabrın 7-9-da keçirilən sessiyasında
“Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv
olmağa dəvət edilməsi” adlı 14 saylı
qətnamə qəbul edildi.
Nəhayət, yeni əsrin birinci ilinin ilk ayının 17-də Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr
səviyyəsində keçirilmiş iclasında
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul
edilməsinə dair qərar qəbul olundu.
Yanvarın 25-də isə Prezident Heydər
Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv
qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi
mərasim keçirildi və qurumun binasının qarşısında dövlətimizin bayrağı
ucaldıldı.
Həmin qurumdakı fəaliyyətimizin
əsas uğurlarından biri deputat İlham
Əliyevin AŞPA-dakı Azərbaycan və
Türkiyə nümayəndə heyətlərinin birgə
fəaliyyətinə nail olması, 2003-cü il
yanvarın 27-də AŞPA bürosunun
iclasında Azərbaycan Respublikasının Assambleyadakı nümayəndə
heyətinin rəhbəri İlham Əliyev büro
üzvü və AŞPA-nın vitse-prezidenti
seçilməsi oldu. Cənab İlham Əliyev
ölkəmizin 2014-cü il mayın 14-dən

Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində
11 min şəxsə xidmət göstərilib
Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il iyunun 25-də imzaladığı
Fərmanla yaradılan vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində ötən dövrdə
şəhid ailələri üzvləri, müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi
qulluqçular və müharibə əlillərindən ibarət 11 min şəxsə xidmət
göstərilib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsindən verilən məlumata
görə, hazırda Bakı şəhərindəki və Abşeron
rayonundakı DOST mərkəzlərində, həmçinin
Gəncə şəhərində, Masallı və Ucar rayonlarında regional vahid əlaqələndirmə mərkəzləri
fəaliyyət göstərir.
Mərkəzlərdə həmin kateqoriyalara aid
şəxslərə 39 qurum, 6 mərkəzi (Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Müdafiə
Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti,
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi,
Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti) və 33
yeri icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 26
istiqamətdə xidmətlər “bir pəncərə”dən,
operativ, şəffaf, vətəndaş rahatlığı və
məmnunluğu prinsipi əsasında təqdim edilir.
Yaxın günlərdə digər regionlarda da vahid

əlaqələndirmə mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması üçün hazırlıq işləri aparılır.

altı aylıq dövr üçün təşkilatın Nazirlər
Komitəsində sədrlik etdi.
... Xatırladaq ki, ulu öndər Heydər
Əliyev 2001-ci il yanvarın 25-də
Strasburqda həm Azərbaycanın Avropa Şurası üznlüyünə qəbul edilməzi
mərasimində, həm də AŞPA sessiyasında çıxış etmişdi. Bu sətirləri də
ümummilli liderimizin sessiyadakı
çıxışından seçdiyimiz cümlələrlə
tamamlamaq istəyirik. Çünki həmin
fikirlər Azərbaycanın 90-cı illər reallıqlarını kifayət qədər açıq şəkildə
ifadə edir: “Ölkəmizdə qəbul edilən
qanunlar Avropa Şurası ekspertlərinin
bilavasitə iştirakı ilə hazırlanır. Hüquq
islahatları nəticəsində hər bir insan
şəxsiyyət azadlığı və toxunulmazlığına, barəsində qaldırılmış işin müstəqil
və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən
ədalətlə və açıq şəkildə araşdırılmasına, hüquq müdafiəsinə təminat
almışdır.
2000-ci ilin iyununda mən
korrupsiyaya qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi haqqında fərman imzalamışam. Həmin fərmana əsasən,
korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair
qanun və dövlət proqramı hazırlanır.
Penitensiar sistemin islahatı uğurla
aparılır. Məhbusların saxlanması
şəraitini yaxşılaşdırmaq və Ədliyyə
Nazirliyinin tabeliyinə verilmiş penitensiar müəssisələrin idarə olunmasını təkmilləşdirmək üçün tədbirlər
görülür.
Mənim təşəbbüsümlə son beş
ildə 55 min şəxs barəsində amnistiya
elan edilmişdir. Bundan əlavə, mən
2500-dək məhbusu əfv etmişəm.
Onların arasında hüquq müdafiəsi
təşkilatlarının, Avropa Şurası Parlament Assambleyası deputatlarının
müraciəti ilə əfv olunanlar da vardır.
Bu il yanvarın 16-da mən 9 minədək
şəxs barəsində amnistiya elan olunmasına dair təşəbbüslə respublika
parlamentinə müraciət etmişəm...
Biz bundan sonra da Azərbaycan
xalqının və dövlətinin humanizm,
insanpərvərlik ideallarına və
prinsiplərinə, demokratiyaya,
qanunun aliliyinə, insan hüquqlarına
və əsas azadlıqlara hörmət
bəslənilməsinə əsaslanan dəyərlərə
sadiqliyini nümayiş etdirəcəyik”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

ANAMA: Ötən həftə
67,4 hektar ərazi mina
və partlamamış hərbi
sursatdan təmizlənib
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə
Agentliyi (ANAMA) işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə icra olunan minatəmizləmə
əməliyyatları barədə həftəlik məlumatı açıqlayıb.
ANAMA-dan
AZƏRTAC-a
bildiriblər ki,
yanvarın 17-dən
22-dək Tərtər,
Ağdam, Füzuli,
Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və
Zəngilan rayonlarının ərazilərində
aparılmış
minatəmizləmə
əməliyyatları
zamanı piyada
əleyhinə 3, tank əleyhinə 1 mina və 9 ədəd partlamamış hərbi
sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib.
Həftə ərzində 67,4 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi
sursatdan təmizlənib.

Vətən müharibəsi zamanı təmsil etdiyiniz Azərbaycan Respublikası Müharibə,
Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları
Təşkilatı dövlətimizin, ordumuzun yanında olmuş, qazilərimizə, şəhid ailələrimizə
mənəvi dəstək vermiş, diqqət və qayğı
göstərmişdir.
Hörmətli Fatma xanım,
Sizin həyat və mübarizə yolunuz
Vətənə, xalqa sədaqət və ləyaqətlə xidmət
nümunəsi, gənclərə və gələcək nəsillərə
örnəkdir.

Belə bir xoş gündə Sizə bir daha
ən səmimi təbriklərimi yetirir, möhkəm
cansağlığı, xoşbəxtlik və fəaliyyətinizdə
uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 yanvar 2022-ci il

Azərbaycanın Müdafiə naziri
Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinin
nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Yanvarın 24-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Finlandiya Xarici
İşlər Nazirliyinin Rusiya, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya Departamentinin
baş direktoru xanım Marya Livalanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşüb.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, general-polkovnik
Zakir Həsənov Azərbaycan Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən
müharibəsində qazanılan qələbədən sonra
azad edilən ərazilərdə görülən işlər, həmçinin
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki
vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat verib.
Nazir Azərbaycan-Finlandiya hərbi
əməkdaşlığının NATO-nun Sülh Naminə

Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində uğurla
həyata keçirildiyini bildirib.
Xanım M.Livala Finlandiya ilə Azərbaycan
arasında qarşılıqlı əlaqələrin bundan sonra
da inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Söhbət zamanı ölkələrimiz arasındakı
münasibətlər, regionda sülhün və sabitliyin gücləndirilməsi, eləcə də digər maraq
doğuran məsələlər barəsində fikir mübadiləsi
aparılıb.

Səməd Seyidov AŞPA-nın
Monitorinq Komitəsinin
birinci vitse-prezidenti seçilib
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Beynəlxalq münasibətlər
və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədri, ölkəmizin Avropa
Şurası Parlament Assambleyası
yanında nümayəndə heyətinin
rəhbəri Səməd Seyidov AŞPA-nın
Monitorinq Komitəsinin birinci 
vitse-prezidenti seçilib.
Monitorinq Komitəsinin vitse-prezidenti
seçkiləri qurumun yanvarın 24-də Strasburqda hibrid formatda işə başlayan qış sessiyası
çərçivəsində keçirilib.

Şəhla AĞALAROVA
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq

Azərbaycan və İran nümayəndə
heyətləri işğaldan azad edilmiş
ərazilərə birgə səfər edib
İranın yol və şəhərsalma naziri, İran–Azərbaycan Hökumətlərarası Birgə
İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının həmsədri Rüstəm Qaseminin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfərə gəlib.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, İran
nümayəndə heyəti Azərbaycan Baş nazirinin
müavini Şahin Mustafayevin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə birlikdə işğaldan azad
edilmiş ərazilərə səfər edib. Onlar Prezident
İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında həmin
ərazilərdə həyata keçirilən nəqliyyat və digər
infrastruktur layihələri ilə tanış olublar.
İlk növbədə, qonaqlara təyyarənin Tehrandan birbaşa reyslə endiyi Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanı barədə məlumat verilib, cəmi 9
ay ərzində inşa olunduğu diqqətə çatdırılıb.
Sonra nümayəndə heyətləri Azərbaycanın
Ermənistanla həmsərhəd Zəngilan rayonunda Beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun
bir hissəsi olan Horadiz–Ağbənd dəmir yolu
layihəsi üzrə görülən işlərlə tanış olublar.
Tanışlıq zamanı layihənin əhəmiyyəti haq-

qında danışılıb, İranın bu layihədə iştirakının
vacibliyi vurğulanıb.
Qonaqlar, həmçinin işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə inşa edilməkdə olan ikinci hava limanı – Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanında
aparılan tikinti işləri ilə tanış olublar.
Daha sonra Zəngəzur dəhlizində inşa olunan avtomobil tunellərinə və Cocuq Mərcanlı
qəsəbəsində dəmir yolu layihəsinə baxış
keçirilib, avtomobil və dəmir yolu layihələri ilə
bağlı təqdimatlar dinlənilib.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər boyu
qonaqlara ermənilər tərəfindən dağıdılmış
şəhər və kəndlər barədə məlumat verilib.
Səfərin sonunda nümayəndə heyəti Füzuli
şəhəri ilə tanış olaraq bütün yaşayış və infrastruktur obyektləri, o cümlədən məscidlərin
tamamilə dağıdıldığının canlı şahidi olublar.
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25 yanvar 2022-ci il, çərşənbə axşamı

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Yuxarıda sadalananlarla bərabər,
2021-ci ildə Abşeron Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının yeni binası, DOST
Mərkəzi, Naxçıvan Beynəlxalq Hava
Limanının yeni uçuş-enmə zolağı,
Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalı,
Naftalan Mərkəzi Sanatoriyası, Naftalan
şəhərində 200 yerlik körpələr evi-uşaq
bağçası, Bərdə Peşə Liseyi, Goranboy
Olimpiya İdman Kompleksi, Sumqayıt
Məhkəmə Kompleksi, İsmayıllıda Uşaq
və Ailələrə Dəstək Mərkəzi, Şamaxıda
Yaradıcılıq Mərkəzi, Şamaxı şəhər
stadionu, Şamaxıdakı Pirsaat Baba
ziyarətgah-məscid kompleksi, rayondakı akademik Heydər Hüseynov adına
Çarhan kənd tam orta məktəbinin yeni
binası, Quba İstirahət, İdman, Təlim və
Tədris Kompleksi və digər öbyektlərin
açılışı mərasimləri keçirilib.

digər regionlarda həyata keçirilib.
Xatırladaq ki, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən bir ildə
Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun
bərpasına göstərilən diqqət Qarabağ və
Şərqi Zəngəzura yeni nəfəs gətirməklə
yanaşı, bu bölgələrin tərəqqisi üçün
yeni imkanlar açıb, yeni vəzifələr
müəyyənləşdirib. Elə bunun nəticəsidir
ki, Vətən müharibəsində parlaq
qələbəmizlə işğalçıdan xilas olunan
ərazilərimizdə qısa zamanda genişmiqyaslı bərpa-quruculuq layihələri həyata
keçirilib. Onların bir qisminə diqqət
yetirək:
–2021-ci ildə Böyük qayıdışa ciddi
hazırlıq işləri görülüb. Zəngilanın Ağalı
kəndində Azərbaycanda ilk dəfə “Ağıllı
kənd” layihəsi sürətlə həyata keçirilib.
Təməli dövlətimizin başçısı tərəfindən
qoyulan layihənin icrası ilə bağlı 110

qəsəbəsində yeni məscidin və digər
infrastruktur obyektlərinin təməlqoyma
mərasimləri keçirilib.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
bərpa, tikinti-quruculuq işlərinin aparılmasını şərtləndirən yol-nəqliyyat
infrastrukturunun yaradılmasına da
xüsusi əhəmiyyət verilib:
– Horadizdən Şuşayadək 101 kilometr uzunluğunda Zəfər yolunun inşası
başa çatdırılıb. Əhmədbəyli–Füzuli–
Şuşa, Füzuli–Hadrut, Füzuli–Ağdam,
Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd,
Bərdə–Ağdam, Zəngilan–Horadiz,
Xanlıq–Qubadlı, Şükürbəyli–Cəbrayıl–
Hadrut avtomobil yollarının, Horadiz–
Ağbənd dəmir yolu xəttinin çəkilişinə
başlanılıb.
Bütün bunlarla bərabər ötən
il Prezident İlham Əliyevin iştirakı
ilə Azərbaycanın bir sıra rayon və

sistemlərinin yenidən qurulması”,
Daşkəsəndə olarkən isə “Daşkəsən
şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması” layihəsinin başa çatması
mərasimlərində iştirak edib.
Regional inkişaf proqramına əsasən
2021-ci ildə əhalinin və bölgələrdə yaradılan sənaye müəssisələrinin keyfiyyətli,
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təminatına
xüsusi diqqət yetirilib, bir sıra müasir
yarımstansiyalar tikilib, bununla da
bölgələrdə elektrik enerjisi təchizatı
daha da yaxşılaşdırılıb:
– Abşeron rayonunda yenidən
qurulan 220/110/10 kilovoltluq və yeni
tikilən 110/35/10 kilovoltluq “Xırdalan” yarımstansiyalarının istismarına
başlanıb. Bununla da 10 mindən çox
əhalinin elektrik enerjisi təchizatı daha
da yaxşılaşıb;

Regionların iqtisadi inkişafını,
eləcə də sosial şəraitin yaxşılaşmasını şərtləndirən amillərdən biri
də yol-nəqliyyat infrastrukturunun
qurulmasıdır. Bu, müvafiq dövlət
proqramlarında da daim diqqətdə
saxlanılır. Ümumiyyətlə, son illərdə yol
infrastrukturunun inkişafı istiqamətində
məqsədyönlü genişmiqyaslı layihələr
icra edilir.
Yeri gəlmişkən, son 18 ildə respublikamızda kənd yollarının inşası və
yenidən qurulması geniş vüsət alıb.
Bütün bölgələrdə yolların tikintisi ilbəil
daha da genişləndirilib. Həm sosial,
həm də iqtisadi baxımdan mühüm
önəm daşıyan bu layihələrin icrası
nəticəsində on minlərlə yeni iş yeri
açılıb. Təzə kənd yolları yerlərdə aqrar
bölmənin əsaslı şəkildə inkişafına təkan
verib, kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlara rahat və operativ şəkildə çatdırılmasına əlverişli şərait yaradıb. Kənd
yollarının inşasının genişləndirilməsi
məqsədilə büdcə vəsaiti ilə yanaşı,
Prezidentin Ehtiyat Fondundan da əlavə
vəsait ayrılıb.
Həyata keçirilən bütün bu tədbirlər
respublikada qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, kommunal xidmətlərin,
sosial infrastruktur təminatının
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin
açılmasına və nəticədə əhalinin
məşğulluğunun artırılmasına, yoxsulluq
səviyyəsinin azaldılmasına təkan verib.
Belə tədbirlər hesabat dövründə həm
işğaldan azad edilən ərazilərdə, həm də

hektardan çox ərazidə tikinti işləri aparılıb. İnnovativ tikinti materiallarından yararlanmaqla tam izolyasiya olunan 200
fərdi ekoloji evin, ikimərtəbəli 4 qeyriyaşayış binasının, 360 şagird yerlik
məktəbin və 60 yerlik uşaq bağçasının
inşası davam etdirilib;
– Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı,
Suqovuşan, Laçın, Füzuli, Qubadlı,
Zəngilan və Cəbrayılda elektrik stansiyaları istifadəyə verilib. Şuşada bir
çox tarixi-mədəni abidələr bərpa edilib,
şəhərdə yaşayış məhəlləsinin, RadioTeleviziya Yayım Stansiyasının, Mərkəzi
Xəstəxananın, Daşaltı məscidinin təməli
qoyulub;
– Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl
şəhərlərinin bərpasının təməl daşı
qoyulub, digər şəhərlərimizin isə baş
planının hazırlanmasına başlanılıb.
Həmçinin Ağdamda sənaye parkının,
Cəbrayılda “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”
sənaye parkının, Zəngilan və Laçında
beynəlxalq hava limanlarının, Hadrut

şəhərlərdə də yeni yol infrastrukturu
istifadəyə verilib. Belə ki, dövlət başçısı
keçən il aprelin 20-də Hacıqabul-Muğan avtomobil yolu, mayın 10-da
Naxçıvanda Culfa–Ordubad magistral
avtomobil yolu, mayın 15-də Qəbələdə
Bum çayı üzərində yeni körpü və Bum
qəsəbəsinə gedən avtomobil yolu,
Qəbələ Dəmir Yolu Vağzalı və Ləki
stansiyası–Qəbələ birxətli dəmir yolu,
iyulun 22-də Goranboy rayonunda
Əlirzalı–Xan Qərvənd–Səfikürd–Tapqaraqoyunlu avtomobil yolu, noyabrın
1-də İsmayıllıda Basqal–Sulut avtomobil yolu və dekabrın 6-da Quba–
Qonaqkənd avtomobil yolunun açılışlarını edib.
Hesabat dövründə əhalinin içməli
su ilə təminatının yaxşılaşdırılması layihələri də uğurla icra edilib.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvana
səfəri çərçivəsində “Ordubad rayon mərkəzinin və ətraf kəndlərinin
içməli su təchizatı və kanalizasiya

– Hacıqabulda 110/35/10 kilovoltluq
“Qarasu”, Abşeronda 500/330/220 kilovoltluq “Abşeron”, “Sumqayıt” Elektrik
Stansiyasının yeni estakada nasos
stansiyası, Şamaxıda “Meysəri” yarımstansiyası və Şimal-Qərb Regional
SCADA İdarəetmə Mərkəzi istifadəyə
verilib.
Son bir il ərzində regionlarda reallaşdırılan belə genişmiqyaslı layihələr
Azərbaycanın iqtisadi qüdrətindən
xəbər verir. Şübhəsiz ki, ölkəmizin
malik olduğu bu güc, bu davamlı
inkişaf Prezident İlham Əliyevin müdrik
siyasətinin, qeyri-neft sektorunun
tərəqqisi, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, əhalinin həyat səviyyəsinin
daha da yaxşılaşdırılması məqsədi
daşıyan fərman və sərəncamlarının
uğurla gerçəkləşdirilməsinin məntiqi
nəticəsidir.

Ötən il regional proqram uğurla həyata keçirilib

Sarkisyan da belə getdi...

E

rmənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın silahdaşları bir-bir onu
tərk edirlər. Onların sırasına ölkənin prezidenti Armen Sarkisyan
da qoşuldu. Ermənistan parlamenti Sarkisyanın tutduğu
vəzifədən istefa verməsi ilə bağlı bəyanatını alıb. Görünən budur ki,
tarixən Karvansaray adlanan İcevan rayonundan olan sarvanın – baş
nazir Paşinyanın karvanından qopmalar davam etməkdədir.
Bu, əslində, bir çox imtiyazları olan
yüksək vəzifədən deyil, pis vəziyyətə
saldıqları ölkənin bu gününə və
sabahına görə məsuliyyətdən doğan
bir qaçışdır, fərarilikdir. Məlum olduğu
kimi, Ermənistanda prezidentlik yalnız
bir dəfə, özü də 7 illik olur. Bu vəzifəni
tutan adam sadəcə təmsilçilik funksiyalarını yerinə yetirir. Görəsən, baş
verənlərin arxasında nələr gizlənir?
Maraqlıdır ki, çağdaş Ermənistanda
istefaların startı da elə məhz Sarkisyan
soyadının daşıyıcılarına aiddir. Yadınızdadırsa, 2018-ci ildə adı Serj olan
Sarkisyanın prezidentlik müddəti başa
çatdıqdan sonra onu həmin postda
adı Armen olan digər Sarkisyan əvəz
eləmişdi və birinci Sarkisyan ölkənin
baş naziri təyin olunmuşdu. Lakin
müxalifətin bütün ölkə boyu ona qarşı
başlatdığı geniş etiraz aksiyalarından
sonra vur-tut bir həftəlik baş nazir istefaya getməyə məcbur edilmişdi.
Hazırda Ermənistanda elə həmin
Serj Sarkisyanın, həmçinin Robert
Koçaryanın və digərlərinin körüklədikləri
etiraz aksiyalarının, mitinqlərin başlıca
şüarları məhz istefa çağırışlarından,
“Rədd olun!” tələblərindən ibarətdir.
Günahkar axtarışları və qurbanvermələr
problemlər burulğanında can verməkdə
olan Ermənistanda az qala yeganə çıxış
yoluna çevrilib.
Tədricən istefalara, aradançıxmalara
isə paqonlular dəstəsi fəal qoşulub. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan
sonra Ermənistanın müdafiə naziri dörd
dəfə dəyişib. Müharibə zamanı bu postu
“Yeni müharibə – yeni ərazilər” tezisini
açıq-aşkar irəli sürməklə ölkəsini uçuruma sürükləməkdə “xidmət”ləri olan David
Tonoyan tuturdu. O, 2020-ci il noyabrın
20-də, kapitulyasiyadan on gün sonra
vəzifəsindən gedib, hazırda həbsdədir.
Onun yerinə Vaqarşak Arutyunyan təyin
olunub. Yeddi ay sonra o da istefaya
göndərilib. Ötən ilin avqustunda Arşak
Karapetyan müdafiə naziri təyin olunub
və vəzifədə cəmi üç ay qalıb. Noyabrın
15-də Arşak da postundan uzaqlaşdırılıb və “estafet”i Suren Papikyana verib.
Güman ki, Sureni də sələflərinin aqibəti
gözləyir.
Ermənistanda “istefalar
marafonu”nda Xarici İşlər Nazirliyi
2-ci yerdə gedir. 2018-2020-ci illərdə
bu vəzifəni Zöhrab Mnatsakanyan

tuturdu. Düşmən üçün məğlubiyyətlə
nəticələnən müharibədən dərhal sonra
Zöhrab istefaya məcbur edilib. Onu
düz 9 ay Ara Ayvazyan əvəzləyib.
O da Azərbaycana qanunsuz səfər
etdikdən sonra, ötən ilin avqustunda
vəzifəsindən qovularaq, Paşinyanın karvanlından ayrılmalı olub. İnişil noyabrın
10-da Azərbaycanla biabırçı kapitulyasiya aktı imzalandığına görə Yerevanda
Parlamentin qarşısında keçirilən kütləvi
aksiya zamanı ağız-burnu əzişdirilmiş
parlament sədri Ararat Mirzoyan indi
xarici işlər naziridir. Görək, bu nə qədər
çəkəcək? Əlavə edək ki, indi baş prokuror Artur Davityanın istefası barədə
söhbətlər də yayılır.
Nəhayət, vəzifəyə gələndən bəri
işi-gücü bir ucdan istefalar barədə
sərəncamlar imzalamaq olan Armen Sarkisyan barəsində. Bu adam
kimlərisə istefaya göndərmək barədə
sərəncamlar yazmaqdan sanki bir
vampircəsinə zövq alırdı. Təkcə bir
fakt: 2018-ci il oktyabrın 2-də bu
adam birdən-birə 6 nazirin istefaya
göndərilməsini rəsmiləşdirmişdi. İndi
də növbə Armenin özünə çatdı. Necə
deyərlər, “Su çanağı suda sınar”. O,
səlahiyyət müddətinin bitməsinə 3 il
qalmış “oyun”dan çıxdı.
Artıq adının əvvəlinə “sabiq” sifəti
əlavə olunan prezident Sarkisyan qeyd
edib ki, onun bu qərarı emosionallıqdan
deyil, müəyyən məntiqdən irəli gəlir.
O, hazırda prezidentin xarici və daxili
proseslərə təsir etmək üçün müəyyən
səlahiyyət və vasitələrinin olmadığını
vurğulayıb. Sarkisyanın dediyinə görə,
Ermənistanda paradoksal vəziyyət
yaranıb: “Prezident faktiki olaraq heç
bir real alətə malik olmadan dövlətçiliyin
təminatçısı olmağa məcburdur.
Ermənistan formaca parlamentli respublikadır, məzmunca isə belə deyil”.
Yazıq özgə nə desin ki?
Armen Sarkisyan son ayaqda
Ermənistanda konstitusiya islahatlarının aparılmasını təklif edib. Bildirib ki,
bu halda qarşılıqlı nəzarət və tarazlıq
mexanizmlərinə əsaslanan dövlət
sistemi yaradıla bilər. Onun sözlərinə
görə, hazırda Ermənistan prezidentin
sülh və müharibə məsələlərinə qarışa bilməyəcəyi, demokratiya üçün
əlverişsiz hesab etdiyi qanunlara veto
qoya bilməyəcəyi reallıqda yaşayır və

bu vəziyyətdə vəzifənin quruca adı var.
Əslində, Armen Sarkisyan ölkənin
taleyi ilə bağlı heç nə edə bilmirdi,
yalnız baş nazirin təqdimatları
əsasında onun istədilkərini öz imzası
ilə rəsmiləşdirirdi. Bir də 4 il əvvəl –
aprelin 9-da ona verilmiş yarlı-yaraşıqlı
kabinetin pəncərəsindən bayıra baxıb
etiraz aksiyalarını izləyirdi. Müharibənin
acı nəticələrindən hiddətlənən, ağır
sosial vəziyyətdən cana doyan və
küçələrə çıxan erməni xalqı onu prezident seçməmişdi. Armen bu vəzifəyə
parlament tərəfindən qoyulmuşdu. Bu
səbəbdən də hüquqları və mandatı son
dərəcə məhdud idi.
Doğrudur, arabir prezident Sarkisyan mətbuata boz-bulanıq açıqlamalar
verir, vəzifəsinin möhtəşəm səslənişini
gündəmə gətirirdi. Özü də yalan danışmaqda mahir olduğu üçün ErmənistanAzərbaycan münaqişəsindən bəhs
edərkən həddən artıq ifrata varmağı
sevirdi. Yadımıza gəlir ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən 20 gün əvvəl
Ərəbistanda çıxışı zamanı Azərbaycan
rəsmilərinin Ermənistanı oradakı Metsamor atom elektrik stansiyasını vurmaqla
(?!) hədələməsindən bərk narahat olduğunu dilə gətirmişdi. O, dəfələrlə belə
bic-bədzat tərzdə bizim haqq işimizə
kölgə salmağa çalışıb, məkrli və riyakar
erməni ideologiyasının dürüstlüyündən
dəm vurub.
Ermənistandakı kataklizmləri yaxından izləyənlər bilirlər ki, İkinci Qarabağ
müharibəsində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin 44 günlük “Zəfər yürüşü”
sayəsində bu ölkənin bel sütunu “Dəmir
yumruq”la qırıldıqdan sonra prezident
Armen Sarkisyan məsuliyyətdən yayınmağa çalışır, sanki demək istəyirdi ki,
“səlahiyyət məndə olsaydı, nəticə fərqli
olardı”. Diqqətçəkən bir məqam da
budur ki, Sarkisyan son aylarda bir sıra
ərəb ölkəsinə səfər edərək fəal xarici
siyasət yürütməyə çalışırdı. Görünür, bu
amil Nikol Paşinyanın vəzifə qısqanclığına səbəb olub və o da “özündənbəy”
prezidentə mesaj yollayıb ki, səlahiyyət
çərçivəsini aşmasın. Əlbəttə, Paşinyan
bilmərrə istəməz ki, başı üzərində güclü
bir fiqur səlahiyyət sahibi olsun.
Armen Sarkisyan fizika-riyaziyyat elmləri namizədidir. Prezident
vəzifəsini ona 2018-ci ildə bir həftəlik
baş nazir olmuş həmsoyadı – Serj
Sarkisyan “hədiyyə” etmişdi. Sadəcə,
o zaman vəziyyət elə gətirmişdi ki,
baş nazir postuna “məxməri inqilab”
dalğasında hakimiyyəti ələ alan Nikol
Paşinyan yiyələnmişdi və Armen bir növ
oyundankənar vəziyyətə düşmüşdü. Nə
o, bunu idarəetmədə yaxına buraxırdı,

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
nə də bu, əl-ayağını bağlayan vəzifəyə
görə öz xeyirxahına tərəf addım ata
bilirdi. İndi, necə deyərlər, Paşinyana
qarşı əl-qolu əməlli-başlı açılmış oldu.
Digər tərəfdən, Armen hazırda ömrünün
qürub çağını yaşayır, fizika-riyaziyyat
elmləri namizədidir. Uzaq başı, gedib
universitetlərin birində dosent olacaq.
Vay onun kimilərinin pis günə qoyduqları millətin halına.
Ermənistanda aysberqin
görünməyən tərəfləri, baş verənlərin
müəmmalı cəhətləri də var. Məsələn,
Armen Sarkisyan öz istefası ilə eyni
gündə son sərəncamını imzalayaraq,
silahdaşı Emil Tarasyanı Ermənistan
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsindən azad edib.
Bu barədə sabiq dövlət başçısının şəxsi
saytında məlumat yerləşdirilib.
Bundan başqa, qanuna görə, Sarkisyan bir neçə gün ərzində öz istefasını geri də götürə bilər. Ermənistan
parlamentinin spikeri Alen Simonyanın
sözlərinə görə, Parlamentin hazırkı
reqlamentinə əsasən, istefa ərizəsi dərc
edildikdən sonra bir həftə ərzində həmin
ərizəni vermiş müvafiq vəzifəli şəxs onu
(yazılı şəkildə) geri götürərsə, bu, öz
səlahiyyətləri çərçivəsində parlamentin
sədri tərəfindən açıqlanacaq.
Onu da qeyd edək ki, məlum
istefa heç də birmənalı qarşılanmayıb. Məsələn, keçmiş müdafiə naziri,
Xocalı qatili, “Hayastan” fraksiyasının
başçısı Seyran Ohanyan deyib ki,
o, prezident institutunu hakimiyyəti
saxlayan mexanizmə çevirə bilməyib,
öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Özü də
düz adamdırsa, niyə gedib xaricdən
istefa ərizəsi verib? Demokratik Partiyanın rəhbəri Aram Sarkisyan bildirib
ki, bu, siyasi böhrandır və istefa guya
Türkiyə ilə təhlükəli “ittifaq”da iştirakçı
olmamaq qərarı ilə əlaqəlidir. Erməni
politoloq Stepan Danielyan da buna
bənzər fikir söyləyib. Rusiyalı politoloq
Andrey Areşev isə prezidentin istefasını
fikir ayrılığı deyil, konflikt adlandırıb.
Onun dediyinə görə, Qarabağda alçaldıcı məğlubiyyətdən sonra məhz Armen
Sarkisyan birinci olaraq Paşinyanı
istefaya getməyə çağırmışdı.
Göründüyü kimi, bu xəmir hələ
çox su aparacaq və atılan addımın
arxasında daha nə kimi gizli niyyətlərin
durduğunu bilmək üçün müəyyən vaxt
lazım gələcək.
Armen Sarkisyandan sonra onu
prezident kürsüsündə müvəqqəti
olaraq Alen Simonyan əvəz edir.
Yəqin ki, bu qəfil istefa Ermənistanda
növbədənkənar prezident seçkisinin
təyinatına səbəb olacaq və Paşinyan
yaxın ətrafından birinin namizədliyini
irəli sürəcək. Bununla da Paşinyan
konstitusiya islahatlarına razılıq verərək
prezidentin səlahiyyətlərini yenidən
artırmaqla bağlı qayğılara qərq olmayacaq.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 22 			
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
“Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə
edilən güzəştlərin tətbiqi qaydalarının” təsdiq
olunması haqqında” 1994-cü il 15 yanvar tarixli
10 nömrəli və “Müharibə veteranı, silahlı qüvvələr
veteranı və əmək veteranı adlarının verilməsi qaydası və şərtləri haqqında Əsasnamənin və müvafiq
vəsiqələrin nümunəsinin, eskizinin və təsvirinin
təsdiq edilməsi haqqında” 1995-ci il 22 sentyabr
tarixli 216 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi
barədə
“Şəhid və şəhid ailəsi statusu almış şəxslərə,
müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslərə və müharibə veteranlarına dair məlumatların
mübadiləsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il
15 aprel tarixli 634 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş
elektron informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”də
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 27 oktyabr tarixli 1470
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 15 yanvar tarixli 10 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
1999, № 3, maddə 191, № 6, maddə 388, № 8, maddə
534; 2002, № 3, maddə 148, № 4, maddə 199; 2003,
№ 6, maddə 342; 2006, № 5, maddə 474, № 9,
maddələr 819, 830; 2008, № 2, maddə 130; 2009,
№ 7, maddə 604; 2010, № 3, maddə 264; 2012,
№ 12, maddə 1356; 2016, № 4, maddə 824, № 7,
maddə 1343, № 9, maddə 1585, № 11, maddə 1976;
2017, № 2, maddə 306, № 4, maddə 610,
№ 5, maddə 994; 2019, № 9, maddə 1552; 2020,
№ 10, maddə 1295, № 11, maddə 1397; 2021, № 3,
maddə 275, № 4, maddə 404, № 7, maddələr 871,
875, № 10, maddə 1164; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 17 dekabr tarixli 394
nömrəli və 23 dekabr tarixli 411 nömrəli qərarları)
ilə təsdiq edilmiş “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi
və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi
qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1.2.6-cı yarımbənddən “xüsusi
dövlət mühafizə,” sözləri çıxarılsın və həmin
yarımbəndə “orqanlarında” sözündən sonra “,
habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Təhlükəsizlik Xidmətində, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətində, Strateji
Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində” sözləri
əlavə edilsin;
1.2. 4.1-ci bənd üzrə:
1.2.1. üçüncü abzasda “Xüsusi Dövlət Mühafizə
Xidmətinin” sözləri “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin, Xüsusi Rabitə
və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin,
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. dördüncü abzasda “Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət
Xidməti, Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət
Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.3. aşağıdakı məzmunda altıncı abzas əlavə
edilsin:
“Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi,

Bakı şəhəri, 20 yanvar 2022-ci il
Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti,
Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, Azərbaycan
Respublikasının Strateji Obyektlərin Mühafizəsi
Dövlət Agentliyi və yerli icra hakimiyyəti orqanları
şəhid və şəhid ailəsi statusu verildiyi tarixdən 5 (beş)
iş günü müddətində bu barədə məlumatı Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya
sisteminin “Zəfər” altsisteminə daxil edirlər.”.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1995-ci il 22 sentyabr tarixli 216 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1997-ci il 20 may tarixli 53 nömrəli Qərarı; 1998,
№ 5, maddə 351; 1999, № 9, maddə 558; 2001,
№ 2, maddə 116; 2002, № 10, maddə 635; 2003,
№ 6, maddə 342; 2004, № 10, maddə 871; 2006,
№ 7, maddə 641, № 11, maddə 993; 2007, № 5,
maddə 544; 2008, № 6, maddə 584; 2010, № 12,
maddə 1116; 2015, № 5, maddə 668; 2016, № 9,
maddə 1585, № 11, maddə 1926; 2017, № 4, maddə
620; 2018, № 9, maddə 1950; 2019, № 3, maddə
512; 2020, № 4, maddə 497; 2021, № 3, maddə
275, № 10, maddə 1164; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 30 dekabr tarixli
420 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Müharibə
veteranı, silahlı qüvvələr veteranı və əmək veteranı
adlarının verilməsi qaydası və şərtləri haqqında
Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. “1. Müharibə veteranları” hissəsi üzrə:
2.1.1. birinci bəndin səkkizinci yarımbəndində
“Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan
Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət
Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.1.2. səkkizinci bənddə “və Azərbaycan
Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin”
sözləri “, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Təhlükəsizlik Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət
Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Strateji
Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.2. “2. Silahlı qüvvələrin veteranları” hissəsi
üzrə:
2.2.1. dördüncü abzasda “və Azərbaycan
Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti”
sözləri “, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Respublikasının
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət
Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Strateji
Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyi” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.2.2. altıncı abzasda “və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin”
sözləri “, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Təhlükəsizlik Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası
Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət
Xidmətinin və Azərbaycan Respublikası Strateji
Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin” sözləri
ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 26 			
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 1 may tarixli 161 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində
hava-damcı yolu ilə keçən yoluxucu xəstəliklər zamanı karantin nəzarətinə götürülmə Qaydaları”nda
dəyişiklik edilməsi haqqında
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci
maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral tarixli 73-1 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoluxucu, parazitar və
kütləvi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi,
yaxud yayılması təhlükəsi yarandıqda karantintəşkilat, profilaktika və digər zəruri tədbirlərin
görülməsi Qaydaları”na əsasən Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Bakı şəhəri, 22 yanvar 2022-ci il
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 1 may tarixli 161 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2020, № 5, maddə 632, № 6, maddələr 787, 791)
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
ərazisində hava-damcı yolu ilə keçən yoluxucu
xəstəliklər zamanı karantin nəzarətinə götürülmə
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 4.6-cı bəndi ləğv edilsin;
1.2. 4.7-ci bənddən “əlavə” sözü çıxarılsın.
2. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 24-dən qüvvəyə
minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 27 						
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 11 iyun tarixli 199 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə Azərbaycan Respublikasında
uçuşların və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının təşkili üzrə müvəqqəti Qaydalar”da dəyişiklik
edilməsi haqqında
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq h aqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci
maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 28 fevral tarixli 73-1 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yoluxucu, parazitar və
kütləvi qeyri-yoluxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi,
yaxud yayılması təhlükəsi yarandıqda karantintəşkilat, profilaktika və digər zəruri tədbirlərin
görülməsi Qaydaları”na əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-

Bakı şəhəri, 22 yanvar 2022-ci il
tinin 2020-ci il 11 iyun tarixli 199 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2020, № 6, maddə 789; 2021, № 5, maddə
504, № 6 maddələr 662, 673, № 7, maddə 884:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2021-ci il 30 oktyabr tarixli 330 nömrəli Qərarı) ilə
təsdiq edilmiş “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə Azərbaycan Respublikasında uçuşların və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının
təşkili üzrə müvəqqəti Qaydalar”ın 13.6-cı bəndində
“əməkdaşlardan test götürülməli və cavabları aşkarlanana qədər onlar” sözləri “əməkdaşlar” sözü ilə
əvəz edilsin.
2. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 24-dən qüvvəyə
minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə
müntəzəm avtobus reysləri başladı
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bakı–Şuşa–Bakı biletinin bir istiqamətə
olan qiyməti 10,4 manat, Bakı–Ağdam–Bakı
biletinin bir istiqamətdə qiyməti 9,4 manat,
Əhmədbəyli–Şuşa–Əhmədbəyli (express)
biletinin bir istiqamətdə qiyməti 7 manat,
Bərdə–Ağdam–Bərdə (express) biletinin bir
istiqamətdə qiyməti 5 manat, Füzuli BHL–
Şuşa (express) biletinin bir istiqamətə qiyməti
isə 6 manat təşkil edir.
Sərnişinlər gediş və qayıdış biletlərini
əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş etməlidirlər.

Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində sərnişin marşrut avtobuslarının
hərəkəti polislər tərəfindən müşayiət ediləcək.
Sərnişinlər getdikləri gün geriyə dönəcək.
ANAMA tərəfindən sürücülərə mina
təhlükəsizliyinə dair təlimlər keçirilib.
Avtobuslar konkret marşrut üzrə hərəkət
edəcək. İşğaldan azad olunan ərazilərə
səyahət etmək istəyənlər biletləri elektron
qaydada əldə edə bilər. Bu məqsədlə "yolumuzqarabaga.az" portalı yaradılıb.

“Xalq qəzeti”

4

25 yanvar 2022-ci il, çərşənbə axşamı

də bəyan etdiyi kimi, Şuşa şəhəri
bundan sonra əbədi olaraq
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
olaraq qalacaqdır. Hər iki sərəncam
Şuşa gerçəkliklərinin dünyaya çatdırılmasına, şəhərin yenidən qurulmasına, tarixi şöhrətinin bərpasına və
ənənəvi mədəni həyatının canlanmasına, eləcə də, Azərbaycanın
çoxəsrlik zəngin mədəniyyətinin,
memarlıq və şəhərsalma sənətinin
parlaq incisi kimi dünyada təbliğinə
xidmət edir.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki,
Vətən müharibəsinin başlandığı ilk
gündən Şuşa şəhərinin işğaldan
azad edilməsi həyata keçirilən bütün
hərbi-taktiki əməliyyatların əsasını,
özəyini təşkil edib. “Şuşasız bizim
işimiz yarımçıq qalar”, – deyən
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş

son zərbə idi. Təsadüfi deyil ki, noyabrın 10-da düşmən faktiki olaraq
kapitulyasiya aktını imzalamışdır”.
Şuşanı düşməndən azad edən
Prezident, Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, ilk növbədə,
fiziki-mənəvi və siyasi sələfi – ulu
öndər Heydər Əliyevin vəsiyyətini
gerçəkləşdirib. Beləliklə, ata
vəsiyyəti, oğul qətiyyəti, xalq-lider
birliyi Şuşanın tarixi qurtuluşunu
şərtləndirib. Xalqımız Prezident
İlham Əliyevin dilindən Şuşanın
azad olunması xəbərini eşidərək,
həmin günlərdə ən xoşbəxt,
unudulmaz anlarından birini
yaşayıb. Şuşanın azad olunması
Azərbaycan müasir tarixinə ən şanlı
səhifələrdən biri kimi yazılıb. Milli
birlik, dəyanət və ləyaqət rəmzinə

bütövlüyünü, nəhayət, tanısın. Biz
bunu istəyirik. Amma biz görsək ki,
dediyim kimi, bizim üçün təhlükə
var, o təhlükə elə yerindəcə məhv
ediləcək”.
“Şuşa ili”nə dair sərəncamın
imzalanmasında məqsəd həm
də bu il 270 illiyi qeyd olunacaq
Şuşa şəhərinin Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olmasının
təkzibedilməz tarixi faktlar əsasında
bir daha dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırılmasıdır. XVIII
əsrin ortalarından etibarən geo
strateji mövqeyi, Qarabağ xanlığının
təhlükəsizliyi baxımından Şuşa çox
əhəmiyyətli şəhər hesab edilib,
böyük üstünlüyə malik olub. Üç
tərəfdən sıldırım qayalar və dərin
dərələr əhatəsində yerləşən şəhər
alınmaz təbii istehkam-qala hesab

“Şuşa ili”: reallığa baxış
2022

-ci ilin “Şuşa ili” elan edilməsi, ilk növbədə, ulu öndər Heydər
Əliyevin “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur”
tezisinin real həyata transferidir. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərinin regionda ən abad və müasir zonaya çevriləcəyini ilk gündən
qətiyyətlə bəyan etmiş Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə postmüharibə
mərhələsində həyata keçirilən kompleks tədbirlər sistemli və ardıcıl xarakter daşıyır. Dövlət başçısının Şuşanın bərpası və yenidən qurulması prosesini şəxsi nəzarətə götürməsi, 2021-ci il ərzində şəhərə 7 dəfə səfər etməsi,
bu baxımdan, xüsusi vurğulanmalıdır.

Şuşanın işğaldan azad edilməsi
ilə əlaqədar 2020-ci il noyabrın
8-də Şəhidlər xiyabanından xalqa tarixi müraciətində “Əziz Şuşa
biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz
səni dirçəldəcəyik!” mesajlarını
verən müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyev şəhərin tarixi simasının, özünəməxsus milli ruhunun
özünə qaytarılması üçün cəmi bir
ildə onilliklər ərzində görülməsi
mümkün olan layihə və tədbirlərin
müəllifinə çevrilib. Şuşanı “Qarabağın tacı”, “Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı” adlandıran
dövlət başçısı şəhərin tarixiliklə
müasirliyin sintezinə əsaslanan
arxitektura elementləri əsasında
bərpasını əsas vəzifələrdən biri kimi
müəyyənləşdirib. Tarixi zəfərdən
dərhal sonra şəhərdə infrastrukturun yenidən qurulması ilə yanaşı,
tarix və mədəniyyət abidələrinin
bərpasına başlanılması, abadlıq-quruculuq işlərinin təşkilində çevikliyin,
səmərəliliyin təmin olunması, Şuşa
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin yaradılması, ilk xüsusi nümayəndənin
bu şəhərə təyin edilməsi deyilənlərin
bariz göstəricisidir.
Prezident İlham Əliyevin 5
yanvar 2022-ci il tarixli “Azərbaycan
Respublikasında 2022-ci ilin
“Şuşa ili” elan edilməsi haqqında” Sərəncamı isə Qarabağ xanı
Pənahəli xan tərəfindən 270 il
əvvəl təməli qoyulmuş, zəngin tarixi
olan Şuşa şəhərinin işğaldan azad
edilməsi, bərpası və yenidən qurulması tədbirlərini özündə simvolizə
edir. Sərəncamın preambluasında
qeyd olunduğu kimi, “Azərbaycanın

mədəniyyət paytaxtı elan edilən
Şuşada bu gün şəhərin əsl tarixi
simasının bərpası yönündə nəhəng
layihələr gerçəkləşdirilir. Qısa
müddətdə Şuşanın Baş planının hazırlanması, qüdrətli şair Molla Pənah
Vaqifin büstünün və muzey-məqbərə
kompleksinin öz ilkin görkəminə
qaytarılması, Bülbülün ev-muzeyinin
və Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin
açılışları, habelə buradakı tarixi, dini
və memarlıq abidələrinin bərpası
prosesi ölkəmizin mədəniyyət
paytaxtındakı kompleks işlərin tərkib
hissəsidir”.
Xüsusi olaraq vurğulamaq
istərdim ki, Prezident İlham
Əliyevin son 15 ildə imzaladığı
sərəncamlar əsasında ölkəmizdə
hər yeni ilin cəmiyyət üçün
müəyyən vacib sahələrə (“Gənclər
ili”, “Turizm ili”, “Könüllülər ili” və
s.), hadisələrə (“Multikulturalizm
ili”, “İslam Həmrəyliyi ili” və s.) və
tarixi şəxsiyyətlərə (“Nəsimi ili”,
“Nizami Gəncəvi ili” və s.) həsr
edilməsi təqdirəlayiq ənənəyə
çevrilib. Bu sərəncamlar əsasında
hər il ictimai diqqəti konkret sahə
üzərində kökləmək, cəmiyyətin
ümumi potensialını bu istiqamətdə
səfərbər etmək, faydalı müzakirələr
aparmaq, lokal və qlobal miqyaslı
tədbirlər keçirmək mümkün olub. Ən
əsası isə dövlət başçısının münasib
təşəbbüsləri əsasında reallaşdırılan
ardıcıl və sistemli tədbirlər xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinin, zəngin
mədəniyyətinin, musiqisinin, ədəbi
irsinin, dahi şəxsiyyətlərinin dünyaya
bir daha təqdimatı, təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Dövlət başçısı İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın
Şuşa şəhəri ilə bağlı istənilən
məsələyə münasibətdə xüsusi
həssaslıq və əsaslı diqqət nümayiş etdirmələri özündə dərin siyasi
və mənəvi-psixoloji məqamları
ehtiva edir. Məsələ bundadır
ki, Azərbaycan xalqı Qarabağ
deyiləndə, ilk növbədə, onun baş
tacı Şuşa şəhərini göz önünə gətirir.
Özünü azərbaycanlı sayan hər kəs
milli mədəniyyətimizin beşiyi olan
Şuşa şəhərinin 1992-ci il mayın
8-dən Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğalı ilə qəlbən, ruhən
barışmayıb, doğma şəhərə qayıdacağına, ümidini heç zaman itirməyib.
Qarabağın azadlığını, Azərbaycanın
suverenliyini Şuşadan kənarda
təsəvvürə belə gətirməyib, tarixi
yurd yerimizin işğaldan azad olunacağına. geri qaytarılacağına sarsılmaz inam nümayiş etdirib. Bu inam
xalqımızın ümummilli lideri, dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin “Şuşasız
Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan
yoxdur” deyimindən ruh və mənəvi
qida alıb.
İyirmi səkkiz il müddətində 8
may təqvimini tariximizin faciəsi,
“qara səhifə”lərdən biri, “Şuşanın
işğalı günü” kimi kədərlə yaşayan
Azərbaycan xalqı 2021-ci ildə
həmin günü tamam başqa ovqatda
qarşıladı. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 2021-ci il mayın 7-də
imzaladığı sərəncamla şəhərin
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, eləcə də, 2022-ci ilin “Şuşa ili”
elan edilməsi mühüm tarixi-fəlsəfi
məzmun daşıyır. Cənab P
 rezidentin

Komandan İlham Əliyev şəhərin
qısa zamanda işğaldan azad
edilməsini müzəffər ordumuz qarşısında əsas vəzifələrdən biri kimi
müəyyənləşdirib. Şuşa şəhəri ordu
rəhbərliyinin unikal döyüş strategiyası əsasında, hərbçilərimizin xüsusi
mətinliyi və mübarizliyi ilə işğaldan
azad edilib. Azərbaycan əsgəri
yüksək qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik,
döyüş əzmi, fiziki güc və iradə
nümayiş etdirərək, yüngül silahlarla,
əlbəyaxa döyüşlərlə düşməni məhv
edib. 8 Noyabr təqviminin – Şuşanın
işğaldan qurtuluş gününün “Zəfər
Günü” elan olunması da mühüm
tarixi qərardır. Bu, şəhərin Qarabağ
bölgəsinin taleyindəki əlahiddə yeri
və rolu ilə şərtlənir.
Şuşanın işğaldan azad edilməsi
faktiki olaraq, Ermənistanın Vətən
müharibəsindəki hərbi-siyasi
kapitulyasını qaçılmaz reallığa
çevirib. Bu tarixi qələbə fonunda
məğlubiyyətinin qaçılmazlığını görən
Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyi
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin irəli sürdüyü haqlı tələbləri
qəbul etməyə, Ağdam, Laçın və
Kəlbəcər rayonlarının xüsusi qrafik
əsasında təhvil verilməsini və digər
vacib məsələləri özündə ehtiva edən
10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli
Bəyanatı, faktiki olaraq, təslimçilik
aktını imzalamağa məcbur olub.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
bununla əlaqədar deyib: “Şuşa
işğaldan azad olunandan sonra artıq
düşmən dərk etdi ki, bundan sonra
bizə qarşı müqavimət göstərmək
heç bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək.
Şuşa işğaldan azad olunandan bir
gün sonra qəhrəman Azərbaycan
Ordusu daha 70-dən çox yaşayış
məntəqəsini işğalçılardan azad edib
və əslində, bu, düşmənə vurulan

çevrilən Şuşa şəhəri xalqımızın
tarixini, mədəniyyətini, ruhunu ifadə
edir. Şuşanın azad edilməsi həm də
“Dəmir yumruq” əməliyyatının zirvə
nöqtəsi olub.
İşğal müddətində Şuşa şəhərinin
adını qondarma şəkildə dəyişməyə
cəhd edən, marionet rejimin “parlamentini” bu şəhərə köçürməyə,
Şuşanı bu rejimin “paytaxtı” elan
etməyə çalışan Ermənistan bu
gün ideoloji, siyasi, hərbi baxımdan məğlub ölkədir. Şuşanın
məhz döyüş meydanında, dünya
hərb tarixində misli görünməmiş
plan əsasında azad edilməsi və
Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi
tarixi ədalətin bərpası, erməni tərəfin
200 illik “böyük Ermənistan” ideologiyasının iflası və məntiqli sonluğu
deməkdir. Şuşa şəhərinə xüsusi
diqqət və qayğının göstərilməsi,
2022-ci ilin ölkəmizdə “Şuşa ili” elan
edilməsi 8 may tarixini 28 il “qələbə
kimi” qeyd edən Ermənistana
verilən ciddi dərs və sərt mesajdır.
İşğalçı ölkə postmüharibə dövründə
regiondakı yeni geosiyasi reallıqlarla
barışmalı, saxta idelogiyasının iflasa
uğramasını dərk edərək əməkdaşlıq
təşəbbüslərinə konstruktiv yanaşmalıdır.
Prezident İlham Əliyev bu
yaxınlarda yerli televiziya kanallarında müsahibəsində Azərbaycanın
iqtisadi inkişafı, həyata keçirilən
islahatlar, şəffaflıq və korrupsiyaya
qarşı mübarizə tədbirləri ilə yanaşı,
Ermənistanda revanşizm əhvalruhiyyəsinin hələ də mövcud olduğunu, bu ölkənin istənilən təxribat
və təhdidlərinin qarşısının qətiyyətlə
alınacağını vurğulayıb: “Biz istəyirik
ki, müharibə dövrü başa çatsın,
istəyirik ki, normal əlaqələr yaradılsın, Ermənistan Azərbaycanın ərazi

edilib. “Şuşa kimdədirsə, Qarabağa
nəzarət ondadır” deyimi də məhz bu
reallıqlara əsaslanır.
Ermənistan hərbi-siyasi
rəhbərliyinin apardığı əsassız
təbliğata, tarixi saxtalaşdırmaq
cəhdlərinə baxmayaraq, bütün
dünya Şuşanı Azərbaycan şəhəri,
ölkəmizin beynəlxalq hüquqla tanınmış ayrılmaz hissəsi hesab edir.
Erməni tarixçi və ideoloqlarının uzun
illər boyu Şuşanı “erməni şəhəri”
kimi təqdim etmək cəhdləri tamamilə
iflasa uğrayıb. Təcavüzkar ölkənin
baş naziri N.Paşinyan İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra sovetlər
birliyi dövründə Şuşa əhalisinin 90
faizinin azərbaycanlılardan ibarət
olduğunu bildirməklə, faktiki olaraq,
şəhərin Azərbaycana məxsusluğunu
etiraf edib. Baş nazirin bu etirafı
Ermənistandakı revanşist qüvvələr
tərəfindən “vətənə xəyanət” kimi
dəyərləndirilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin haqlı olaraq vurğuladığı
kimi, Şuşa şəhərinin, habelə Bayat
və Şahbulaq qalalarının təməlinin
Qarabağ xanı Pənahəli xan
tərəfindən qoyulmasını tarixi faktlar
da birmənalı təsdiq edir. 1923-cü
ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
yaradılarkən Şuşa əhalisinin böyük
hissəsini azərbaycanlılar təşkil edib.
1992-ci ilin may ayında işğala məruz
qalarkən şəhərin əhalisinin 98 faizi
məhz azərbaycanlılardan ibarət
olub.
Digər mühüm məqam ondan
ibarətdir ki, 28 il müddətində Şuşa
şəhərini işğal altında saxlayan
Ermənistan burada hansısa abadlıq
və quruculuq işi aparmayıb, əksinə,
böyük dağıntılara, vandalizmə
yol verib. Bu, bir daha təsdiqləyir
ki, ermənilər özləri belə Şuşanın
Azərbaycan şəhəri olduğunu,
azərbaycanlıların nə zamansa
doğma şəhərlərinə qayıdacaqlarını
daxilən hiss ediblər. Dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Yaxşı, əgər bu, sənin
şəhərindirsə, niyə sən bulaqları
qurudursan? Bütün tarixi abidələr
yerlə-yeksan edilib. Əgər bu, sənin
şəhərindirsə, niyə sən bu abidələri
dağıtmısan?... Əgər bu, erməni
şəhəridirsə, nə üçün yerlə-yeksan
edirsiniz?”

Şuşa şəhəri həm də
Azərbaycanın Vətən
müharibəsindəki qalibiyyət
rəmzinə çevrilib. Təsadüfi deyil
ki, Azərbaycanla qardaş Türkiyə
arasında strateji hərbi-siyasi
müttəfiqliyə dair sənəd 2021-ci il
15 iyun tarixində məhz bu şəhərdə
imzalanıb və Şuşa Bəyannaməsi
adını qazanıb. Bundan əlavə,
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın parlament sədrlərinin
2021-ci il 27 iyul tarixində – Bakı
Bəyannaməsinin imzalanmasından
dərhal sonra Şuşa şəhərinə səfər
etmələri Ermənistana verilmiş ciddi
mesaj olub. İstər Türkiyə ilə imzalanmış Şuşa Bəyannaməsində,
istərsə də üçtərəfli Bakı
Bəyannaməsində ölkələrin ərazi
bütövlüyü və suverenliyinə yönələn
təhdidlərə qarşı birgə mübarizənin
təşkilinə dair müddəalar yer alıb.
Pakistan və Türkiyənin parlament
sədrlərinin, eləcə də deputatlarının
Şuşaya şəfərində əsas məqsəd
həm də şəhərin Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı və ümumən
İslam mədəniyyəti incilərindən biri
kimi qəbul olunduğunu dünyaya
göstərmək olub.
Şuşanın azadlığı, bərpası
və yenidən qurulması, onun
tarixi şöhrətinin özünə qaytarılması Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsindəki
qalibiyyətinin təcəssümü kimi dünya
azərbaycanlılarında milli qürur və
fəxarət hissləri doğurur. Prezident
İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsində bununla bağlı
deyib: “Bizim xalqımıza və ölkəmizə
hörmət inanılmaz dərəcədə artdı.
Biz bunu görürük. Bunu hər kəs, hər
bir azərbaycanlı, Azərbaycandan
uzaqda yaşayan hər kəs görür və
hiss edir. İkinci Qarabağ müharibəsi
təkcə ərazilərin azad edilməsi, təkcə
milli ruhun oyanması və ləyaqət
hissinin qaytarılması demək deyil,
bu, çox böyük multiplikativ, müsbət
effektdir və düşünürəm ki, daim
müsbət təsir göstərəcək”.
2022-ci ilin Azərbaycanda
“Şuşa ili” elan edilməsi şəhərin
görkəmli ictimai-siyasi xadimləri,
hərbçiləri, şəxsiyyətləri ilə tanınan
mühüm təfəkkür mərkəzlərindən
biri kimi tanıdılması baxımından da
əhəmiyyətlidir. Ümumiyyıtlə, Şuşa
ilə bağlı imzalanan sərəncamlar
şəhərin beynəlxalq əhəmiyyətli
tədbir, festival, müsabiqə və sərgilər
məkanına çevrilməsini nəzərdə
tutulur.
Xatırlatmaq lazımdır ki, ICESCO
baş katibinin təklifi əsasında Şuşa
şəhərinin “İslam mədəniyyətinin
paytaxtı” elan olunması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, Türk Dövlətləri
Təşkilatı 2023-cü ildə Şuşa şəhərini
“Türk dünyasının mədəniyyət
paytaxtı” elan etməyi planlaşdırır.
Bu baxımdan, “Şuşa ili”ndə şəhərin
bütövlükdə müsəlman və türk
dünyasında yaxından tanıdılması,
investisiya və turizm cəlbediciliyinin
artırılması tədbirləri də səmərəli
olacaq.
Sonda əminliklə qeyd etmək
istərdim ki, “Şuşa ili”ndə reallaşdırılacaq tədbirlər planı Şuşa şəhərinin
tarixinin ayrı-ayrı mərhələlərini,
postmüharibə dövründə burada reallaşdırılan bərpa və yenidənqurma
prosesini əhatə etməklə yanaşı,
Azərbaycanın regionda dayanıqlı sülh, təhlükəsizlik və sabitliyə
təminat yaradan qüdrətli ölkə imicinin möhkəmləndirilməsi, cəmiyyətdə
qalibiyyət ovqatının yüksəldilməsi
baxımından mühüm yol xəritəsi
olacaq.

İsaxan VƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
Hüquq kafedrasının müdiri,
professor

Həyata keçirilən layihələr əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirir
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN)
tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən məşğulluq
xidmətlərinin icrasında həssas əhali qruplarına, o cümlədən,
əlilliyi olan şəxslərə üstünlük verilir. 2021-ci ildə 1348 nəfər
əlilliyi olan şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib və
onlar üçün təlimlər təşkil olunub. Təlimlərdə kiçik biznesin
təşkili və idarəedilməsi üzrə bilik və bacarıqlara yiyələnən
həmin şəxslər proqram çərçivəsində seçdikləri sahələr üzrə
mal və materiallarla təmin olunaraq öz təsərrüfatlarını qurublar. Həmçinin, agentlik tərəfindən ötən il 2850 əlilliyi olan şəxs
əmək müqaviləsi əsasında münasib işlərlə təmin edilib.
Nazirlikdə Dünya Bankının
nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə
ötən dövrdə sosial sahədə əldə
edilən uğurlu əməkdaşlıq təcrübəsi
qeyd edilib və yeni – “Məşğulluğa
Dəstək Layihəsi”nin əhəmiyyəti vurğulanıb. Bildirilib ki, Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq
ölkədə aktiv məşğulluq proqramları
ildən-ilə genişləndirilir. Belə ki, ötən
il 16232 şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub ki, bu da proqramın icrasına başlanıldığı 2017-ci
illə müqayisədə 13,8 dəfə çoxdur.
Proqramın fəaliyyət sahələrinin sayı
da artaraq 44-ə çatıb. Nazirlik və
Dünya Bankının birgə icra etdiyi
“Azərbaycanda məşğulluğa dəstək”
layihəsinin özünüməşğulluq proqramının genişləndirilməsi və icra
mexanizminin effektivliyinin artırılmasına mühüm dəstək olduğu qeyd

edilib. Əhalinin həssas qruplarından
olan 22 min işsiz şəxsin bu layihə
üzrə istehsal və xidmət sahələri üzrə
kiçik bizneslərini yaradacağı diqqətə
çatdırılıb.
Qeyd edək ki, artıq 6 mindən
çox işsiz şəxs layihə üzrə biznes
təlimlərə cəlb edilib ki, onların 1033-ü şəhid ailəsi üzvü və
müharibə iştirakçısıdır. Layihənin
icrasında qadınlara və gənclərə də
üstünlük verilir. Layihə üzrə biznes
təlimlərə cəlb edilmiş şəxslərin
1771-i qadın, 1806-sı gəncdir.
Bu il isə “Məşğulluğa Dəstək
Layihəsi”nə daha 6 min şəxs cəlb
edilərək kiçik biznesləri qurulacaq.
Layihə iştirakçılarına aktivlərin
təqdim edilməsi prosesi davam
edir. Layihə məşğulluq xidmətləri və
proqramlarının gücləndirilməsi, xüsusi təlim modullarının hazırlanması

və yenilənməsi, əmək bazarının ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi üzrə
kadr potensialının gücləndirilməsi,
işaxtaranlar üçün statistik
profilləşdirmə alətlərinin və bacarıqların qiymətləndirilməsi testlərinin
hazırlanması və s. istiqamətlərdə də
dəstək rolunu oynayır.
Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həssas
kateqoriyadan olanların sosial
müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi
üçün göstərilən xidmətlərə də xüsusi
diqqət ayırır. Nazirliyin tabeliyindəki
Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən
ötən il əmək qabiliyyətli qohumları ilə eyni yaşayış məntəqəsində
yaşamayan tənha, yaşlı və əlilliyi
olan 8834 şəxsə evlərində sosialməişət xidmətləri göstərilib. Onlardan
7333-ü ahıl (yaşı 70 və yuxarı olan)
şəxslər olub. 1501 nəfəri isə yaşı
70-dən aşağı, əlilliyi olan və tənha
yaşayan şəxslər, eləcə də, yaşı 65 –
70 arasında olan, qohumları ilə birgə
yaşamayan, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar müəyyən bir dövrdə
evdə sosial – məişət xidməti dəstəyi
ilə təmin olunmuş şəxslər təşkil edib.
Sosial xidmətçilər tənha, yaşlı və
əlilliyi olan şəxslərin evlərinə gələrək
onlara ev təsərrüfatında təmizlik
işlərinin aparılması, əsas tələbat
mallarının alınması və digər işlərdə
köməklik göstəriblər.
Bundan başqa, 20 Yanvar
faciəsinin 32-ci ildönümü ilə

əlaqədar ƏƏSMN tərəfindən 20
Yanvar şəhidlərinin ailələrinə və 20
Yanvar əlillərinə birdəfəlik maddi
yardım edilib. Bu kateqoriyalara
aid, ümumilikdə, 333 nəfərin hər
birinin bank hesabına 200 manat məbləğində birdəfəlik maddi
yardım köçürülüb. Bakı şəhərində
qeydiyyatda olanlar Beynəlxalq
Bankın Bakı şəhərindəki istənilən
filialına, digər şəhər və rayonlarda
qeydiyyatda olanlar isə Beynəlxalq
Bankın həmin ərazilər üzrə filiallarına şəxsiyyət vəsiqəsi ilə
müraciət edərək birdəfəlik maddi
yardımı almaq üçün bank kartlarını götürüblər. Qeyd edək ki, digər
sosial ödənişlərdə artımlar edildiyi
kimi, bu birdəfəlik maddi yardımın
məbləği də ötən ilə nisbətən 2 dəfə
artırılıb.
Onu da diqqətə çatdırmaq yerinə
düşər ki, Prezident İlham Əliyevin
təsdiq etdiyi “İşsizlikdən sığorta
haqqında” Qanuna edilmiş dəyişiklik
işsiz şəxslərin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə daha bir dəstəkdir.
Yeni dəyişikliklə işsizlikdən sığorta
ödənişinin təyin olunması şərtləri
bir qədər də yumşaldılıb. Belə
ki, dəyişikliyə əsasən, müddətli
əmək müqaviləsinin müddətinin
bitməsi səbəbindən işdən azad
olunan şəxslər üçün tələb olunan staj müddəti azaldılaraq 36
aydan 30 aya endirilib. Sığorta
ödənişinin təyin olunması üçün

əmək qabiliyyətli şəxslərin işsiz
kimi qeydiyyata alındığı tarixdən
sonra əvvəllər tələb olunan 3 ay
gözləmə müddəti isə ləğv edilib.
Yəni, yenə dəyişikliyə əsasən,
sığorta ödənişi sığorta hadisəsinin
baş verdiyi tarixdən təyin olunacaq.
Deməli, işini itirən şəxsin müraciət
etdiyi aydan etibarən işsizlikdən
sığorta ödənişi almaq hüququ
yaranacaq. İşsizlikdən sığorta
ödənişi 3 halda ödənilir: işəgötürən
ləğv edildikdə, ştat ixtisar edildikdə
və müddətli əmək müqaviləsinin
müddəti bitdikdə. İşsizlikdən sığorta
ödənişi almaq hüququnun yoxlanılması üçün ilk olaraq “Məşğulluq”
altsistemində qeydiyyatdan keçmək
tələb olunur. Şəxs üçün münasib
iş tapmaq mümkün olmadıqda ona
işsiz statusu verilir və şəxs işsiz
kimi qeydiyyata alındıqdan sonra
sistemdə yerləşdirilmiş ərizəni təsdiq
edir. Sığorta ödənişinin təyin və ya
imtina edilməsi barədə qərar çıxarılaraq bu barədə vətəndaşa məlumat
verilir. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə də
qanunvericiliyə dəyişiklik edilərək,
işsizlikdən sığorta ödənişi müddətli
əmək müqaviləsinin bitməsi
nəticəsində işsiz qalan şəxslərə də
şamil olunub. Son bir ildə 3 min 700
nəfərə işsizlikdən sığorta ödənişi
təyin olunub.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər
ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna
məcburi dövlət sosial sığorta haqları

üzrə daxilolmalarda son illərdə ciddi
artım tempi özünü göstərib. Bunun göstəricisi kimi, sosial sığorta
daxilolmalarının həcmi 2017-ci ildə
2085,7 milyon manat, 2018-ci ildə
2327,1 milyon manat, 2019-cu ildə
2921,6 milyon manat, 2020-ci ildə
3553,2 milyon manat, 2021-ci ildə
isə 3843,4 milyon manat təşkil edib.
Göründüyü kimi, qeyd olunan
dövrdə məcburi dövlət sosial sığorta
haqları üzrə daxilolmalarda 84,3
faiz və ya 1757,68 milyon manatlıq
artım baş verib. Bu artımın əsasında
ölkəmizdə aparılan sosial – iqtisadi
islahatların müsbət nəticələri, o
cümlədən, məşğulluq imkanlarının
və əmək haqlarının mütəmadi artımı, əmək münasibətlərində leqallaşmanın genişlənməsi dayanır. Qeyd
olunan daxilolmaların ötən il 63,5 faizi və ya 2441,2 milyon manatı özəl

sektorunun payına düşüb. Bu da
2017-ci ilə nisbətən 1103,8 milyon
manat və ya 82,5 faiz çoxdur.
ƏƏSMN tərəfindən ötən
ilin iyun ayında başladılan,
“Qəhrəmanlarımızın məşğulluğuna
birgə dəstək olaq!” devizi altında
keçirilən “Məşğulluq marafonu”na
bu günədək 610 işəgötürən qoşulub. Vətən müharibəsi şəhidlərinin
ailə üzvlərinin və müharibədə
yaralanmış hərbi qulluqçuların
məşğulluğuna dəstək məqsədi daşıyan marafona onlar 4005 vakansiya
təqdim ediblər. Həmin vakansiyalar
üzrə Vətən müharibəsi şəhidlərinin
ailə üzvləri və müharibə iştirakçılarından artıq 1550-dən çox şəxs işlə
təmin olunub.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Baş Prokurorluqda 2021-ci ildəki fəaliyyətin
yekunlarına dair geniş kollegiya iclası keçirilib
Yanvarın 24-də Azərbaycan
Respublikasının Baş
Prokurorluğunda Mərkəzi
Aparatın, Respublika Hərbi,
Naxçıvan Muxtar Respublikası,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Hərbi və Bakı şəhər
prokurorluqlarının rəhbər
heyətinin, rayon (şəhər) və ərazi
hərbi prokurorlarının iştirakı ilə
prokurorluq orqanları tərəfindən
2021-ci ildə görülmüş işlərin
vəziyyəti və qarşıda duran
vəzifələrin müzakirəsinə həsr
olunmuş geniş kollegiya iclası
keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdən
əvvəl Baş Prokurorluğun rəhbərliyi ulu
öndər Heydər Əliyevin Baş Prokurorluğun inzibati binasındakı büstü önünə
əklil və gül dəstələri qoyub, əbədiyaşar
liderin unudulmaz xatirəsini ehtiramla
yad ediblər.
Kollegiya iclasında Azərbaycanın
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb,
qazilərə şəfa dilənib.
İclasda giriş nitqi ilə çıxış edən Baş
prokuror Kamran Əliyev diqqətə çatdırıb ki, müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin banisi və xilaskarı, müstəsna
xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik
ənənələrinin müzəffər davamçısı, tarixin
ən qüdrətli Azərbaycanının yaradıcısı
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
milli inkişaf konsepsiyasının müasir
çağırışlara uyğun şəkildə uğurla, inamla
həyata keçirilməsi ölkəmizin növbəti
onilliklər üçün tərəqqisini və qələbələrini
təmin edib.
Qeyd olunub ki, Azərbaycanın
dövlətçilik tarixinə qızıl hərflərlə yazılan,
milli qürur və ləyaqət hissini bərpa edən
böyük zəfər regionumuzda yeni geosiyasi reallıqlar yaratmaqla, dövlətimizin başçısının rəhbərliyi, Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın yaxından iştirakı
ilə gerçəkləşən misli görünməmiş sürətli
bərpa-quruculuq işləri Qarabağa və
Şərqi Zəngəzura əzəli-əbədi sakinlərin
qayıdışının təməlini qoyub.
Qarabağın tacı Şuşada keçirilmiş
tarixi-mədəni tədbirlər, Zəfər yolu,
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı və digər
çoxsaylı obyektlərin istifadəyə verilməsi,
yenilərinin təməlinin qoyulması ilə “Şuşa
İli”ndə mədəniyyət paytaxtımızın əvvəlki
şöhrətinin və əzəmətinin qaytarılacağı
ifadə edilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, düşmənin
vandallığına məruz qalmış şəhər və
kəndlərimizin bərpası istiqamətində müasir yol-nəqliyyat infrastrukturunun qurulması, “ağıllı kənd” layihələrinin icrası,
sənaye parklarının və digər layihələrin
təməlinin qoyulması ölkəmizin sosialiqtisadi inkişafının əsaslarının daha da
möhkəmləndirilməsinə xidmət etməklə
bölgədə yeni mərhələnin başlanmasına,
sabitliyin və təhlükəsizliyin inkişafına
şərait yaradıb.
Regionun geosiyasi mənzərəsini
dəyişən Azərbaycan dövləti və xalqı
üçün əlamətdar olan gündə – iyunun
15-də Şuşada Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında müttəfiqlik haqqında müstəsna
siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik
Bəyannamənin imzalanmasının Qarabağ Zəfərindən sonra qazanılan növbəti
tarixi uğur olduğu bildirilib. Bu tarixi
sənədin imzalanmasının iki dost və
qardaş ölkə arasında mövcud əlaqələri
və əməkdaşlığı yeni strateji müttəfiqlik
səviyyəsinə yüksəltdiyi diqqətə çatdırılıb.
Vurğulanıb ki, şəhid ailələri və
müharibə iştirakçıları müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
müstəsna qayğısı ilə əhatə olunub.
Bu qəbildən olan vətəndaşların sosial
müdafiəsi sistemli və ardıcıl xarakter
daşımaqla yeni evlərin və avtomobillərin
verilməsi, həmçinin “YAŞAT” Fondunun həyata keçirdiyi tədbirlər xüsusi
əhəmiyyətə malik olub.
2021-ci ilin Vətən müharibəsində
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan zəfərin
məntiqi davamı olaraq xarici siyasətdə
uğurlarla yanaşı, ölkədaxili nailiyyətlərlə
də zəngin olduğu, bütün sahələrdə dinamik inkişaf tempinin müşahidə edilməklə
iqtisadi artımın 5 faizdən çox olması,
həmçinin qeyri-neft iqtisadiyyatı və
sənaye istehsalının yüksəlməsi, valyuta
ehtiyatlarımızın 2,5 milyard dollar artması fonunda müstəqillik tariximizin ən
böyük büdcəsinin qəbul olunduğu xüsusi
qeyd edilib.
Ölkəmizin həm regional, həm də
dünya miqyasında artan rolunun və
bilavasitə Prezident İlham Əliyevə
göstərilən yüksək diqqətin və hörmətin
bariz nümunəsi olaraq Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk
Dövlətləri Təşkilatının) VIII Zirvə Görüşü
çərçivəsində dövlətimizin başçısının
Türk Dünyasının Ali Ordeni ilə təltif

edilməsinin həyata keçirilən uğurlu siyasi
kursun alternativsizliyini bir daha nümayiş etdirdiyi bildirilib.
Qeyd olunub ki, bir sıra ölkələrdə
koronavirus pandemiyasının təsirindən
yaranmış dərin maliyyə böhranına baxmayaraq, Azərbaycanda uğurlu vaksinasiya prosesi aparılaraq pandemiya tam
nəzarət altına alınıb, həyata keçirilən düşünülmüş sistemli islahatlar ciddi sosialiqtisadi tədbirlərin gerçəkləşdirilməsinə
imkan yaradıb.
Bildirilib ki, ölkəmizin beynəlxalq
miqyasda söz və nüfuz sahibi olmasına,
həmçinin respublikamızda sosialyönümlü siyasətin reallaşdırılmasına, insanları
narahat edən problemlərin aradan qaldırılmasına, bütövlükdə həyata keçirilən
hərtərəfli islahatlara və görülən böyük
işlərə Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın genişmiqyaslı nəcib və fədakar fəaliyyəti misilsiz
töhfələr verməkdədir.
Kollegiya iclasında qeyd edilib ki,
daim Prezident İlham Əliyevin diqqət
və qayğısı ilə əhatə olunan prokurorluq
orqanları hesabat dövründə dövlətimizin
başçısının Baş Prokurorluğun yeni
inzibati bina kompleksinin açılışında
iştirakı, qurumun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, elmi-texniki nailiyyətlərdən istifadə etməklə
fəaliyyətdə səmərəliliyinin artırılması
işində müstəsna önəmə malik 2021-ci
il 7 may tarixli Fərmanı, Qubadlı,
Kəlbəcər və Ağdam Hərbi prokurorluqlarının yaradılması, həmçinin bir qrup
əməkdaşa ali xüsusi rütbələrin verilməsi
göstərilən etimadla yanaşı, prokurorluq
orqanlarının fəaliyyətinin ən müasir
tələblər səviyyəsində təkmilləşdirilməsi,
infrastrukturunun yaxşılaşdırılması
istiqamətində islahatların ardıcıllığını
nümayiş etdirib.
Həyata keçirilən kompleks və ardıcıl
tədbirlərin davamı kimi, 14 mənzilli yaşayış kompleksinin istifadəyə verilməsi
ilə prokurorluq əməkdaşlarından
və veteranlardan ibarət kooperativ
üzvlərinin güzəştli şərtlərlə mənzillərlə
təmin edilməsinin dövlətimizin başçısının dəstəyi ilə prokurorluq orqanları
əməkdaşlarının və veteranlarının sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsində xüsusi
əhəmiyyətə malik olduğu bildirilib.
Hesabat məruzəsində qeyd edilib ki,
2021-ci il Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanları üçün də uğurlu dövr
olub, daxili işlər, dövlət təhlükəsizliyi
və digər hüquq-mühafizə orqanları ilə
əlaqəli şəkildə ölkədə ictimai-siyasi
sabitliyin qorunması, cinayətkarlığa
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi,
insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində zəruri tədbirlər həyata keçirilib.
Ümumilikdə, cinayətkarlığın dinamikasında və strukturunda müşahidə
olunan əvvəlki hesabat ilinin müsbət
göstəricilərinin 2021-ci ildə də davam
etdiyi, əməliyyat-axtarış və istintaq
fəaliyyətini həyata keçirən bütün dövlət
orqanları üzrə qeydə alınmış 31 min 131
cinayətin 87,3 faizinin açılması təmin
olunduğu, bu cinayətlərin 94,2 faizini
prokurorluq və daxili işlər orqanlarının
səlahiyyətləri çərçivəsində istintaqı və
təhqiqatı aparılan hüquqazidd əməllər
təşkil etdiyi bildirilib.
Məlumat verilib ki, 2020-ci illə
müqayisədə prokurorluq, daxili işlər və
dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən
peşəkarlıqla həyata keçirilmiş istintaqəməliyyat tədbirləri nəticəsində şəxsiyyət
əleyhinə cinayətlər, o cümlədən, qəsdən
adamöldürmələr, adamöldürməyə
cəhdlər, qəsdən sağlamlığa az ağır
zərər vurmalar, həmçinin oğurluq və
soyğunçuluq cinayətlərinin sayı azalıb.
Ötən illərdən bağlı qalmış 332 cinayətin
açılması təmin edilib və 268 cinayətkar
qrup zərərsizləşdirilib.
Hesabat dövründə prokurorluq orqanları tərəfindən 1301 şəxs barəsində
970 cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşdırılaraq məhkəmələrə göndərilib. Bu
müddətdə prokurorluq və müvafiq icra
hakimiyyəti orqanlarının istintaq qurumlarında qeydə alınmış cinayət işləri üzrə

ümumilikdə 206 milyon 257 min manat
məbləğində maddi ziyan ödənilib.
Kollegiya iclasında Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Vətən
müharibəsində qazanılmış tarixi
qələbənin birinci ildönümü münasibətilə
Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş
“8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə
amnistiya elan edilməsi haqqında”
Qərarın prokurorluq orqanları tərəfindən
təxirəsalınmadan və düzgün icrasının
təmin edildiyi diqqətə çatdırılıb. Hesabat
dövründə ümumilikdə 10 min 943 şəxs
barəsində amnistiyanın tətbiq edildiyi,
hazırda da bu istiqamətdə işlərin intensiv
qaydada davam etdirildiyi bildirilib.
Qeyd edilib ki, Prezident İlham
Əliyevin siyasi fəaliyyətinin prioritet
istiqamətlərindən olan korrupsiyaya,
rüşvətxorluğa qarşı barışmaz mübarizə
ötən dövrlərdə olduğu kimi, 2021-ci
ildə də davam etdirilib. Korrupsiyaya
qarşı mübarizədə ixtisaslaşmış cinayət
təqibi orqanı olan Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 493 şəxs barəsində
301 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanıb, 466 şəxs barəsində 274 cinayət işi
baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib.
Hesabat dövründə cinayət işləri üzrə
vurulmuş ziyanın ödənilməsinin təmin
edilməsi məqsədilə Baş İdarə tərəfindən
istintaqı başa çatdırılmış cinayət
işləri üzrə 39 milyon 285 min manat
məbləğində ziyanın ödənilməsi təmin
edilib. Həmçinin cinayət qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən, təqsirləndirilən
şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə 2
milyon 195 min manat ödənilib, 101
milyon 373 min manat dəyərində əmlak
üzərinə həbs qoyulub. Ötən il 161 saylı
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi vasitəsilə
korrupsiya hüquqpozmaları barədə
Baş İdarəyə daxil olmuş müraciətlərin
67-si üzrə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif
maddələri ilə cinayət işləri başlanıb.
Digərləri üzrə prokuror təsir tədbiri aktlarından istifadə edilməklə aidiyyəti qurumlarla əlaqəli şəkildə qabaqlayıcı tədbirlər
görülüb. Bu müddətdə Baş İdarənin
əməliyyat qurumları vəzifələrini uğurla
icra edib. Keçirilən əməliyyat tədbirləri
nəticəsində 73 şəxs cinayət başında yaxalanıb, əməliyyat üsul və vasitələrindən
istifadə etməklə korrupsiya hüquqpozmaları barədə əldə olunmuş məlumatlar
əsasında 118 cinayət işi başlanıb.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
bir neçə gün əvvəl yerli televiziya
kanallarına müsahibəsində qeyd etdiyi
“...Heç kim bu məsuliyyətdən boyun
qaçıra bilməz, heç kim qanundan
üstün deyil, qanun qarşısında hamı
bərabərdir, heç kimin əvvəlki xidmətləri
nəzərə alınmayacaq” fikirlərinə uyğun
olaraq, prokurorluq orqanları tərəfindən
ölkəmizdə həyata keçirilən quruculuq
işlərinə, sosial, iqtisadi və siyasi sahədə
aparılan islahatlara kölgə salan, habelə
əhalinin haqlı narazılığına səbəb olan
neqativ təzahürlərə qarşı daha ciddi
mübarizə aparılması istiqamətində
sistemli, ardıcıl və qətiyyətli tədbirlərin
davam etdiriləcəyi xüsusi vurğulanıb.
Hesabat dövründə Respublika
Hərbi Prokurorluğu orqanları tərəfindən
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində
tapşırıqlarının icrası ilə əlaqədar Müdafiə
Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili
Qoşunlar və digər qurumlarla birlikdə
görülmüş işlər nəticəsində hərbi intizamın möhkəmləndirildiyi, cinayətkarlığın
və digər hüquqazidd əməllərin qarşısının
alındığı, ümumilikdə qurumun fəaliyyətini
postmüharibə dövrünün tələblərinə
uyğun qurmaqla ordu quruculuğunun
davam etdiyi yeni mərhələdə zəruri
tədbirlərin həyata keçirildiyi qeyd edilib.
Hesabat dövründə hərbi prokurorluq orqanları tərəfindən 1846 cinayət hadisəsi
qeydə alınıb. Onlardan 530-u korrupsiya
cinayətləri ilə bağlı olub. Bu dövrdə hərbi
prokurorluq orqanları tərəfindən korrupsiya cinayətləri üzrə 110 şəxs barəsində
85 cinayət işinin istintaqı yekunlaşdırılaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə hərbi
məhkəmələrə göndərilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, qanunsuz
erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri

tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə,
habelə müharibə cinayətləri ilə əlaqədar
Hərbi Prokurorluqda istintaq edilən
cinayət işi üzrə bu günədək 297
şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin
103-cü (soyqırımı), 113-cü (işgəncə),
115-ci (müharibə qanunlarını və
adətlərini pozma), 116-cı (silahlı
münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma) və
s. maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs
qismində cəlbetmə qərarları çıxarılaraq
barələrində axtarışlar elan edilib. Bundan əlavə, Ermənistan Respublikasının
vətəndaşları Mkrtiçyan Lüdvik Mkrtiçoviç
və Xosrovyan Alyoşa Aramaisoviçin
Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri
ilə təqsirləndirilmələrinə dair cinayət
işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq
aidiyyəti üzrə baxılması üçün Bakı Hərbi
Məhkəməsinə göndərilib.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazilərində qanunsuz fəaliyyət
göstərmiş erməni separatçı rejiminin
silahlı hərbi birləşmələri və Ermənistan
Respublikasının silahlı qüvvələri
tərəfindən törədilmiş sülh və insanlıq
əleyhinə, habelə müharibə və digər
cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı yaradılmış birgə istintaq-əməliyyat qrupu
tərəfindən cinayət hadisələrinin araşdırılması, cinayət qanunu ilə nəzərdə
tutulmuş əməlin törədilməsində şübhəli
olan şəxslərin müəyyənləşdirilməsi,
sübutların toplanması və təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb olunmaları yönündə
işlər davam etdirilir.
2021-ci ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Prokurorluğu tərəfindən
cinayətkarlığa və hüquq pozuntularına qarşı mübarizə sahəsində müsbət
göstəricilər əldə edilib, istintaq, təhqiqat
və əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət
artırılıb, vətəndaşların müraciətlərinə
baxılması, onların problemlərinin həll
olunması diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Hesabat dövründə Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsində 328 cinayət
işinin ibtidai istintaqı aparılıb və 120
şəxs barəsində 96 cinayət işinin istintaqı
tamamlanıb. Tamamlanmış işlərdən 118
şəxs barəsində 64 cinayət işi mahiyyəti
üzrə baxılması üçün məhkəmələrə
göndərilib. Bunlardan 24 şəxs barəsində
17 iş qəsdən adamöldürmə faktları ilə
bağlı olub.
Hesabat dövründə cinayət işləri üzrə
vurulmuş ziyanın ödənilməsinin təmin
edilməsi məqsədilə İstintaq idarəsi
tərəfindən istintaqı başa çatdırılmış
cinayət işləri üzrə 67 milyon 165 min manat məbləğində ziyanın ödənilməsi təmin
edilib. Həmçinin cinayət qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən, təqsirləndirilən
şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə
45 milyon 190 min manat ödənilib, 21
milyon 975 min manat dəyərində əmlak
üzərinə həbs qoyulub.
Vurğulanıb ki, 2021-ci ildə əvvəlki
illərdən, eləcə də hesabat dövründə
qeydə alınmaqla bağlı qalmış 8 cinayətin
açılması təmin edilib. Onlardan 5 iş üzrə
ibtidai istintaq yekunlaşdırılaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə
göndərilib, 3 iş üzrə isə hazırda istintaq
davam etdirilir.
Ötən il də intihar və intihara cəhd
hadisələrinin minimuma endirilməsi
məqsədilə zəruri tədbirlər görülüb. Bu
sahədə qabaqlayıcı tədbirlərin həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar Baş Prokurorluğun təşkilatçılığı, çoxsaylı dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələrinin iştirakı ilə 2021-ci il
iyunun 23-də yüksək səviyyəli konfrans
keçirilməklə qurumlararası İşçi qrup
yaradılıb. Hazırda İşçi qrup tərəfindən
2021-2025-ci illər üzrə təsdiqlənmiş
Fəaliyyət Planına uyğun olaraq müvafiq
işlər görülür.
Hesabat dövründə narkotik
vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı
mübarizə sahəsində istintaq, təhqiqat
və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində
qanunların icrasına nəzarətin
səmərəliliyinin artırılması, təhlillərin
aparılması, eləcə də mövcud vəziyyətin
dəyərləndirilərək müvafiq təkliflərin

təqdim edilməsi məqsədilə İşçi qrup
yaradılmaqla aidiyyəti dövlət orqanlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə fəaliyyət
göstərilib.
Bundan başqa, qaz sızması və
partlayışı, dəm qazı səbəbindən ölüm
və sağlamlığa zərər vurulması hallarının qarşısının alınması istiqamətində
Ədliyyə Nazirliyində yaradılmış İşçi qrupda Baş Prokurorluğun nümayəndələrinin
iştirakı təmin edilib, aidiyyəti normativ
hüquqi aktlarda zəruri dəyişikliklərin
edilməsi ilə əlaqədar 8 layihə hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub.
Bildirilib ki, əməliyyat-axtarış və
istintaq fəaliyyətini həyata keçirən bütün
dövlət orqanlarında ibtidai istintaqı
aparılmış cinayət işləri üzrə icraata xitam
verilməsinə dair 846, icraatın dayandırılması haqqında 889 qərarın əsassız və
qanunsuz hesab edilərək ləğv olunması,
həmçinin 767 iş üzrə yazılı göstərişlərin
verilməsi prokurorluq tərəfindən həyata
keçirilən ibtidai araşdırmaya prosessual
nəzarətin səmərəliliyinin göstəricisi olub.
Hesabat dövründə dövlət ittihamının
müdafiəsi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Ümumilikdə ötən il ərzində birinci
instansiya məhkəmələrində 17 min 698
şəxs barəsində 15 min 199, apelyasiya
instansiyası məhkəmələrində 4781 şəxs
barəsində 4100, kassasiya və əlavə kassasiya instansiyası məhkəməsində 1984
şəxs barəsində 1766 (bütün instansiya
məhkəmələri üzrə cəmi 24 min 463 şəxs
barəsində 21 min 65 iş olmaqla) cinayət
işi və məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraat üzrə materiallara baxılaraq yekun
qərarlar qəbul edilib.
Ötən il cinayət təqibindən kənar icraatlar üzrə nəzarət tədbirləri ilə əlaqədar
21 xəbərdarlıq, 43 təqdimat verilib.
Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariyagigiyena və karantin rejimlərinin, habelə
sağlamlığın qorunması sahəsində
vətəndaşların hüquqlarının pozulması, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olma, vergiləri, sığorta haqlarını
ödəməkdən yayınma, ekoloji hüquqpozmalar və s. inzibati xətalara dair daxil
olmuş məlumatlardan 131-i baxılması
üçün məhkəmələrə və dövlət orqanlarına
göndərilib. Törədilmiş və ya hazırlanan
cinayətlər barədə məlumatlar üzrə 45
cinayət işi başlanaraq, uşaqların hüquqlarının qorunması istiqamətində valideyn
hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına dair
məhkəmələrdə 12 mülki iddia qaldırılıb.
Bildirilib ki, ötən il xüsusi müsadirənin
həyata keçirilməsi istiqamətində
aktivlərin aşkarlanması və izlənməsi
sahəsində görülən tədbirlərlə
təqsirləndirilən şəxslərə məxsus 227
daşınmaz əmlak, 83 torpaq sahəsi,
314 nəqliyyat vasitəsi, müxtəlif banklarda 51 kart hesabı və 22 cari hesab müəyyənləşdirilib. Faktiki olaraq
təqsirləndirilən şəxslərə məxsus 109
nəqliyyat vasitəsi və 12 daşınmaz əmlak
aşkarlanıb.
Eyni zamanda, xarici ölkələrdəki
əmlakların müsadirə edilməsi məqsədilə
zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb.
Aprelin 26-29-da Belçikada keçirilmiş
Aktivlərin Bərpası üzrə Kemden Qurumlararası Şəbəkəsinin (CARIN) İdarəetmə
qrupunun Ümumi İllik Yığıncağında
Azərbaycan Respublikası Şəbəkəyə
müşahidəçi qismində üzv qəbul olunub.
Bu istiqamətdə görülən işlərin davamı
olaraq tezliklə Avropa İttifaqına üzv
ölkələrin dövlət təsisatlarının mütərəqqi
təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə Litvanın Xüsusi İstintaq Xidməti tərəfindən
“Azərbaycanda əmlakların bərpası və
idarə olunması sistemində islahatlara
dəstək” adlı Tvinninq layihəsinin həyata
keçirilməsinə başlanılacağı qeyd edilib.
Hesabat dövründə koronavirus
pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə
baxmayaraq, prokurorluq orqanlarının beynəlxalq nüfuzunun artırılması
istiqamətində xarici ölkələrin müvafiq
orqanları və beynəlxalq təşkilatlarla
əlaqələrin möhkəmləndiyi, bu müddətdə
Rusiya Federasiyası Baş prokurorunun
və Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsi
Baş prokurorunun rəhbərlik etdikləri
nümayəndə heyətlərinin ölkəmizə işgüzar səfərləri zamanı dövlətimizin başçısı

İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunması ikitərəfli əlaqələrin yeni müstəvidə
davam etdirilməsinə hərtərəfli zəmin
yaratdığı bildirilib.
Xüsusi vurğulanıb ki, ötən il noyabrın
1-də Bakıda keçirilmiş Türk Dövlətləri
Təşkilatına üzv ölkələrin Baş Prokurorları Şurasının ilk iclasında Şuranın
Əsasnaməsinin imzalanaraq təsis
edilməsi türkdilli ölkələr arasında dostluq
və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına yeni impuls verməklə əməkdaşlığın
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlməsinə
xidmət edəcək.
Qurumun xarici tərəfdaşlarla
səmərəli əməkdaşlığının təzahürü
olaraq ağır və xüsusilə ağır cinayətlər
törətməkdə təqsirləndirilən və ədalət
mühakiməsindən yayınmaqla xaricdə
gizlənən 32 şəxsin tutularaq ölkəmizə
ekstradisiyası həyata keçirilib.
Prokurorluq orqanlarında tədrisin
təşkili fəaliyyətinin qabaqcıl beynəlxalq
təcrübə əsasında müasirləşdirilməsi
məqsədilə hesabat dövründə Baş
Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi ilə
Türkiyə Respublikası Ədliyyə Akademiyası, Qazaxıstan Respublikasının Baş
Prokurorluğu yanında Hüquq-mühafizə
orqanlarının Akademiyası, Belarus
Respublikası İstintaq Komitəsinin “İxtisasartırma və yenidən hazırlıq institutu”
təhsil müəssisəsi, həmçinin İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi, Dövlət Gömrük
Komitəsinin Akademiyası, Bakı Dövlət
Universiteti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyası arasında əməkdaşlığa dair
memorandumlar imzalanıb. Bununla
yanaşı, korrupsiyaya qarşı mübarizə,
dövlət qulluğu və özəl sektorda dürüstlük, etik dilemmalar, onların həlli yolları,
düzgün davranış, əməl edilməli olan
əsas etik prinsiplər və sair məsələlərlə
bağlı tədris və peşə hazırlığının həyata
keçirilməsi məqsədilə yaradılmış Baş
Prokuror yanında Elmi-Məsləhət Şurasının Antikorrupsiya Təlim Mərkəzi bu
sahədə mütəxəssislərin peşəkarlığının
artırılmasına xidmət edəcək.
Kollegiya iclasında ölkəmizdə
uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər
siyasətinə uyğun olaraq, prokurorluq orqanlarının hərtərəfli biliyə və
yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik,
dövlətçilik ideyalarına sədaqətləri ilə
seçilən gənc mütəxəssislər hesabına
komplektləşdirilməsi istiqamətində
ötən il işə qəbul edilmək arzusunda olan şəxslər üçün keçirilmiş 22-ci
müsabiqənin nəticəsinə görə 100
namizədin müvəffəqiyyət qazanaraq
müvafiq vəzifələrə təyin olunduğu bildirilib. Qeyd edilib ki, 23-cü müsabiqə üzrə
uğur qazanmış 83 namizəd də icbari
təlimə cəlb olunub.
Müşavirədə bildirilib ki, prokurorluq
orqanlarında xidməti, icra və əmək
intizamının daha da möhkəmləndirilməsi
istiqamətində ciddi tədbirlərin görülməsi,
struktur qurumlarda möhkəm nizam-intizam şəraitinin yaradılması, aşkarlanan
hər hansı nöqsan və çatışmazlıqlara
qarşı prinsipiallıq mövqeyindən yanaşılmaqla müvafiq nəticələrin çıxarılması
2021-ci ildə də əsas vəzifələrdən biri
kimi diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Hesabat dövründə xidməti fəaliyyətində
yol verdikləri nöqsanlara görə 52
nəfər prokurorluq əməkdaşı intizam
məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlardan 2-si
prokurorluq orqanlarından xaric edilib, 5
nəfər vəzifədən azad olunub, 30 nəfərə
töhmət və ya şiddətli töhmət, 15 nəfərə
isə irad intizam tənbehi tədbiri tətbiq
edilib.
Hesabat dövründə prokurorluq
orqanlarına daxil olmuş ərizə və
şikayətlərə vaxtında və düzgün baxılması, müxtəlif sahələr üzrə müraciət
etmiş vətəndaşlara hüquqlarının
hərtərəfli və tam izah edilməsi məqsədilə
müraciətlərin 9477-nin tam, 3060-nın isə
qismən təmin olunması, həmçinin Baş
Prokurorluğun Çağrı Mərkəzinə daxil
olmuş müraciətlərdən 380-nin cinayət
xarakterli məlumat kimi araşdırılması
vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması üzrə həyata keçirilən tədbirlərin
nəticəsidir.
Kollegiya iclasında fəaliyyətdə
səmərəliliyin artırılması, işğaldan azad
edilmiş rayonların prokurorluqlarının
peşəkar kadrlarla komplektləşdirilməsi,
Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş, itkin düşmüş və əlil olmuş şəxslərin
ailə üzvlərinin, yaxın qohumlarının
hər bir müraciətinə xüsusi diqqət və
həssaslıqla yanaşılması, artım tendensiyası müşahidə edilən cinayətlərin
qarşısının alınması, bağlı qalan bütün cinayətlər üzrə təqsirli şəxslərin
müəyyənləşdirilməsi, istintaq, təhqiqat
və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət və prosessual
rəhbərliyin keyfiyyətinin artırılması və
digər istiqamətlərdə konkret tapşırıqlar
verilib.
(ardı 6-cı səhifədə)
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Baş Prokurorluqda 2021-ci ildəki fəaliyyətin
yekunlarına dair geniş kollegiya iclası keçirilib

(əvvəli 5-ci səhifədə)
Sonra Baş prokurorun birinci müavini Elçin Məmmədov, Baş prokurorun
müavini – Azərbaycan Respublikasının
Hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev, Baş
prokurorun müavinləri Elmar Camalov
və Heydər Məmmədov, Baş prokurorun

müavini – Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
rəisi Nazim Rəcəbov, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının prokuroru Səbuhi Şahverdiyev, Gəncə şəhər prokuroru Azad
Qarayev və Füzuli rayon prokuroru Elnur
Rüstəmov hesabat dövründə görülmüş
işlərə və qarşıda duran vəzifələrə dair

çıxışlar ediblər. İclasda, həmçinin faydalı
fikir mübadiləsi aparılıb.
Kollegiya iclasına yekun vuran Baş
prokuror Kamran Əliyev prokurorluq
orqanlarının kollektivi adından əminliklə
bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun kollektivi dövlətçiliyimizin
maraqlarının, ölkəmizdə bərqərar

olmuş dayanıqlı ictimai-siyasi sabitliyin
və əmin-amanlığın qorunması, insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və
qanun pozuntularına qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi sahəsində bundan sonra
da zəruri tədbirlər görəcək.
İclasdan sonra Baş prokurorun birinci
müavininin sədrliyi, Baş prokurorun

Bələdiyyələrin fəaliyyətinin səmərəliliyinin
artırılması üzrə tədbirlər davam etdirilir

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən hərtərəfli islahatlar respublikamızın
davamlı sosial-iqtisadi tərəqqisinə, əhalinin rifahının
yüksəldilməsinə xidmət edir. Həyata keçirilən islahatlar
çərçivəsində yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi üzrə ardıcıl tədbirlər görülür, bələdiyyələrin
səlahiyyətləri genişləndirilir, maliyyə vəziyyəti yaxşılaşdırılır.
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən onların fəaliyyətinə səmərəli inzibati
nəzarət həyata keçirilir, aşkarlanan xarakterik pozuntuların,
onları doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması üzrə zəruri
tədbirlər görülür, o cümlədən metodoloji kömək göstərilir.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətidən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, nazirliyin Bələdiyyələrlə iş
mərkəzində keçirilmiş müşavirədə bu
sahədə görülən işlər və qarşıda duran
vəzifələr müzakirə olunub.
Ədliyyə nazirinin müavini Vilayət
Zahirov dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızın uğurlu inkişafını, Vətən
müharibəsində qazanılmış Böyük
Qələbə nəticəsində azad edilmiş
doğma torpaqlarımızın dirçəldilməsi
istiqamətində aparılan nəhəng bərpaquruculuq işlərini vurğulayıb. Əhalinin
yerli sosial-iqtisadi məsələlərinin
həllində iştirak edən bələdiyyələrin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
görülən tədbirləri diqqətə çatdırıb.
Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin
rəisi Rəhman Məmmədov çıxış
edərək bələdiyyələrin fəaliyyətinə

inzibati nəzarət, onların fəaliyyətinin
qanunauyğun təşkili və metodoloji kömək sahəsində ötən il
görülən işlərdən danışıb, daxil
olan bələdiyyə aktlarının inzibati
nəzarət qaydasında qanunvericiliyə
uyğunluğunun yoxlanıldığını bildirib. O, yerli özünüidarəetmədə
rəqəmsal innovasiyaların tətbiqini,
o cümlədən, bələdiyyələrlə iş
portalının əhəmiyyətini və onun
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı görülən
tədbirləri qeyd edib.
Həmçinin qanunsuz olaraq verilmiş torpaq sahələrinin bələdiyyə
mülkiyyətinə və ya sahibliyinə geri
qaytarıldığı, bələdiyyə üzvü və qulluqçularının maarifləndirilməsi, eləcə də
bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflıq
və hesabatlılığın təmin olunması,
yerli büdcə gəlirlərinin artırılması
üzrə aparılan davamlı işin müsbət

fəaliyyət istiqamətləri üzrə səmərəliliyin
artırılması ilə əlaqədar sahəvi idarələrin
nümayəndələri ilə birlikdə müzakirələr
aparılıb. Müzakirələr nəticəsində Baş
prokurora təqdim edilməsi üçün müvafiq
təkliflərin hazırlanması qərara alınıb.

Rafael Hüseynov AŞPA-nı
yeni demokratik ölkələri və onların
müstəqilliyini kənar təhdidlərdən və
real təhlükələrdən qorumağa çağırdı

AŞPA

qış sessiyasının ikinci iclasında Assambleyanın əvvəlki
prezidenti Rik Dims Büro və Daimi Komitənin inkişaf
hesabatını təqdim edib. AŞPA-da nümayəndə heyətimizin üzvü Rafael
Hüseynov hesabatla bağlı çıxış edib. Rafael Hüseynov deyib: “Son ayların
doğurduğu düşüncələr və suallar çoxdur. Bunun mərkəzində əsas hədəf
olan gənc demokratik ölkələrdə müstəqilliyin inkişaf imkanlarının və Avropa
Şurası tərəfindən bu istiqamətdə görülməli olan işlərin nəzərdən keçirilməsi,
qurumun fəaliyyətinə yeni impulslar verilməsi zərurəti dayanır.

nəticələri diqqətə çatdırılıb, yerli
özünüidarəetmə sahəsində aidiyyəti
qurumlarla və beynəlxalq təşkilatlarla
səmərəli əməkdaşlıqdan bəhs olunub.
Müşavirədə bələdiyyələrin
fəaliyyətinə inzibati nəzarətlə bağlı
Milli Məclisə təqdim olunacaq illik
məruzənin layihəsi müzakirə edilərək,
təkmilləşdirilməsinə dair tapşırıqlar
verilib.
Bununla yanaşı, qarşıda duran
vəzifələr müzakirə olunub, o
cümlədən yerli vergi və ödənişlərin
uçotu, hesablanması və yığılması,
yerli özünüidarəetmədə müasir İKTnin tətbiqi, bələdiyyə torpaqlarından
səmərəli istifadə olunması və digər
məsələlərlə bağlı çıxışlar dinlənilib,
mövcud nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması, bu sahədə

problemlərin həlli istiqamətində
bələdiyyələrə metodoloji köməyin
gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər
müəyyən edilib.
Tədbirə yekun vuran nazir müavini
dövlətimizin başçısının cari il yanvarın 12-də yerli televiziya kanallarına müsahibəsinə diqqət çəkərək,
ölkəmizin gələcək inkişafı üçün yeni
yol xəritəsinin müəyyənləşdirildiyini,
yerli özünüidarəetmə fəaliyyətinin
də müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasının zəruriliyini bildirib,
qarşıda duran vəzifələrin mütəşəkkil
icrası, o cümlədən, vətəndaşların
müraciətlərinə qayğı ilə yanaşılması,
etik davranış qaydalarına dönmədən
əməl edilməsi, korrupsiyanın
yolverilməzliyi ilə bağlı və digər
konkret tapşırıqlar verib.

Ədliyyə Nazirliyinin vahid Çağrı Mərkəzinin təqdimatı
Əhalinin ədliyyə fəaliyyəti barədə mütəmadi məlumatlandırılması,
vətəndaşların ədliyyə orqanlarına əlçatanlığının təmin olunması məqsədilə həm
kütləvi informasiya vasitələrinin, həm də vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin
iştirakı, eləcə də Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi saytlarının və sosial şəbəkələrdəki
səhifələrinin imkanlarından geniş istifadə olunması ənənəsi davam etdirilir.
Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarının icrası istiqamətində xüsusi karantin
rejimi dövründə nazirliyin rəsmi feysbuk səhifəsində ədliyyənin müxtəlif
fəaliyyət istiqamətləri üzrə canlı yayımların təşkili də əhalinin hüquqi
maarifləndirilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu istiqamətdə həyata
keçirilən növbəti tədbirlər çərçivəsində yanvarın 24-də
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən onlayn qaydada növbəti
canlı yayım təşkil edilib.
Ədliyyə Nazirliyinin İnsan hüquqları və
ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəisi Aynur Sabitova
və İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları
idarəsinin rəisi Ağakərim Səmədzadə nazirliyin vahid
Çağrı Mərkəzinin fəaliyyəti və texniki imkanları barədə
ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriblər.
Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
insanlara layiqli xidmət göstərilməsi, vətəndaşların
müraciətlərinə həssaslıqla yanaşılması ilə bağlı
tövsiyə və tapşırıqları Ədliyyə Nazirliyinin daim diqqət
mərkəzindədir. Bununla əlaqədar ədliyyə fəaliyyəti ilə
bağlı vətəndaşların müraciət imkanlarının asanlaşdırılması məqsədilə nazirliyin saytında “Vətəndaşlar üçün”
ayrıca bölmə yaradılaraq bütün əlaqə vasitələri, eyni
zamanda, qəbul işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
nazirliyin rəhbərliyinin və bütün struktur qurumlarının qəbul günləri yerləşdirilib. Hazırda pandemiya
şəraiti ilə əlaqədar karantin rejiminin davam etməsi
nəzərə alınaraq videoformatda qəbulların keçirilməsi
mütəmadi xarakter alıb, vətəndaşların müraciətlərinə
elektron qaydada baxılması təmin edilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dövlət
kommunikasiya siyasətinə uyğun olaraq Ədliyyə
Nazirliyinin fəaliyyətində şəffaflığın və ictimai iştirakçılığın genişləndirilməsi, innovativ yanaşmanın
tətbiqini şərtləndirir. Bununla əlaqədar vətəndaşların
müraciətlərinə daha operativ, mütəşəkkil qaydada
baxılmasının təmin edilməsi üçün çağrı mərkəzlərinin
fəaliyyəti mühüm rol oynayır.
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 2011-ci ildən vətəndaş
müraciətlərinə təxirəsalınmadan obyektiv baxılaraq

müavinlərinin, idarə, şöbə rəislərinin,
tabe şəhər, rayon və ərazi hərbi prokurorlarının iştirakı ilə keçirilmiş seminarməşğələdə rayon prokurorlarının
xidməti fəaliyyətdə üzləşdikləri praktiki
çətinliklər, cinayət təqibinin həyata
keçirilməsi prosesində meydana çıxan
hüquqi kolliziyalar və prokurorluğun

zəruri tədbirlər görülməsi, onlara ciddi nəzarət
edilməsi ilə bağlı “qaynar xətt”lər yaradılaraq fəaliyyət
göstərir.
Dövlətimizin başçısının 2018-ci il 18 dekabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
ədliyyəsinin inkişafına dair 2019-2023-cü illər üçün
Dövlət Proqramı”nda Ədliyyə Nazirliyinin “qaynar
xətt”lərin işinin çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinə dair
qanunvericiliyin tələblərinə tam uyğun qurulması
və Çağrı Mərkəzinin fəaliyyətinin müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) tətbiq
olunmaqla təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar
müəyyənləşdirilib.
Bununla əlaqədar nazirlikdə fəaliyyət göstərən
“qaynar xətt”lərin əsasında vahid Çağrı Mərkəzinin yaradılması və müasir İKT-nin tətbiqi istiqamətində zəruri
tədbirlər görülüb. Belə ki, IP telefoniya texnologiyaları
əsasında zəruri proqram texniki infrastruktur formalaşdırılmış, üçrəqəmli (881) vahid telefon nömrəsi əldə
edilib, əməkdaşlar üçün avtomatlaşdırılmış işçi yerləri
quraşdırılıb.
Müraciət edənlər barədə asan və tez məlumat
almaq, əlavə araşdırma tələb olunan müraciətləri
aidiyyəti üzrə ötürmək və cavabları toplamaq işinin
operativliyinin təmin edilməsi məqsədilə yeni sistem “Əhalinin dövlət reyestri” və “Elektron sənəd
dövriyyəsi” ilə inteqrasiya olunub.
Diqqətə çatdırılıb ki, eyni zamanda, Çağrı
Mərkəzində çalışacaq işçilər üçün vəzifə təlimatı
hazırlanıb, nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq vətəndaşların daha çox ünvanladıqları
müraciətlərlə bağlı şablon cavab formaları tərtib
edilərək müvafiq sistemə yerləşdirilib.
Həmçinin aidiyyəti əməkdaşlarla Ədliyyə Akademiyası tərəfindən stressədavamlılıq və gərgin rejimdə

Avropa Şurası dünyanın və qitənin
tarixindəki həlledici bir mərhələdə yaranıb,
tarixi zərurət kimi təsis edilib. İkinci Dünya
müharibəsindən sonra – “soyuq müharibə”
dönəmində dünyada və qitədə siyasi prosesin tənzimlənməsində misilsiz xidmətlər
göstərib.
AŞ-nin tarixindəki ikinci mühüm mərhələ,
onun dünya və Avropa qarşısında cavabdehliyinin növbəti ciddi sınağı 1980-ci illərin
sonları – 1990-cı illərin əvvəllərinə təsadüf
edir. Sosializm düşərgəsinin çökməsi, yeni
müstəqil dövlətlərin yaranması, onların
əksəriyyətinin Avropa Şurasına daxil olması
ilə tarix bu təşkilat qarşısına yeni mühüm
vəzifələr qoydu.
Bu prosesləri əvvəldən yaxından
müşahidə etmiş şəxs kimi təsdiqləyə bilərəm
ki, Avropa Şurası gənc demokratiyaların
yetişməsinə, 70 il totalitar sistem daxilində
mövcudluqdan sonra müstəqilliyini bərpa
etmiş dövlətlərdə demokratik dəyərlərin və
təsisatların qısa zaman kəsiyində formalaşmasına son dərəcə əhəmiyyətli kömək
göstərib. Həmin üzv ölkələr 30 ildən artıq yol
keçmiş və bu yolun 20-25 ilini Avropa Şurası
ilə birgə addımlamışlar.
Biz indi həmin demokratiyaların gələcək
müqəddəratı və inkişafı ilə bağlı çox həssas
və Avropa Şurasının tarixində üçüncü taleyüklü mərhələyə daxil olmuşuq. Bu mərhələ
Avropa Şurası qarşısında hər zaman olduğundan da artıq məsuliyyət qoyur.
Bütün inkişaf hesabatlarımızın qarşısında
dayanan və inkişafın nədən ibarət olduğunu
göstərən ilk amil yeni demokratiya ölkələrini
və onların müstəqilliyini kənar təhdidlərdən

və real təhlükələrdən qorumağa hansı
töhfələri verməyimizdən ibarət olmalıdır. Bu
təhdid və təhlükələr getdikcə artan miqyaslarla göz qabağındadır. Bunlara sadəcə hansısa bəyanatlarla reaksiya vermək qətiyyən
düzgün sayıla bilməz. Vaxt Avropa Şurası
qarşısında bu tarixi mərhələdə mütəmadi və
qəti prinsipial mövqe tutmaq öhdəliyini qoyur.
Arzu edirəm ki, hər yeni inkişaf hesabatında məhz yeni demokratiyaları qorumaq,
gücləndirmək istiqamətində Avropa Şurasının gerçəkləşdirdiyi ardıcıl ciddi səylərin,
əldə etdiyi yeni uğurların və həqiqi inkişafın
göstəricisi kimi qiymətləndirilə biləcək addımların şahidi olaq”.

Şəhla AĞALAROVA
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq

DSX: İrandan Azərbaycana narkotik
vasitə keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb
Yanvarın 22-də saat 19:45 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX)
Sərhəd Qoşunlarının “Horadiz” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində
Cəbrayıl rayonunun Şıxalıağalı kəndinin yaxınlığında yerləşən sərhəd
zastavasının xidməti sahəsində 2 nəfər naməlum şəxsin İran İslam
Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhədini
pozması sərhəd naryadı tərəfindən müşahidə olunub.

işləmək və digər zəruri peşə bacarıqlarının artırılması
ilə bağlı ünsiyyətin növləri, ünsiyyət zamanı tərəf
müqabilinə təsir etmənin əhəmiyyəti, şəxsiyyətlərarası
qarşılıqlı münasibətlər, konfliktlər və onların həlli
metodları, ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış
qaydalarının tələbləri və bu qaydaların pozulmasına
görə məsuliyyət mövzularında təlimlər keçirilib.
Operatorlar Çağrı Mərkəzinə daxil olan zəngləri
qəbul edəcək və dərhal cavablandıracaq, müraciətin
birbaşa cavablandırılması mümkün olmadıqda aidiyyəti üzrə nazirliyin struktur qurumlarına
ötürəcəklər.
Canlı yayımda, həmçinin maraq doğuran digər
məsələlərə toxunulub, sosial şəbəkə istifadəçilərinin
sualları cavablandırılıb.

DSX-nin mətbuat mərkəzindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, sərhəd zastavası
dərhal “Silaha” komandası üzrə qaldırılıb,
xidməti ərazi qapadılıb. Sərhəd naryadının
“Dayan!” əmrinə tabe olmayan sərhəd pozucularından biri havanın qaranlıq, ərazinin
meşəlik və sıx kolluq olmasından istifadə
edərək geri qaçıb. Digər qaçaqmalçı isə
hadisə yerində saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin
İran İslam Respublikasının vətəndaşı 1985-ci
il təvəllüdlü Əsədli Əli Xudaverdi olması
müəyyənləşdirilib.
Əraziyə baxış zamanı 2 bağlamanın
içərisində təxmini çəkisi 29 kiloqram 925
qram olan narkotik vasitə və psixotrop həblər
(16,200 kiloqram marixuana, 7444 qram
heroin, 3545 qram metamfetamin, 440 qram
tiryək və 1680 ədəd metadon-40 həbi) aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı əməliyyat-

istintaq hərəkətləri həyata keçirilir.
DSX dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsi,
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə sahəsində sərhəd mühafizə
və əməliyyat-axtarış tədbirlərini davam
etdirir.
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Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru
Elman Nəsirovdur:
– Elman müəllim, hazırda dünyanın nəzər-diqqəti Azərbaycana
yönəlib. Adətən, müharibədən
çıxmış dövlət, hətta qalib olsa da,
bir neçə il özünə gələ bilmir. Çünki müharibə dağıntılara, itkilərə
səbəb olur. Azərbaycan isə Vətən
müharibəsindən sonra dərhal Qarabağda yenidənqurma, abadlıqquruculuq işlərinə başladı. Bunu
necə izah edərdiniz?
– Həqiqətən də, tarixdən bəllidir
ki, dünyada baş verən müharibələr
tərəflərə ağır itkilər bahasına
başa gəlir və həmin itkilərin yerini doldurmaq, dağıntıları bərpa
etmək üçün illərlə vaxt sərf olunur. Müharibə, həm də iştirakçı
dövlətlərin iqtisadiyyatına güclü
zərbə vurur. Azərbaycanda isə bunun əksinin şahidi olduq. Məlumdur
ki, Ermənistan öz havadarlarının
dəstəyi ilə Azərbaycan ərazisnin 20
faizini 30 ilə yaxın müddətdə işğal
altında saxladı. Bu müddət ərzində
işğalçı ölkə nə qədər qəddar, zalım,
əzazil olduğunu dağıntıları, şəhər,
qəsəbə və kəndləri viranə qoymaları
ilə nümayiş etdirdi. Ermənilər, hətta
faşistlərdən də qəddar olduqlarını
sübut etdilər. Möhtərəm Prezidentimizin də dediyi kimi, təbii ki, bu işğal
daimi ola bilməzdi. Azərbaycan öz
ərazisində ikinci erməni dövlətinin
yaradılması ilə heç vaxt barışa
bilməzdi və barışmadı da.
Məlum olduğu kimi, 2020-ci il
sentyabrın 27- də Ermənistan öz
havadarlarına güvənərək, ölkəmizə
qarşı müharibəyə başladı və... bu
dəfə layiqli cavabını aldı. Söz yox
ki, həmin vaxta qədər işğalçılar
bir neçə dəfə Azərbaycan Ordusu
tərəfindən cavablarını almışdılar.
Ancaq bundan nəticə çıxarmamışdılar. Görünür, “böyük Ermənistan”
yaratmaq iştahası onları rahat
buraxmırdı. Ona görə də bu dəfə
böyük iştaha ilə müharibəyə
başladılar. Ancaq qarşılarında,
“dəmir yumruğ”u, müzəffət Ali Baş
Komandanı və güclü Azərbaycan
Ordusunu gördülər. Cəmi 44 gün tab
gətirə bildilər. Həmin günlər ərzində
Silahlı Qüvvələrimiz düşmənə elə
divan tutdu ki, hələ də özlərinə gələ
bilməyiblər.
Vətən müharibəsindəki şanlı
Qələbəmiz haqq - ədalət uğrunda
apardığımız mübarizənin parlaq
sonu kimi Azərbaycan tarixinə
qızıl hərflərlə əbədi yazıldı. Bu
Qələbəni Ali Baş Komandanın
qətiyyəti, siyasi iradəsi, müzəffər
ordumuzun şücaəti, qəhrəmanlığı,
qorxmaz, cəsur əsgərlərimizin canı,
müqəddəs, ölməz şəhidlərimizin
qanı, xalqımızın birliyi hesabına
qazandıq.
Müharibə başa çatandan bir
həftə sonra Prezident İlham Əliyev
və Birinci vitse-prezident Mehriban

xanım Əliyeva işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizə səfər etdilər. Bildiymiz
kimi, ilk səfər Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarına oldu. Dövlət başçımız,
həm də müzəffər Ali Baş Komandan
kimi qəhrəman Azərbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi tarixi
torpağımızda üçrəngli bayrağımızı
ucaltdı və bəyan etdi ki, bundan
sonra bu torpaqda biz yaşayacağıq,
necə ki, əsrlər boyu yaşamışıq,
bizim xalqımız yaşayıb. Həmin
gün Qarabağda yenidənqurma,
abadlıq və tikinti işlərinin təməli
qoyuldu. Artıq bu siyasətin reallaşdırılması prosesinə start verildi.
Xalqımız müharibə dövründə olduğu
kimi, yenidənqurma işlərində də
möhtərəm Prezidentimizin ətrafında
sıx birləşdi. Qarabağda erməni
vandalları hər şeyi məhv etdiklərinə
görə, orada yenidənqurma işlərinə,
ümumiyyətlə, bütün işlərə sıfırdan başlanıldı. Əgər hər hansı bir
işə sıfırdan başlanılırsa, o zaman
mütərəqqi dünyanın şəhər quruculuğu sahəsində ən uğurlu praktikası
hansıdırsa, həmin praktikadan da
istifadə olunur və onun tətbiqi reallaşdırılır. Hazırda Qarabağın bərpası
prosesində də məhz eyni metodoloji
yanaşmanın şahidi oluruq.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
bərpa-quruculuq işlərinin belə geniş
miqyas alması dünya ictimaiyyətini
heyrətləndirməyə bilməzdi. Çünki
müharibədən yenicə çıxmış dövlətin
dərhal abadlıq işlərinə başlaması,
ilk növbədə, həmin dövlətin iqtisadi
gücündən asılıdır. Yenidənqurma
işlərinə başlanılan ilk gündən
dövlət başçımızın sərəncamı ilə
büdcədən 2,2 milyard manatın ayrılması ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin
göstəricisi idi. Ötən ilə nəzər
saldıqda, bir daha şahidi oluruq ki,
nəzərdə tutulan proqramlar uğurla
icra olunub. Ən əsası odur ki, bütün
ərazilərdə yenidənqurma işləri baş
plana əsasən aparılır. Məlum olduğu
kimi, hər bir rayonda start götürən
yenidənqurma işləri dövlət başçımızın və həmin rayonların sakinlərinin
iştirakı ilə təqdim olunmuş baş plan

əsasında aparılır. XXI əsr texnologiyalar əsridir və bu sahədə çox
böyük tərəqqi müşahidə olunmaqdadır. Ona görə də bütün işlər plan
əsasında həyata keçirilməlidir.
– Həyata keçirilən layihələr də
təsdiqləyir ki, Qarabağın bərpası
prosesində də məhz eyni metodoloji yanaşma özünü göstərir.
– Əlbəttə, elədir. Bütün işlər müasir tələblər əsasında qurulmalıdır.
Əgər biz sıfırdan kənd və yaşayış
məntəqəsi yaradırıqsa, niyə onu
elə 100–200 il bundan əvəlki kənd
kimi yaratmalıyıq? Artıq XXI əsrin

hava limanının inşası hərtərəfli
məqsədəuyğundur. Növbəti hava
limanının təməli Laçın rayonunda
qoyulmuşdur. Mürəkkəb dağlıq
relyefə malik olan Laçın rayonunda
belə bir strateji nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması gələcəkdə bu
istiqamətdə daşımaların daha da
effektiv olmasına xidmət edəcəkdir.
Zəngilanda isə hava limanının
tikintisi nəqliyyat qovşağı baxımından olduqca vacibdir. Çünki
Zəngilan Azərbaycanın Ermənistan,
İran və Naxçıvanla sərhədində
yerləşir. Bu, həm də “Qarabağ

elektrik xətləri çəkmək böyük
fədakarlıqdır. Bu işlərin görülməsi
təkcə maliyyə baxımından deyil,
texnika, mütəxəssis, mükəmməl
kadr məsələlərində də qazandığımız
uğurlardan xəbər verir.
Qeyd etdiyim ki, “yaşıl enerji”
zonası həm də ekoloji baxımdan
təmizlik məsələlərində mühüm rol
oynayır. Məlum olduğu kimi, ekoloji
problemlər dünyanı narahat edən
qlobal problemlər içərisində öncül
sırada dayanır. Ekoloji baxımdan
Qarabağ regionu fərqlənməlidir,
seçilməlidir. Həm də bu, turizm

Əsas strateji vəzifələrimizdən biri
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin
bərpası və yenidən qurulmasıdır

kəndi yaradılır və ona “smart kənd”,
“ağıllı kənd” deyilir. “Ağıllı kənd” o
deməkdir ki, onun idarəçiliyi elektron
sistem vasitəsilə həyata keçirilir, hər
şey nəzarətdədir, elektron qaydada
sürətli yüksək templə həyata keçirilir
və tənzimlənir. Qısa müddətdə tikilib
istifadəyə verilmiş Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanını da diqqətə çatdırmaq
istərdim. Cəmi 8 ay ərzində tikilmiş
həmin aeroprt bütün beynəlxalq
standartlara cavab verir. Hətta bu
hava limanı ilk xarici qonağını da –
qardaş Türkiyənin Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanı qəbul etdi. Yeri
gəlmişkən, onu da qeyd edim ki,
müstəqillik tariximizdə ilk dəfə idi ki,
dövlət başçımız Qarabağda xarici
ölkə Prezidentini qəbul edirdi.
Nəzərə alsaq ki, Füzuli rayonu Qarabağa giriş qapısı rolunu
oynayır və məhz burada beynəlxalq

Azərbaycandır!” müdrik kəlamının
əyani göstəricisidir.
Möhtərəm Prezidentimiz
Qarabağın “yaşıl enerji” zonasına
çevrilməsini qarşıya məqsəd qoyub.
Belə olan təqdirdə “yaşıl enerji”
zonası həm də o deməkdir ki, ekoloji
baxımdan təmizlik məsələləri ön plana keçir. Prezident İlham Əliyev ötən
günlərdə yerli televiziya kanallarına
müsahibəsində də bu barədə ətraflı
məlumat verdi. Dövlət başçımız
bildirdi ki, bu ərazilərdə, ilk növbədə,
yolların və elektrik xətlərinin bərpası
vacibdir. Azad edilmiş bütün
ərazilərdə qısa müddətdə 7 yarımstansiya inşa edilib. Bunların hamısı
ümumi dairəvi şəbəkəyə qoşulub.
Dövlət başçımızın qeyd etdiyi kimi,
qışın soyuğunda, qarında, şaxtasında Kəlbəcər rayonuna hündürlüyü 3500 metr olan Daşkəsəndən

nöqteyi-nəzərindən də olduqca
əhəmiyyətlidir. Ona görə də, “eko”
sözünün atılan addımların əvvəlinə
əlavə edilməsi həmin mənanı ifadə
edir. Belə olan vəziyyətdə sıfırdan
qurulan Qarabağda niyə də ekoloji
sistemin saflığı, təmizliyi təmin
edilməsin? Ona görə də, burada
həm “ağıllı kənd”, “ağıllı şəhər”,
ağıllı idarəçilik yanaşması , “yaşıl
enerji” və paralel şəkildə də ekoloji
baxımdan bütün bu proseslərin
tənzimlənməsi, yüksək səviyyədə
təmin olunması həyata keçirilir.
Qarabağı ideal bir əraziyə və
dünyanın ən gözəl layihələrindən
birinə çevirmək bu nöqteyinəzərdən strateji hədəfdir. Ona
görə də atılan addımlar da həmin
strateji hədəfin reallaşmasına
xidmət göstərir.

Kəlbəcərdə erməni vandalizminə məruz
qalmış alban abidələri bərpa edilir

1993-cü ildə ermənilər tərəfindən işğal edilən Kəlbəcər rayonu 2020-ci ilin
noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq Azərbaycana
təhvil verilib. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə digər tarixi-mədəni,
dini abidələrimiz kimi, Kəlbəcər rayonunun ərazisində yerləşən alban
abidlərinin də bərpasına başlanılmışdır.
Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərə
səfəri zamanı demişdir: “Vəhşi ermənilər
başqa şəhər və kəndlərimiz kimi,
Kəlbəcəri də dağıdıblar. Bütün binalar dağıdılıb. Bəzi binalarda ermənilər qanunsuz
yaşayırdılar. Buradan çıxanda o binaları
da yandırıb, sökdülər. Vaxt dəyişir, amma
erməni faşizminin eybəcər sifəti dəyişmir.
1990-cı illərin əvvəllərində bu torpaqları
işğal edərkən bizim şəhər və kəndlərimizi
dağıtmışdılar. 2020-ci ildə biz bunları
buradan qovanda da gedə-getdə ağacları
kəsib, yandırıb, binaları dağıdıblar”.
Məlumdur ki, Kəlbəcərdə alban dövrünə
aid xeyli tarixi abidə var. Bunlardan ən
məşhuru Xudavəng məbəd kompleksidir.
Bu abidə kompleksi Kəlbəcər rayonunun
şərqində – rayonunun 29 kilometrliyində
yerləşir. "Xudavəng" abidə kompleksi
(VI-VII əsrlərdə, bəzi tədqiqatçılara görə
VIII–IX əsrlərdə) alban knyazı tərəfindən
tikilib. Ümumilikdə, kompleksə doqquz tikili
daxildir: 1. Qədim kilsə; 2. Kiçik birnefli
Müqəddəs Məryəm ana bazilikası; 3. Arzu
xatun məbədi; 4. Həsən Cəlal məbədi;
5. Müqəddəs Qriqoris məbədi; 6. Arzu
xatun məbədinə əlavə edilmiş zal; 7. Zəng
qülləsi; 8. Məktəb binası; 9. Qalereya.

Kompleksə daxil olan Arzu xatun
məbədi öz monumentallığı ilə seçilir. Bu
məbəd Alban knyazı Vaxtanqın xanımı
Arzu xatun tərəfindən ərinin və iki oğlunun
xatirəsinə inşa etdirilmişdir.
Düzbucaqlı şəklində inşa edilmiş
kilsənin qapısının hər iki tərəfində xırda
otaqlar vardır. Binanın üzərində böyük bir
qübbə ucaldılmışdır. Qübbənin üstü isə
konusvari damla örtülmüşdür. Məbədin
fasadı səliqə ilə yonulmuş daşla üzlənmiş,
daşların üstündə qabartma və oyma
şəklində çox incə naxışlar işlənmişdir.
Məbədin şərq fasadında daş üzərində
Vaxtanqın, cənub fasadında isə Arzu
xatunun və iki oğlunun təsvirləri həkk
edilmişdir.
Torpaqlarımız işğal edildikdən
sonra “Xudavəng” məbədi də dəfələrlə
ermənilərin təcavüzünə məruz qalmışdır.
Düşmən abidədəki Alban kilsəsinə aid xaç
və yazıları balta ilə çaparaq yox etmiş,
beləliklə, tarixi saxtalaşdırmağa çalışmışdır. Onlar öz təbliğatlarında bu məbədi
erməni kilsəsi kimi təqdim edir, xalqımızın
maddi-mədəni irsini özününküləşdirirlər.

Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndi
ərazisində “Gəncəsər” monastrı Xaçın
çayının sol sahilində yerləşən XIII əsr
xristian-alban monastrıdır. Orta əsrlərdə
bura alban kilsələrinin mərkəzi iqamətgahı
olmuşdur.
Məbəd Gəncədağ dağında tikilmiş
və adını da buradan almışdır. Dağın adı
isə ərəb dilindəki kənisə – “məbəd” və
Azərbaycan dilindəki “dağ” sözündəndir.
“Kənisə” sözünün ərəb dilində olması orada ərəblərin yaşaması ilə əlaqədar deyil.
Bu, o deməkdir ki, XII əsrdə Azərbaycan
dilində kənisə (kənsə, gənzə) sözü vardı
və Azərbaycan dilindən həmin söz dağın
adına keçmişdir.
Hətta, XVII əsrin sonlarında da yerli
əhali “Gəncəsər”i alban adlandırırdı.
Ruhani Apav monastrın damını bərpa edib
orada belə bir yazı qoymuşdur: “... Aqvan
Gəncəsərin müqəddəs taxtında bizim saf
niyyətlə verilmiş vəsaitlərimizdən istifadə
edib kilsələrin damlarını və dağılmış divarlarını tikdilər”.
“Gəncəsər” və onun camaatının
XIII əsr Alban kilsəsinin sonrakı tarixini
öyrənmək üçün çox mühüm sənəddir.
Abidədə bir çox diofizit elementləri var
ki, bunlar da XIII əsrdə Alban katolikosluğunun başqa kilsələrə tabe olmaq
istəməməsini bir daha təsdiq edir.
Məbəd kompleksinin memarlıq planlaşdırma və kompozisiya həlli, heykəltəraşlıq
nümunələri və diofizit xarakterli elementləri
onun çoxəsrlik ənənələri olan Azərbaycan
Albaniyası memarlığına aid olduğunu
təsdiq edir.
“Gəncəsər” məbədinin orta əsrlərdə
mülkü də vardı. Bu mülkdə yerləşən
kəndlərin əhalisi məbədə mənsub idi.
1825-ci ilə aid arxiv sənədlərində göstərilir
ki, 4 ailədən ibarət Ballıqaya və 55 ailədən
ibarət Vəngli kəndlərinin istifadə etdiyi torpaqlar “Gəncəsər mülkü”, həm də Güzlək
və Dizak adlanır. Sənəddə qeyd olunur
ki, Ballıqayanın əhalisi təmiz türklərdir
(azərbaycanlılardır), amma Vənglidə
ermənilər də yaşayır, onları məbədin kahini Sərkis xaricdən gətirmişdir.
Kəlbəcərdə yerləşən, işğal zamanı
bərbad günə qoyulan digər alban abidələri
də bərpa edilərək öz əvvəlki görkəminə
qaytarılacaq.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Zəngilan – Qubadlı – Laçın yolu,
Laçın istiqamətində əlavə yolların
çəkilməsi də uğurla davam etdirilir. Hazırda dəmir yollarının da
bərpası qarşıya qoyulan prioritet
vəzifələrdəndir. Artıq Bərdə –Ağdam, Horadiz–Ağbənd –Zəngəzur
dəhlizinin bir parçası olan dəmir
yollarının inşasına başlanılıb.
Dövlət başçımız müsahibəsində
bu məsələni də diqqətə çatdırdı.
Dedi ki, Qarabağda yenidənqurma
və bərpa işləri bütün sahələri
əhatə edir. Hazırda tarixi abidələrin
bərpası üzərində də işlər davam
etdirlir. Son vaxtlar Şuşa şəhərində
bu istiqamətdə xeyli iş görülüb.
Eyni zamanda, Ağdam, Zəngilan,
Hadrut, Daşaltı məscidlərinin təməli
qoyulub və təmir işlərinə start verilib.
Möhtərəm Prezidentimiz bildirdi
ki, bu il artıq həmin infrastruktur
layihələri ilə yanaşı, şəhərsalma
layihələri də icra ediləcək. Hazırda Qarabağda məktəblərin,
xəstəxanaların təməli qoyulur.
Şuşada artıq yaşayış kompleksinin
inşasına start verilib.
Sevindirici və qürurverici
xəbərlərdən biri də işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizə sərnişin avtobuslarının müntəzəm reyslərinin
başlanılmasıdır. Reyslər Bakı–
Şuşa, Bakı–Ağdam, Əhmədbəyli–
Şuşa, Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanı–Şuşa və Bərdə–Ağdam
istiqamətlərində şəhərlərarası avtobus marşrutları ilə yerinə yetirilir.
Artıq hər bir marşrut üzrə sınaq
səfərləri həyata keçirilib, istismar
ediləcək avtobusların sinifləri də
müəyyən olunub. Bütün bunlar şanlı
Qələbəmizin xalqımıza bəxş etdiyi
sevincdir. Həm də düşmənlərimizə
və onların havadarlarına ciddi mesajdır: “Qarabağ Azərbaycandır!”

– Bundan ötrü yol infrastrukturunun, eyni zamanda, digər
sahələrin də beynəlxalq standartlar səviyyəsində qurulması vacib
məsələlərdəndir.
– Elədir ki, var. Bu gün Zəfər
yolu adlandırılan Füzuli – Şuşa
yolu artıq istifadəyə verilib. Dövlət
başçımız yerli telekanallara
müsahibəsində də yolların tikintisi
məsələsinə toxundu. Qeyd etdi ki,
təkcə o bölgələrdə – Ermənistanla
həmsərhəd olan yerlərdə –
Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlıda 700 kilometrə yaxın yol
çəkmişik. Bu, mövqelərə, hərbi
hissələrə, yüksək dağlara gedən
yoldur. Hazırda şəhərlərarası
yollarda işlər davam etdirilir. Həmin
ərazilərdə tunellərin çəkilişi, əlbəttə,
hamını heyrətləndirir. Məsələn,
Göygöldən Kəlbəcərə uzunluğu 11
kilometrdən çox olan tunel çəkilir.
Kəlbəcərlə Laçın rayonu arasında
da uzunluğu 4 kilometr olan daha
bir tunel çəkilir. Bu tunellər həm
strateji, həm də vətəndaşların öz
dədə-baba ərazilərinə rahat və
təhlükəsiz qayıtmaları baxımından
çox əhəmiyyətlidir. Hazırda Bərdə
– Ağdam avtomobil yolu inşa edilir.
Eyni zamanda, həm strateji nöqteyinəzərdən, həm də turizmin inkişafı
baxımından əhəmiyyətli hesab
edilən Naftalan, Talış və Suqovşanı
birləşdirən yol tikintisi üzərində işlər
davam etdirilir.
Füzuli–Şuşa – Zəfər yolu
istifadəyə verildikdən sonra ikinci
magistral yol çəkilir. Füzuli–Hadrut,
Füzuli – Cəbrayıl, Horadiz–Ağbənd,

Müsahibəni apardı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Məlum olduğu kimi, bu il yanvarın
18-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev xeyriyyəçi
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda
ucaldılan abidəsinin açılışında iştirak
edib. Dövlətimizin başçısı metronun
“İçərişəhər” stansiyasının qarşısındakı
meydanda ucaldılan abidənin
üzərindəki örtüyü götürüb və açılış
mərasimində hər dəfə olduğu kimi, bu
dəfə də parlaq, dərin məzmunlu çıxış
edibdir.

Xeyriyyəçilik ənənələri
uğurla davam etdirilir
Bu hadisə ölkəmizin bütün
vətənpərvərvər sakinləri, ziyalıları kimi,
məni də çox sevindirdi və bu qeydləri
yazmağa sövq etdi. Əvvəlcə bildirək
ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamı ilə ucaldılan bu gözəl abidə
bürüncdəndir və şəhərin mərkəzində, ən
yaraşıqlı yerlərindən birində ucaldılıb.
Fikrimcə, bu, ilk növbədə, xalqımızın
qəlbində özünə dərin inam və əbədi
hörmət qazanan Hacı Zeynalabdin
Tağıyevə və onun parlaq şəxsiyyətinə
olan sonsuz məhəbbətin təzahürüdür.
Qeyd etmək lazımdır ki, Heydər
Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 2019-cu
ildə heykəlin hazırlanması üzrə açıq
müsabiqə elan etmişdi. Müsabiqəyə
təqdim olunan layihələr arasından Xalq
rəssamı Xanlar Əhmədovun layihəsi qalib
seçilib. Xalq rəssamı, həqiqətən, hörmətli
Hacıya layiq sənət nümunəsi ortaya
qoyubdur.
Möhtərəm Prezidentimiz açılış
mərasimində Hacı Zeynalabdin Tağıyev
barəsində danışarkən dedi ki, onun
haqqında çox danışmaq olar. O, böyük
şəxsiyyət idi, xalqa bağlı olan, xalqı
qəlbən sevən, xalqın gələcəyini düşünən
bir insan idi. Dövlətmizin başçısı sonra
fəxrlə bildirdi ki, XIX əsrdə xeyriyyəçilik
ənənələrini məhz Zeynalabdin Tağıyev
qoymuşdur.
Bu ənənələr sovet dövründə, təəssüf
ki, davam etdirilmədi. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra sovet

hakimiyyəti Tağıyevi bütün imkanlardan
məhrum etmişdi, onun bütün əmlakları
əlindən alınmışdı, tək bir bağ qalmışdı,
orada da o, ömrünün sonuna qədər
yaşamışdı. O, uzun ömür yaşadı, dolğun
ömür yaşadı. Ancaq əfsuslar olsun ki,
ömrünün sonunda bu cür ədalətsizliklə
üz-üzə qaldı və həyatdan çox narahat
getdi.
Bu yerdə bir məqamı xüsusi
vurğulamaq istəyirəm. Mənə elə gəlir
ki, xeyriyyəçilik ənənələrini qorumaq
və yaşatmaq hər bir xalqın mənəvi
gücünü və qüdrətini özündə ehtiva edir.
Azərbaycan xalqı məhz belə mədəni və
güclü xalqlardan biridir.
Təsadüfi deyildir ki, Prezident İlham
Əliyev bu barədə danışarkən demişdir:
“Bu gün isə müstəqil Azərbaycanda
xeyriyyəçilik ənənələri, onun qoyduğu
xeyriyyəçilik ənənələri davam edir,
geniş vüsət almışdır. Bildirməliyəm ki,
bu sahədə ən böyük xeyriyyəçi nəinki
Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda Heydər
Əliyev Fondudur. Heydər Əliyev Fondu
20 ilə yaxındır ki, yaradılmışdır və bütün
bu illər ərzində fondun əsas məqsədi,
vəzifəsi insanlara kömək göstərmək,
Azərbaycan mədəniyyətini dünyada
təbliğ etmək, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət,
incəsənət, elm sahələrinə töhfə
verməkdir”.
Bəli, bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycanın
multikultural dövlət kimi dünyada
tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun

müstəsna xidmətləri vardır. Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə
bu sahədə həyata keçirilən bir-birindən
dəyərli layihələr hər birimizin qəlbində
dərin məmnunluq hissləri doğurur.
Şanlı Vətən müharibəsindən sonra
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
Qarabağ Dirçəliş Fondu, “YAŞAT” Fondu
yaradılmışdır. Azərbaycan vətəndaşları,
eyni zamanda, şirkətlər könüllü olaraq
həm Qarabağ Dirçəliş Fonduna, həm
“YAŞAT” Fonduna vəsait təqdim edirlər
və bu vəsait hesabına bu gün yüzlərlə
qazi həm Azərbaycanda, həm də,
xüsusilə, xaricdə müalicə alır, həyata
qayıdır, öz sağlamlığını bərpa edir.
Cənab İlham Əliyevin qeyd
etdiyi ki, bütün bunlar bir daha onu
göstərir ki, xeyriyyəçilik hər zaman
Azərbaycan xalqının ayrılmaz əlaməti
olubdur. Sadəcə olaraq, buna şərait
yaradılmalı, dövlət tərəfindən bu siyasət
dəstəklənməli idi.
Bəli, bu gün Azərbaycanda
xeyriyyəçilik ənənlərinin daha da
genişlənməsi üçün gözəl şərait
yaradılıbdır. Azərbaycan vətəndaşı
olaraq, bizim hər birimiz bu müdrik
siyasəti ürəkdən alqışlayır və
dəstəkləyirik.

Qəhrəman QASIMOV,
Qubada çıxan “Şəfəq” qəzetinin
redaktoru, Əməkdar jurnalist
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“Müharibədən sonrakı reallıqlar və media”
mövzusunda üçgünlük təlimlərə start verilib

Yanvarın 24-də Xarici İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi,
Medianın İnkişafı Agentliyi və Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzinin (BMTM) birgə təşkil etdiyi “Müharibədən sonrakı
reallıqlar və media” mövzusunda üçgünlük təlimlərin açılışı
olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
jurnalistlər üçün keçirilən təlimlərin
məqsədi Azərbaycandakı media
nümayəndələrinin müharibədən
sonrakı dövrdə fəaliyyətlərinə töhfə
verməkdir.
Təlimlərin açılış mərasimində
Medianın İnkişafı Agentliyinin
icraçı direktoru Əhməd İsmayılov,
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri
Fərid Şəfiyev, Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi
Leyla Abdullayeva və başqaları iştirak
ediblər.
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri
Fərid Şəfiyev bildirib ki, təlimlərin
təşkilində əsas məqsəd beynəlxalq
qurumlarla işləyən və media
sahəsində çalışan jurnalistlərin
peşəkarlığının artırılmasıdır. Onun
sözlərinə görə, media nümayəndələri
beynəlxalq qurumlarla, səfirliklərlə sıx
işləməli, həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında daha fəal olmalıdırlar.
Media sahəsində müəyyən

problemlərin olduğunu diqqətə çatdıran F.Şəfiyev beynəlxalq əlaqələrin
daha da gücləndirilməsinin vacibliyini
vurğulayıb. Bildirib ki, jurnalistlər
məzmun yaratmalıdırlar. Məqsəd
odur ki, beynəlxalq münasibətlər
çərçivəsində əlaqələr daha da
inkişaf etdirilsin, Azərbaycanın səsi
beynəlxalq aləmdə daha yaxşı eşidilsin. Bu mənada araşdırma xarakterli
yazıların sayı artırılmalıdır.
Medianın İnkişafı Agentliyinin
İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov
vurğulayıb ki, müharibədən sonrakı
reallıqların beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılmasında medianın üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Postmüharibə
və postmünaqişə dövründə bu
mövzuda təlimlərin təşkili mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq
sahədə ixtisaslaşmış jurnalistlərə
böyük ehtiyac duyulur.
Ə.İsmayılov diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycan jurnalistləri hər zaman
fədakarlıqları ilə seçiliblər. Biz bunu
Vətən müharibəsi dövründə də
gördük. Jurnalistlər peşəkarlıqlarını

daim artırmalıdırlar. Media
nümayəndələrinin peşəkarlığı ölkə
daxilində qalmamalı, sərhədləri
aşmalıdır.
İcraçı direktor Medianın İnkişafı
Agentliyinin bu platformanı öz üzərinə
götürəcəyini və prosesin davam
etdiriləcəyini bildirib. Bu platformanın
həm jurnalistlərin peşəkarlığının artırılmasına, həm də ümumi işə fayda
verəcəyini qeyd edən Ə.İsmayılov
təlimlərə xarici mütəxəssislərin də
cəlb olunacağını diqqətə çatdırıb.
İcraçı direktorun sözlərinə görə,
qarşıya qoyulan məqsədlərdən
biri də rəqəmsal medianın inkişaf
etdirilməsidir.
Əhməd İsmayılov vurğulayıb ki,
son dövrlərdə sosial şəbəkələrin
təsirinin artması danılmazdır. Media sahəsində rəqəmsallıq, sosial
şəbəkələrlə iş və peşəkarlıq vəhdət
təşkil etməlidir. Jurnalistin adi
vətəndaşdan fərqi hadisələri obyektiv
və qərəzsiz təqdim etməsidir. Burada
maarifləndirmə də mühüm şərtdir.
Açılış məqasimindən sonra Xarici
İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva
“Azərbaycanın müharibədən sonrakı dövrədə mövqeyinin beynəlxalq
mediaya düzgün çatdırılması dili və
terminologiyanın dəyişməsi”, Müdafiə
Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi

polkovnik-leytenant Anar Eyvazov
“Media nümayəndələrinin işğaldan
azad olunmuş bölgələrdə davranışı” və BMTM-in baş məsləhətçisi
Vasif Hüseynov “Xarici mediada
Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılmasına dair məqalələrin yazılması”
mövzularında təlimlər keçiblər.
Qeyd edək ki, təlimlərin ikinci
günündə Xarici İşlər Nazirliyində
Azərbaycan Respublikasının
xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov “Postmünaqişə
dövründə Azərbaycan-Ermənistan
münasibətlərinin normallaşması.
Təhdidlər və perspektivlər”, Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq
Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Yalçın
Rəfiyev “44 günlük Vətən müharibəsi
dövründə və ondan sonra beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində aparılan
fəaliyyət”, Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi
Leyla Abdullayeva “Postmünaqişə
dövründə Azərbaycanın xarici
siyasətinin prioritetləri” mövzularında
mühazirələr oxuyacaqlar.
Təlimlərin üçüncü günü – yanvarın
26-da Azərbaycan Ordusunun
Sənədli və Tədris Filmləri Mərkəzi,
Hərbi Nəşriyyat və Hərb Tarixi
Muzeyinə press-tur təşkil ediləcək.
Sonda jurnalistlərə sertifikatlar
təqdim olunacaq.

YAP Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə
“Viki Klub” layihəsinə start veriləcək
ması, düzəlişlərin edilməsi və digər
bacarıqlara yiyələnəcəklər.
İlkin olaraq 30 gəncin iştirakı ilə
formalaşdırılacaq klub ölkəmizlə bağlı
yeni məqalələrin mütəmadi şəkildə
hazırlanıb yerləşdirilməsi, o cümlədən
mövcud yazıların təkmilləşdirilməsi
prosesini həyata keçirəcək. Klubun
fəaliyyətinə dair mütəmadi olaraq
hesabatlar hazırlanacaq. Layihə üçün
son müraciət tarixi fevralın 3-ü saat
12:00-dır.
Müraciət üçün qeydiyyat linki:
https://bit.ly/3GYWKyi.

Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Gənclər Birliyi
tərəfindən dünyanın ən böyük elektron ensiklopediyası hesab
olunan Vikipediya platformasında Azərbaycanla bağlı mövcud
məlumatların təkmilləşdirilməsi, təhrif olunmuş məlumatlara
düzəlişlərin edilməsi və bu istiqamətlərdə fəaliyyət göstərən
peşəkar şəxslərin sayının artırılması məqsədilə “Viki Klub”
layihəsi həyata keçiriləcək.
Partiyanın mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, “Qorqud”
Vikipediya metodik klubunun
tərəfdaşlığı ilə reallaşdırılacaq layihə
çərçivəsində peşəkar Vikipediya
təlimçiləri tərəfindən İKT sahəsindəki

bilik və bacarıqları nəzərə alınmaqla seçilmiş 30 gənc 10 hissəli təlim
prosesinə cəlb olunacaq. Təlimlərin
yekununda layihə iştirakçıları tam
şəkildə Vikipediya platforması
üzərində yeni məqalələrin yaradıl-

Şuşaya yola düşən ilk avtobusun sərnişinləri
şəhərin tarixi-mədəni məkanları ilə tanış olublar
Yanvarın 24-də Bakı-Şuşa reysi ilə hərəkət edən ilk
sərnişin avtobusu Şuşa şəhərinə çatıb. AZƏRTAC xəbər verir
ki, saat 13:00 radələrində şəhərə daxil olan və 44 sərnişin
gətirən avtobus keçmiş avtovağzal ərazisində qarşılanıb.
Qarşılanma mərasimində Prezidentin Şuşa rayonu üzrə xüsusi
nümayəndəliyinin, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin, Şuşa
Şəhəri Polis Şöbəsinin əməkdaşları və şəhər ictimaiyyətinin
nümayəndələri iştirak ediblər.

Prezident İlham Əliyevin tapşırığı və
nəzarəti ilə şəhərdə irimiqyaslı bərpa
və quruculuq işlərinə başlanıb. Bunların sırasında tarixi-mədəni abidələrin
bərpası, yeni məktəb, xəstəxana,

Prezidentin Şuşa rayonu üzrə
xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov
çıxışında qeyd edib ki, Bakı-Şuşa
avtobus reysinin açılması şəhər üçün
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Aydın Kərimov bildirib ki, Şuşanın
azad olunduğu gündən bir ildən bir
qədər çox vaxt keçib. Bu dövr ərzində

müasir yaşayış kompleksinin inşasını
xüsusi qeyd etmək olar.
Xüsusi nümayəndənin sözlərinə
görə, Bakı-Şuşa avtobus reysinin
ilk sərnişinləri mədəniyyət paytaxtı
elan olunan Şuşa ilə əyani tanış ola
biləcək, şəhərin dirçəlməsinin canlı
şahidi olacaqlar. O, səfərin təşkil
olunmasına görə ölkə rəhbərliyinə və
aidiyyəti qurumlara təşəkkür edib.
Şuşa Şəhər Polis şöbəsinin rəisi
Səməd Məhərrəmov sərnişinləri
salamlayaraq müvafiq təhlükəsizlik
tədbirləri haqqında məlumat verib və
qonaqlara xoş istirahət arzu edib.
Qarşılanma mərasimindən sonra
ilk sərnişinlər Şuşa qalası, Bülbülün
ev-muzeyi, Cıdır düzü kimi tarixi
məkanları ziyarət ediblər.

Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin
yaz sessiyasında ilk iclası keçirilib
Yanvarın 24-də Milli Məclisin İnsan hüquqları
komitəsinin yaz sessiyasında ilk iclası keçirilib.
Milli Məclisin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, onlayn
formatda keçirilən iclası açan komitə sədri Zahid
Oruc deputatlara qarşıdan gələn sessiyada
uğurlar diləyib. Bildirilib ki, gündəliyə Milli
Məclisin 2021-ci ilin payız sessiyası ərzində
İnsan hüquqları komitəsində görülən işlər
barədə hesabat və 2022-ci ilin yaz sessiyası
üçün iş planı daxil edilib.
Əvvəlcə komitənin ötən
sessiyada gördüyü işlər
barədə hesabatı müzakirə
edilib. Komitə sədri bildirib
ki, hesabat dövründə İnsan
hüquqları komitəsinin 9
iclası keçirilib. Zahid Oruc
həmin iclaslarda baxılan
qanun layihələri barədə
qısa məlumat verib, “Media
haqqında” qanun layihəsinin
geniş dinləmələrdən,
müxtəlif platformalarda
müzakirələrdən keçdiyini
xüsusi vurğulayıb. O, ötən
sessiya dövründə komitədə
keçirilən görüşlərdən, aparılan müzakirələrdən və digər
tədbirlərdən danışıb. Qeyd
olunub ki, hesabat dövründə
komitəyə 470 sənəd daxil
olub. Vətəndaşlardan daxil
olan ərizə və müraciətlər
komitədə geniş təhlil olunub,
araşdırılıb, müvafiq tədbirlər
görülüb və ya onların həlli
üçün aidiyyəti qurumlar qarşısında məsələ qaldırılıb.
Onlayn iclasda İnsan
hüquqları komitəsi sədrinin
müavini Tahir Kərimli, komitə
üzvləri Hikmət Məmmədov,
Naqif Həmzəyev, Razi Nurullayev, Elman Nəsirov çıxış
ediblər. Deputatlar ötən sessiya dövründə Milli Məclisin

qarşısında duran vəzifələrin
öhdəsindən ləyaqətlə
gəlməsini, parlament diplomatiyasının uğurla həyata
keçirilməsini qeyd ediblər.
Çıxış edənlər müzakirəyə
çıxarılan hesabatla bağlı
fikirlərini bildiriblər, komitənin
fəaliyyətindən, seçicilərlə
apardıqları işlərdən bəhs
ediblər. Sonda komitə üzvləri
sənədi məqbul sayıblar.
Sonra İnsan hüquqları
komitəsinin 2022-ci il yaz sessiyası üçün iş planı müzakirə
edilib. İş planı haqqında
məlumat verən komitə sədri
Zahid Oruc bildirib ki, daxil
olacaq qanun layihələrinin və
digər sənədlərin müzakirəsi,

onlara rəy və təkliflərin
hazırlanması ilə yanaşı,
sənəddə bir sıra dinləmələrin
keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Komitə sədri işğaldan azad
edilmiş ərazilərə Böyük
Qayıdışın və reinteqrasiyanın tənzimlənməsi barədə
fikirlərini bölüşüb.
İş planının müzakirəsində
komitə sədrinin müavini
Tahir Kərimli, deputatlar
Bəhruz Məhərrəmov, Elşad

Mirbəşiroğlu, Naqif Həmzəyev,
Milli Məclis Aparatının Dövlət
quruculuğu, inzibati və hərbi
qanunvericilik şöbəsinin İnsan
hüquqları üzrə qanunvericilik
sektorunun müdiri Sarvan Sadıqov iş planı barədə fikirlərini
açıqlayıblar. Çıxış edən deputatlar insan hüquqlarının, o
cümlədən qadın hüquqlarının
qorunmasının tənzimlənməsi
kimi məsələlərlə bağlı
müzakirə və dinləmələrin
təşkili barədə rəylərini
səsləndiriblər. Sonra iş planı
səsə qoyularaq təsdiqlənib.
Onlayn iclasda deputatlar
Jalə Əhmədova, Fazil Mustafa və digər rəsmi şəxslər
iştirak ediblər.

Bakıda şəhid Əlihüseyn Məmmədovun
doğum gününə həsr edilmiş
“Mən Əliyəm” kitabının təqdimatı keçirilib
Yanvarın 24-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Dönməsəm xatirəm
qalsın” adlı tədbirdə Vətən müharibəsi şəhidi Əlihüseyn Məmmədovun
doğum gününə həsr edilmiş “Mən Əliyəm” kitabının təqdimatı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, təqdimatda Milli Məclisin deputatları, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universitetinin, Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxsləri, ictimaiyyət
nümayəndələri, şəhidin ailə üzvləri, qazilər iştirak ediblər.

Mərasimdə, əvvəlcə şəhidlərin əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib,
Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.
Tədbirdə çıxış edən Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparat
rəhbəri Fuad Musayev 44 günlük Vətən
müharibəsindən və şanlı Zəfərimizdən danışıb, şəhidlərin xatirəsinin daim böyük hörmət
və ehtiramla anıldığını, onların ailə üzvlərinin
dövlətin hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunduğunu
bildirib.
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin sədri, professor Hicran Hüseynova çıxışında Vətən müharibəsi
şəhidlərinin xatirələrinin yad edilməsinin,
anım günlərinin keçirilməsinin önəmindən
danışıb. Bu cür tədbirlərin keçirilməsinin
yeni nəslə Vətən sevgisinin aşılanmasında
mühüm rol oynadığını qeyd edib.
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universitetinin rektoru Mustafa Babanlı 44
günlük Vətən müharibəsində rəhbəri olduğu
ali təhsil müəssisəsinin 23 şəhid verdiyini deyib, şəhidlərin adlarının bu ali təhsil ocağında

auditoriyalara veriləcəyini bildirib.
Daha sonra Zəfər marşının sədaları altında Vətən müharibəsi qazisi Elnur Əkbərov
Azərbaycan bayrağı ilə səhnəyə gəlib,
şəhid Əlihüseyn Məmmədovun anası Arzu
Məmmədovanın oğlu ilə hazırlanmış dialoq
videoçarxı təqdim olunub.
Şəhidin anası oğlunun xatirəsinə
göstərilən ehtirama, onların ailəsinə ayrılan
diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına
minnətdarlığını bildirib.
Digər çıxış edənlər Azərbaycan Ordusunun 44 günlük müharibədə şücaətindən, xalqımızın birliyindən və müzəffər Ordumuzun
peşəkarlığı sayəsində torpaqlarımızın azad
edilməsindən, şəhid Əlihüseyn Məmmədovun
həyat və döyüş yolundan, ölkəmizdə şəhid
ailələrinə və qazilərə göstərilən diqqət və
qayğıdan danışıblar.
Tədbir Əlihüseyn Məmmədova həsr edilmiş musiqi nömrələrinin və muğam parçalarının ifası, vətənpərvərlik mövzusunda çəkilmiş
rəsm əsərlərinin nümayişi ilə davam edib.

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 757 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada
757 yoluxma faktı qeydə alınıb, 302 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət
çıxan 9 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 634 min
488 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 612
min 594 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8
min 619 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 13
min 275 nəfərdir. Son sutkada yeni yoluxma
hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar
5 min 145, bu günə qədər isə, ümumilikdə,

6 milyon 70 min 424 test icra olunub.
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25 yanvar 2022-ci il, çərşənbə axşamı

A

zərbaycanın sosial-iqtisadi sahələrdə əldə etdiyi
uğurlar, eləcə də ölkədə həyata keçirilən iqtisadi
islahatlar, rəqabətədavamlı, innovativ iqtisadi sistemin
formalaşdırılması istiqamətində atılan ardıcıl addımlar
dünyanın aparıcı iqtisadi-maliyyə institutlarının, iqtisadi azadlıq
səviyyəsini tədqiq edən mərkəzlərin diqqətindən kənarda
qalmır və yüksək qiymətləndirilir.
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin
proqnozları da bir daha təsdiqləyir ki,
Azərbaycan artıq iqtisadi cəhətdən
azad ölkədir. Respublikada əlverişli
biznes, investisiya mühiti mövcuddur.

lar məzənnəyə düzəliş imkanını
nəzərdən keçirə bilər. Bu isə AMB-nin
2015-ci ildə üzləşdiyi xarici valyuta
ehtiyatlarının əhəmiyyətli itkisinin
qarşısını almağı gerçəkləşdirər”.

S&P, eyni zamanda, Azərbaycanın
xarici mövqeyinin iqtisadi inkişafa
mənfi təsiri yumşaldacağını bildirir.
Qurumun mütəxəssislərinin qənaətinə
görə, 2021-ci ildə güman edilən ikiqat
profisitdən sonra bu il Azərbaycanın
cari əməliyyatlarının profisiti ÜMD-in
10,8 faizini təşkil edəcək.
“Cənub Qaz Dəhlizinin işə
salınması və gələcək 3-4 il ərzində
genişlənməsi Azərbaycanın xarici
göstəricilərini dəstəkləyəcək.
Lakin bizim proqnozlarımıza görə,
ortamüddətli perspektivdə bu, neft

“Standard & Poor's” (S&P)
beynəlxalq reytinq agentliyi
Azərbaycanın xarici və milli valyutada uzunmüddətli və qısamüddətli
suveren kredit reytinqlərini BB+/B
səviyyəsində təsdiq edib, proqnoz
“sabit” kimi saxlayıb. “Sabit proqnoz
ondan xəbər verir ki, Azərbaycan,
Ermənistan və Rusiya arasında əldə
olunmuş razılaşma qüvvədə qalacaq,
əlverişli neft qiymətləri və qaz ixracının artması qarşıdakı bir il ərzində
Azərbaycanın maliyyə vəziyyətini və
ödəmə balansını dəstəkləyəcək” –

Müntəzəm avtobus marşrutunun ilk
sərnişinlərinə Ağdamda aparılan genişmiqyaslı
tikinti işləri barədə məlumat verilib

Reytinq agentliklərinin hesabatlarında Azərbaycan
iqtisadiyyatının perspektivi nikbin proqnozlaşdırılır

Eyni zamanda, hökumət vergi
gəlirlərində və kapital xərclərində,
habelə milli valyutanın məzənnəsi
ilə bağlı təsirli nizamlayıcı addımlar
atmaqla mövcud valyuta ehtiyatlarının azalmasının qarşısını alır. Bu isə
liberal iqtisadi islahatların, düşünülən,
elmi əsaslara malik inkişaf konsepsiyasının həyata keçirilməsi, siyasi
iradə nəticəsində mümkün olur və
bütün bunlar isə dövlətimizin dünyanın inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə
çatmaq əzmindən, Azərbaycanın
uğurlu gələcəyindən xəbər verir.
Fikrimizin təsdiqi üçün “Standard
& Poor's” (S&P) beynəlxalq reytinq
agentliyinin Azərbaycan manatının
məzənnəsi ilə bağlı yeni proqnozuna diqqət yetirək. Belə ki, agentliyin yaydığı məlumatda bildirilir ki,
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB)
mütəmadi müdaxilələri ilə ölkədə
ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7 manat
səviyyəsində saxlanılacaq.
Həmin məlumatda daha sonra
deyilir: “Buna baxmayaraq, fikrimizcə,
karbohidrogen qiymətləri kəskin
aşağı düşərsə və uzun müddət bu
vəziyyətdə qalarsa, rəsmi orqan-

S&P, eyni zamanda, 2026-cı ilə
qədər Azərbaycan manatının Amerika
valyutası qarşısında məzənnəsinin
dəyişməyəcəyini də proqnozlaşdırır.
Ötən il əmtəə birjalarında “Brent”
markalı neftin bir barelinin orta
qiymətinin 2020-ci ildəki 43 ABŞ
dollarına qarşı 71 ABŞ dolları təşkil
etdiyini vurğulayan S&P agentliyi cari
ildə qiymətin orta hesabla 75 ABŞ
dolları, 2023-cü ildə 65 ABŞ dolları, 2024-2025-ci illərdə isə 55 ABŞ
dolları olacağını proqnozlaşdırır. Yeri
gəlmişkən, Azərbaycanın cari il üçün
büdcəsində neftin orta qiyməti 1 barel
üçün 50 ABŞ dolları səviyyəsində
müəyyən edilib.
S&P, həmçinin Azərbaycan və
Türkiyənin mərkəzi bankları arasında
qonşu ölkənin valyuta ehtiyatlarının
artırılmasına kömək etmək üçün
bağlanılacaq svop müqaviləsi üzrə
danışıqları da şərh edib: “Danışıqlar
prosesi barədə ətraflı məlumata malik
olmasaq da, mümkün müqaviləni
əsasən siyasi motivli hesab edirik
və bununla da AMB-nin beynəlxalq
ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə
azalacağını gözləmirik”.

hasilatının azalması ilə kompensasiya olunacaq. Bununla yanaşı, daxili
istehlakın və azad edilmiş ərazilərin
bərpası ilə bağlı hökumətin planlaşdırılan tədbirlərinin görülməsi fonunda
idxal bərpa olunur. Bundan başqa,
güman edirik ki, 2024-cü ildə neftin qiyməti 55 ABŞ dollarına qədər
azalacaq və növbəti illərdə həmin
səviyyədə qalacaq”, – məlumatda
deyilir.
S&P agentliyinin analitiklərinin
fikrincə, Azərbaycanın xarici aktivlər
üzrə güclü mövqeyi Dövlət Neft
Fondunda toplanan xarici aktivlərin
böyük həcmi ilə dəstəklənən
reytinqin əsas gücü olmaqda davam
edəcək.
“Bizim qiymətləndirmələrimizə
görə, xarici likvid aktivlər 2025-ci
ilə qədər xarici borcu üstələyəcək.
Azərbaycanın qlobal iqtisadi şərtlərin
potensial volatiliyindən asılı olmaqda davam edəcəyinə baxmayaraq,
onun xalis xarici aktivlər üzrə güclü
mövqeyi iqtisadi dövrlərin iqtisadi
inkişafa mənfi təsirini yumşaldacaq
bufer rolunu oynayacaq”, – agentliyin
məlumatında deyilir.

deyə S&P-nin məlumatında bildirilir.
Adı çəkilən beynəlxalq reytinq
agentliyi bütün bunlarla yanaşı, onu
da bəyan edib ki, S&P-nin BB kateqoriyası müəyyənləşdirdiyi ölkələrdən
Azərbaycanın fiskal və xarici fond
mövqeləri ən güclülərdəndir. Hökumət
əsasən Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
suveren rifah fondu çərçivəsində
əhəmiyyətli likvid aktivləri toplayıb.
Agentliyin proqnozlarına görə,
2025-ci ilədək hökumət, təxminən,
ÜDM-in 70 faiz səviyyəsində likvid
aktivlərə çıxış imkanına malik olacaq,
dövlət borcu isə ÜMD-in 30 faizindən
aşağı səviyyədə qalacaq. Əlverişli
neft qiymətləri də Azərbaycanın
maliyyə vəziyyətini və ödəmə balansını dəstəkləyəcək.
“S&P Global Ratings” agentliyi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta
ehtiyatlarının 2024-cü ilə qədər 20,2
faiz artaraq 7,521 milyard ABŞ dollarına çatacağını da proqnozlaşdırır.
“Moody`s” beynəlxalq reytinq
agentliyi tərəfindən isə Azərbaycanda
makroiqtisadi dayanıqlılığın əsas qarantı kimi ölkəmizin valyuta rezervləri
göstərilir ki, bu da Beynəlxalq Valyuta
Fondunun metodoloji təlimatına görə,
Neft Fondu və Mərkəzi Bankda yığılan ehtiyatlardır.
Makroiqtisadi şoklar çərçivəsində
toplanan və idarəolunan ehtiyatlar isə
enerji qiymətlərinin enməsi fonunda
məzənnə və fiskal siyasətin dayanıqlılığının və sabitliyinin qorunması
üçün yeganə zəmindir. Bundan əlavə,
neft-qaz gəlirləri hesabına formalaşan
ehtiyatların dövlət borcunu üstələməsi
və ödənməli borcların bağlanması,
habelə büdcə defisitini kompensasiya
etmə kimi rahatlıq, əminlik və inam formalaşdırması makroiqtisadi dayanıqlılıq üçün əlavə zəmanət rolunu oynayır.
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anvarın 24-də Bakı-Ağdam-Bakı müntəzəm avtobus marşrutu
istifadəyə verilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, saat 06:30-da Bakıdan yola
çıxan ilk sərnişin avtobusu Ağdama çatıb.

Qeyd edək ki, Bakı-Ağdam-Bakı avtobus
reysi həftədə iki dəfə həyata keçiriləcək.
Bakıdan Ağdama avtobus bileti 9 manat
40 qəpikdir. Marşrut xətlərinə bilet satışı

sisteminə, həmçinin COVID-19 virusuna yoluxma risklərinin minimuma endirilməsi üçün
müvafiq informasiya sistemlərinə inteqrasiya
olunub.

 nlayn qaydada “Yolumuz Qarabağa” portalı
o
vasitəsilə həyata keçirilir. Sərnişinlər gediş və
qayıdış biletlərini əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş etməlidirlər. Müəyyən imtiyazlı şəxslərə
ildə bir dəfə bu istiqamətlər üzrə pulsuz
bilet almaq imkanı yaradılıb. Bu kateqoriyaya Vətən Müharibəsi qəhrəmanları, Milli
qəhrəmanlar, şəhid ailəsinin üzvləri, Qarabağ
müharibəsi əlilləri aiddir. İmtiyazlı şəxslər
də daxil olmaqla bütün şəxslərə işğaldan
azad olunmuş ərazilərə il ərzində yalnız bir
dəfə səfər etmək hüququ verilir. Sərnişin
daşınması ilə bağlı müəyyən olunmuş kateqoriyalar üzrə növbəliliyin təmin edilməsi,
kvotalara riayət edilməsi və güzəştlərin
tətbiqi məqsədilə onlayn bilet satışı xidməti
işğaldan azad olunmuş ərazilərə giriş icazəsi

Yeni marşrutlar üzrə sərnişindaşımanı
həyata keçirən sürücülər mina
təhlükəsizliyinə dair təlimlərə cəlb edilib və
onlara əsas təhlükəsizlik qaydalarına dair
Təlimat kitabçaları təqdim olunub.
Qarşılanma mərasimindən sonra
sərnişinlər Cümə məscidində dua edib,
İmarət Kompleksi və Şahbulaq qalası ilə
tanış olub, Dram Teatrının qalıqlarına baxıb,
Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Erməni
barbarlığını gözləri ilə görən sərnişinlər
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhidlik
zirvəsinə ucalan qəhrəman Vətən övladlarının ruhuna dualar oxuyublar.
Sərnişinlərə Ağdamda həyata keçirilən
genişmiqyaslı tikinti, abadlıq-quruculuq işləri
barədə də ətraflı məlumat verilib.

“Omicron”la “Delta”nın bir-birilə mübarizəsi
pandemiyanın taleyini həll edəcək
Yeni növ koronavirus (COVID – 19)
pandemiyasının ən sərt dövründə
dadbilmə və iybilmə hissinin a
 zalması
virusa yoluxanların əksəriyyətində
müşahidə olunurdu. Hazırda isə koronavirus xəstələrində həmin şikayətlərə
daha az rast gəlinir. Bu, onu göstərir ki,
koronavirusa qarşı əhalinin orqanizminin müqaviməti artıb. Mütəxəssislərin
fikrincə, COVID – 19-un virus yükü
dəyişib. Bu barədə infeksionist Aişə
Kərimova deyib ki, dadbilmə və
iybilmə hissləri bir-biri ilə sıx bağlıdır.
Qoxubilmənin itməsi dadbilməyə çox
təsir göstərir. Adətən dadbilmə hissinin itməsi 95 faiz hallarda
qoxubilmənin azalması ilə əlaqədardır. İndi yoluxma zamanı
daha çox baş və əzələ ağrıları müşahidə edilir. Dadbilmə hissi
iybilməyə nisbətən daha tez bərpa olunur. Lakin qoxubilmə
hissi bəzi xəstələrdə bir həftəyə qayıtdığı halda, bəzilərində bu
proses aylarla davam edir”.
Həkimin fikrincə, hamıya məlumdur
ki, COVID – 19 yeni xəstəlikdir.
Dadbilmə və iybilmə funksiyası pozuntularının ciddi şəkildə müşahidə
edildiyi və bərpa müddətinin hətta bir
ildən çox çəkdiyi xəstələr də var. Ona
görə də vaxtında peyvənd olunaraq
koronavirus əleyhinə immunitet qazanmaq ən doğru seçimdir. Virusların
tədqiqi ilə məşğul olanlar bildirirlər
ki, yaxın həftələrdə “Omicron” Avropa ölkələrinin əksəriyyətində daha
çox üstünlük təşkil edəcək, onsuz
da yüklənmiş səhiyyə sisteminin
vəziyyətini təhlükə altına qoyacaq.
Aişə Kərimova bildirib ki,
bugünlərdə Azərbaycanda aparılan

laborator araşdırmaların növbəti
mərhələsində ölkə xaricindən gələn
şəxslərdən götürülmüş nümunələrdən
12 -də SARS – CoV – 2 21K “Omicron” variantı aşkarlanıb. Bu barədə
Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta
üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi
Bölmələrini İdarəetmə Birliyi birgə
məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, koronavirusun mutasiyaları
nəticəsində son zamanlar meydana
çıxan yeni “Omicron” variantı bütün
dünyada olduğu kimi Azərbaycanda
da ciddi narahatlıq doğurur. Ölkəmizdə
epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə
saxlanılması üçün görülən tədbirlər
çərçivəsində virusun genetik variant-

larına dair mütəmadi analizlər
aparılır. Aparılan araşdırmaların
növbəti mərhələsində 12 nəfərdə
SARS – CoV – 2 21K “Omicron” variantının aşkarlanması
vətəndaşlar arasında ciddi narahatlığa səbəb olub. Tədqiqatların
nəticələri bir daha göstərir
ki, virusun yeni və sürətlə
yayılan təhlükəli variantlarından qorunmağın ən effektiv
yolu vaksinasiyadır. Amma
vaksin olunmaq o demək
deyil ki, peyvənd olunan
şəxs virusa yoluxmayacaq.
Sadəcə, vaksin olunan
xəstəliyi yüngül keçirəcək. Ona
görə də mütəxəssislər dəfələrlə
bildirmişlər və yekdil fikir belədir
ki, vaksinasiya ilə yanaşı, xüsusi
karantin rejiminin qaydalarına da riayət olunmalıdır. Fiziki
məsafənin saxlanması, maskalardan istifadə və əl gigiyenası kimi
qaydalar, virusun ştammından
asılı olmayaraq, virusdan qorunmağın və normal həyata qayıtmağın yeganə yoludur.
İnfeksionistin fikrincə, “Omicron”
variantı digər ştammlara yoluxanlar
kimi vaksin olunanları da yaxaladığı
üçün peyvənd olunan ölkələrdə də
yoluxma dinamikasında yüksəlmə baş
verir. Mətbuata verilən açıqlamalara
diqqət etsək, görərik ki, əksər virusoloq, immunoloq və infeksionistlər
2022-ci ildə pandemiyanın bitməyə
doğru gedəyəcəyini proqnozlaşdırırlar,
analitiklər isə tam əksini deyirlər. Belə
ki, böyük məlumat bazasının analitiki Aleksandr Draqan proqnozunda
pandemiyanın orta sürətlə 2022-ci

ildə də davam edəcəyini bildirib. O
deyib ki, dünyanı “Omicron”a bağlı ən
azı böyük 2 dalğa gözləyir. Həmçinin
bildirib ki, insan populyasiyasında
“Omicron”la “Delta” ştammlarının birbirilə mübarizəsi pandemiyanın taleyini
həll edəcək. Lakin hansının üstün ola-

Onun verdiyi məlumata görə, Portuqaliyada barlar və diskotekalar iki
həftəlik bağlanıb, distant iş, həmçinin
mədəniyyət və idman tədbirlərinə
getmək üçün PZR-testləri (polimeraz
zəncirvari reaksiya) məcburi edilib.
Mağazalara eyni vaxtda gələnlərin

cağını heç kim bilmir. Pandemiya ilə
bağlı istənilən proqnoz yanlış ola bilər.
Çünki virusun necə hərəkət edəcəyi
naməlumdur.
Qeyd edək ki, Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa
regional bürosunun rəhbəri Hans Klyuge daha bir “fırtınanın” yaxınlaşdığını
deyib. Danimarkada “Omicron” ştammı
üstünlük təşkil edir, Fransada koronavirusa yoluxmaların beşdəbiri bu variantın payına düşür. Getdikcə daha çox
ölkə yeni məhdudiyyətlər tətbiq edir və
sanitar – buraxılış şərtlərini sərtləşdirir.

maksimum sayı müəyyən edilib və
buna nəzarət edilir. İspaniya yoluxmaların sayında antirekord “qazanıb”:
sutka ərzində 49.823 yoluxma var.
Barselonanın hakimiyyət orqanları
məhkəmə tərəfindən dəstək alacaqları
təqdirdə komendant saatının tətbiqinə
hazırlaşırlar. Fransa hökuməti ölkədə
vaksin buraxılış vərəqələrinin tətbiqi
barədə qanun layihəsinin hazırlanmasını sürətləndirir. Bu vərəqələr sanitar
buraxılış vərəqələrini əvəz edəcək və
PZR – testlərin nəticələrini nəzərə almayacaq. Nazirlər Kabinetində hesab

edirlər ki, bu qanun yanvarın 15-dən,
parlament tərəfindən qəbul edildikdən
sonra qüvvəyə minəcək. Almaniyada
dekabrın 28-dən bütün idman tədbirləri
bağlı qapılar arxasında keçirilir. Böyük
Britaniya isə qonşularından fərqli
olaraq, sərt məhdudiyyətlər tətbiq
etməməyi qərara alıb. Boris Consonun sözlərinə görə, “bundan ötrü
kifayət qədər əsas yoxdur”. Bununla belə, hökumət pandemiyadan
zərər çəkən şirkətlərin itkilərinin
qarşısını almaq məqsədilə 1 milyard funt-sterlinq ayırıb.
Bir məlumatı da diqqətə çatdırmaq yerinə düşər ki, ÜST-ün
eksperti Maria van Kerkhove, koronavirusun “Delta” və “Omicron”
ştammlarının iddia edilən hibridinin
laboratoriya səhvi nəticəsində
yarana biləcəyini deyib. Bu barədə
o, özünün “Twitter” hesabında məlumat verib. M.Kerkhove
bildirib ki, “Deltakron” adlanan
yeni ştammın sekvensiyası
(yeni kod nümunəsi yaranması)
zamanı çirklənmə nəticəsində
əmələ gəlməsi ehtimalı yüksəkdir.
Mütəxəssis həmçinin müxtəlif virusların eyni vaxtda dövranını ifadə
etmək üçün “Deltakron”, “Flurona”
və ya “Flurone” kimi terminlərdən
istifadə etməməyi xahiş edib. Onun
sözlərinə görə, bu ifadələr virusların
və ya ştammların birləşməsini göstərir.
Tədqiqatlar isə sübut edir ki, heç bir
virusun və ya ştammın birləşməsindən
söhbət gedə bilməz. Bunu ehtimal
etmək belə yanlışdır.
Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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25 yanvar 2022-ci il, çərşənbə axşamı

zərbaycan Ordusunun illərdir özünümüdafiə tədbirlərini
gücləndirməsi, yüksək keyfiyyətli hərbi arsenalını və bilikli
kadr ehtiyatlarını artırması 44 günlük Vətən müharibəsində
öz nəticəsini göstərdi. Milli Ordumuz qısa müddətli uğurlu müharibə
apararaq, nəinki postsovet məkanında, o cümlədən, dünya
miqyasında XX yüzilliyə öz möhürünü vurdu.
Son illər ölkəmizdə sosial-iqtisadi
sahələrdə görülən işlərlə paralel olaraq,
hərbi quruculuq məsələləri də inkişaf
etdirilir. Türkiyə, Rusiya, Pakistan, İsrail
kimi ölkələrdən müasir və ən yüksək
standartlara cavab verən silahlar
alınaraq, ordumuzun texniki bazası
gücləndirilir. Həmçinin daha hazırlıqlı
qoşun növləri olan komando birliklərinin
sayı artırılır. Artıq bir neçə komando
hərbi hissəsi yaradılıb ki, bunlar da dağmeşə relyefində döyüşə və düşmənin

toatıcı və kəşfiyyat bölmələrindən
üstün imkanlara malikdirlər. Bu baxımdan, komandoların yaradılması
həm də Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin
daha da güclənməsinə səbəb olacaq.
Azərbaycan Ordusunda peşəkarlığın artırılması, həmçinin digər bölmələrlə qarşılıqlı tapşırıqların daha effektiv yerinə
yetirilməsi məqsədilə yaradılan komando hərbi hissələri hərbi birləşmələrin
fəaliyyətinə də kömək edəcək.

Əgər Ermənistan yenidən bizim üçün təhlükə mənbəyi
olmağa cəhd edərsə, onların axırı İkinci Qarabağ
müharibəsindəki kimi olacaqdır.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
Ordu quruculuğu istiqamətində
görülən işlərə Prezident İlham
Əliyevin yerli televiziya kanallarına
müsahibəsində bir daha toxunuldu.
Dövlətimizin başçısının Ermənistanla
münasibətlər yaxşılaşsa da, hərbi
arsenalımızı gücləndirəcəyimizlə bağlı
fikirləri də bunun əyani sübutu idi. Bunu

Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarında Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət
Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissələri
fəaliyyətə başlayıb. Bütün bunlar
Azərbaycanın suveren ərazilərinin,
xüsusilə, uzun illər işğalda qalmış
torpaqlarının etibarlı əllərdə olduğunu
əsaslı şəkildə sübut edir.

Azərbaycanda müasir ordu quruculuğu

xüsusi diqqət mərkəzindədir

istənilən təxribatlarına adekvat cavab
verə bilən hazırlıqlı qoşun növlərindən
ən optimalıdır. Komando qüvvələrinin
tərkibində xidmət keçən hərbçilərimiz
həm Türkiyədə, həm də ölkəmizdə
intensiv hazırlıqlar və təlimlər kurslarında olur, bilik və bacarıqlarını daha da
artırırlar. Orduda islahatların intensivliyi
göstərir ki, Azərbaycanda yeni, müasir, hazırlıqlı ordu korpusları yaradılır
və hərbi qüvvələrimiz getdikcə daha
mobilləşdirilir.
Prezident İlham Əliyevin ötən ilin
dekabr ayında Hadrutda yeni hərbi
hissənin açılışını etməsi də göstərdi
ki, strateji əhəmiyyət daşıyan bu
bölgədə Silahlı Qüvvələrimizin daha da
gücləndirilməsi, ordumuzun təchizatı
üçün ən müasir silah-sursatın, hərbi
texnikaların gətirilməsi vacib şərtdir.
Bu hərbi hissənin açılması və burada
yeni hərbi birləşmənin – komando
briqadasının yaradılması bizim üçün
yenilik olmaqla yanaşı, həm də hərbi

gücümüzün artırılmasının göstəricisidir.
Bu briqadalar lokal və irimiqyaslı
hərbi əməliyyatların icra edilməsində
mütəşəkilliyi ilə fərqlənə bilən qoşun
növüdür.
Artıq ölkəmizdə sayca 3-cü
olan Xocavənd rayonunun Hadrut
qəsəbəsində komando hərbi hissəsi
istifadəyə verilib.
Tanınmış hərbi ekspert Ədalət
Verdiyev hesab edir ki, açılışı olan 3 komando hərbi hissəsinin gücü komando
korpusu gücü ilə müqayisə edilməlidir.
Belə bir ciddi imkan və potensiala
malik birləşmənin məhz işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə yaradılması
Ermənistana da bir mesaj ola bilər.
Türkiyədə təlim keçmiş bu komandolar Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdən
sonra Azərbaycan Ordusunun mo-

Qeyd edək ki, Türkiyədə "Komando
hazırlığı kursu" keçmiş hərbçilər xüsusi
kurslarda əlbəyaxa döyüş növlərinə
yiyələnməklə yanaşı, paraşütlə atılmaq, dağ xizəkçiliyi, snayper və digər
fiziki hazırlıq kurslarından keçirlər.
Kursu uğurla bitirən heyət komando bölmələrinə daxil edilir və onlara
beretlər təqdim olunur.
Öz ənənəsinə sadiq qalaraq ad
gününü – 60 illik yubileyini əsgərlərlə
birlikdə keçirən Prezident İlham Əliyev
hərbçilər qarşısında çıxış edərək,
Hadrut döyüşlərini, qəsəbənin strateji
əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirdi ki,
əgər Ermənistan yenidən Azərbaycan
üçün təhlükə mənbəyi olmağa cəhd
edərsə, onun axırı İkinci Qarabağ
müharibəsindəki kimi olacaq, xalqımıza, dövlətimizə, ərazi bütövlüyümüzə
hər hansı bir təhdid yaradılmasına
imkan verilməyəcək: “Hadrutda yeni
hərbi hissənin açılması çox əlamətdar
hadisədir. Ona görə ki, bu bölgə strateji
əhəmiyyət daşıyır. Hadrutda bizim güc-

lü silahlı birləşməmiz təhlükəsizliyimizi
qoruyacaq. Digər tərəfdən, Hadrut azad
edilmiş keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinə aid olmuş yerdə yerləşir.
Eyni zamanda, bu hərbi hissənin ən
böyük əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, biz
müharibədən sonra ordu quruculuğu
prosesini dayandırmamışıq və orduya
ayrılan xərcləri azaltmamışıq, əksinə,
artırmışıq. Müharibədən sonra imzalanmış yeni kontraktlar icra edilir. Yeni
kontraktlar əsasında artıq Azərbaycana
ordumuzun təchizatı üçün ən müasir silahlar, texnikalar gətirilir. Hərbi
texnikanın alınması, hərbi xərclərin,
eyni zamanda, hərbçilərin maaşlarının
artırılması onu göstərir ki, müharibə
başa çatsa da, ordu quruculuğu prosesi
dayanmayacaq”.

müharibədən ötən bir il ərzində artıq
bir neçə dəfə Ermənistan ordusundakı
revanşist qüvvələrin imkan düşdükcə
təxribatlar törətməsi cəhdinə cavab
kimi də qeyd etmək olar. Əlbəttə,
qarşı tərəfin işğalçı, revanşist davranışlarına rəğmən, Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanın Ermənistanla
sülh və normal qonşuluq əlaqələrinin

Ümumiyyətlə, ordumuzun
gücləndirilməsi, hərbçilərimizin yaşayış
səviyyəsinin artırılması son illər ərzində
Azərbaycan ərazisində bir çox yerlərdə
yeni hərbi hissələr, hərbi şəhərciklərin
salınması siyasəti bir neçə ildir ki, davamlı şəkildə aparılır. Ordu quruculuğu
istiqamətində aparılan işlər arasında
hərbi hissələrin yaradılması, hərbçilərin
xidmət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların məişət-mənzil problemlərinin həlli
həmişə diqqət mərkəzindədir. 20 il orduda qüsursuz xidmət etmiş hərbçilərə
dövlət tərəfindən mənzillər verilir və
bu günə qədər 2200-dən çox hərbçi
dövlət tərəfindən mənzillə təmin olunub.
Cari ilin sonuna qədər daha 130 hərbçi
ailəsinə yeni mənzillər veriləcəkdir. Bütün bunlar göstərir ki, ordumuz dövlət,
şəxsən Prezident, Ali Baş Komandan
tərəfindən daimi diqqətlə əhatə olunub.
Bu diqqət və qayğının nəticəsində bu
gün Azərbaycanın Ordusu dünyada
qalib ordu kimi tanınır.

Bu, Fərhadın idmanda qazandığı ilk
uğur deyil. 4 ildən artıqdır ki, cüdo və
sambo idman növləri ilə məşğul olan
gənc həmyerlimiz hələ 2020-ci ildə
yeniyetmə gənclər arasında keçirilən
cüdo üzrə ölkə çempionatında ikinci yeri
tutmuşdu. Məşqçisi idman ustası Dmitri
Budolin Fərhadın böyük perspektivə
sahib olduğunu görüb, bu uğurdan
sonra onu böyüklər arasında keçirilən
turnirlərdə iştirak etməyə hazırlamağa
başladı. Çox keçmədi ki, Fərhad ustadının etimadını doğrultdu və o, 2020
və 2021-ci illərdə keçirilən ölkə çempionatında öz çəki dərəcəsində ardıcıl

iki dəfə fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə
yüksəldi. 2021-ci ildə Fərhad həm də
sambo üzrə ölkə çempionatında üçüncü
oldu. Bu uğurlar onu çox həvəsləndirdi.
Atası Zakir Miriyev deyir ki,
Fərhad Azərbaycan xalqının Qarabağ
müharibəsində qazandığı qələbədən
çox ruhlanmışdı və daim deyirdi ki,
mən də öz Vətənimin şərəfinə idmanda yüksək nailiyyət qazanacağam.
Elə bu istəklə də 2022-ci ildə keçirilən
cüdo üzrə ölkə çempionatında bütün
rəqiblərinə böyük fərqlə qalıb gələrək
finala yüksəldi. Finalda yaşda ondan
böyük olan rəqibi yalnız təcrübəsi

Ö

lkənin hər yerində olduğu kimi, Mingəçevirdə də Ümumxalq Hüzn Günü
möhtəşəm izdihamla keçdi. Şəhərdəki Şəhidlər xiyabanında ucaldılmış 20
Yanvar şəhidlərinin abidə kompleksi həmin gün daha izdihamlı idi. Minlərlə
mingəçevirli ümumxalq hüzn günündə abidə kompleksini ziyarət edərək, 20 Yanvar
şəhidlərinin xatirəsini əziz tutur, kompleksin önünə gül dəstələri qoyurdular.
Şəhidlər xiyabanına gələn mingəçevirlilər paralel olaraq burada uyuyan Vətən
müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edir, üzərinə gül dəstələri düzürdülər.

Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlham
İsmayılov, aparatın məsul şəxsləri, hüquqmühafizə oraqanlarının, idarə, müəssisə və
təşkilatların rəhbərləri Vətən müharibəsi veteranları, şəhid ailələri cəmiyyətlərinin sədrləri və
kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri
də Şəhidlər xiyabanına gələrək abidə önünə

əklillər və gül dəstələri qoydular. İzdihamlı
mitinq zamanı şəhidlərin ruhuna dualar oxundu. Saat 12 tamamda isə şəhidlərin ruhu bir
dəqiqəlik sükutla yad edildi.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

İsmayıllıda VII Azərbaycan
Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı

İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndində VII Azərbaycan Beynəlxalq Arıçılıq
Konfransı keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə, Macarıstandan, Belarus,
Litvadan peşəkar arıçılar, elm və iş adamları iştirak ediblər.

başlana biləcəyini bəyan etdi. Lakin bu fikirlərdən sonra deyilənlər
ermənilərin ölkəmizin sülhsevər
dövlət olduğundan maksimum yararlanmaq arzularının da üzərindən
xətt çəkir. Belə ki, dövlətimizin
başçısı Ermənistan hakimiyyətinə,
cəmiyyətinə ciddi xəbərdarlıq edərək,
Azərbaycanın sülh çağırışlarına cavab
verməyəcəkləri təqdirdə, bu təklifin
uzun müddət masada qalmayacağını
vurğuladı. Bu qətiyyətli xəbərdarlığın
arxasında iqtisadi amillərlə yanaşı,
bütün təxribatlara adekvat cavab
verə biləcək hərbi amillərin də olması istisna deyil. Azərbaycan Ordusunun qalib olduğu müharibədən
sonra daha da güclənməsi faktoru
bu barədə Ermənistan tərəfini ciddi
düşündürməlidir.
Bir sözlə, komando briqadalarının
yaradılması əhalinin təhlükəsizliyinin
təmini, torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsi
üçün vacib addımdır. Bütün bunlar
Azərbaycana qarşı ola biləcək hər hansı təhdidin qarşısını almağa hesablanıb.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan
dövləti işğaldan azad olunan
ərazilərdə yaşayacaq vətəndaşların
qorunması, torpaqlarımızın etibarlı
müdafiəsi, həmçinin sərhədlərimizin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
istiqamətində ciddi addımlar atır.
Təkcə 2021-ci il ərzində Şuşa, Laçın,
Kəlbəcər, Xocavənd, Füzuli, Ağdam,

Ötən il 44 günlük Vətən
müharibəsində yeni komanda birliyi
yaradılan Hadrut qəsəbəsi işğalçılardan azad edilməsəydi, Şuşaya
gedib çatmaq daha çətin olardı. Şuşa
əməliyyatı isə artıq bir dastana çevrilib. Dünyanın aparıcı ölkələrinin ali
hərbi məktəblərində Şuşa əməliyyatı
müzakirə edilir, təhlil olunur. Şuşa
əməliyyatının heç bir artilleriya resursundan, hava hücumundan istifadə
edilmədən, sırf xüsusi təyinatlı
qüvvələrin bilik və bacarıqları hesabına
yüksək peşəkarlıqla icra olunması dünyanın yeni hərb tarixində diqqətəlayiq
səhifədir. Bu misilsiz Qələbə sayəsində
ordumuzun reytinqi dünya statistikasında kifayət qədər irəliləmiş, sayılıbseçilən yerlərdən birini tutmuşdur.
Həqiqətən də, Şuşada olmuş insanlar inana bilmirlər ki, Azərbaycanın
qəhrəman övladları yüngül silahlarla
qayalara dırmanaraq, mədəniyyət
paytaxtımız və Qarabağın tacı Şuşanı
işğalçılardan azad etdilər. Bütün bu nüanslar onu deməyə əsas verir ki, bu gün
Azərbaycan Ordusu nəinki regionun,
həmçinin Yaxın və Orta Şərqin, bütün
post-sovet məkanının ən qüdrətli silahlı
qüvvələrindən biridir və bu güclənmə
prosesi məqsədyönlü şəkildə davam
etdirilir.

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

Estoniya çempionatının gümüş
medalını qazanan gənc azərbaycanlı
E
stoniyanın Tallin şəhərində yaşayan dostum, həmvətənimiz
Zakir Miriyevdən iki gün əvvəl aldığım xoş xəbər məni çox
qürurlandırdı. Zakir fərəhlə bildirdi ki, böyük oğlu 17 yaşlı Fərhad
Miriyev cüdo üzrə gənclər arasında keçirilən ölkə birinciliyində fəxri
kürsünün ikinci pilləsinə yüksələrək gümüş medal qazanıb.

Mingəçevirlilər 20 Yanvar şəhidlərinin
ruhunu qədirbilənliklə yad etdilər

sayəsində Fərhada kiçik fərqlə qalib
gələ bildi.
Bu, Miriyevlər ailəsində təsadüfi
uğur deyil. Xeyli vaxtdır ki, Tallində
yaşayan Zakir Miriyevin ailəsində üç
oğlan uşağı böyüyür. Gənclərin üçü də
Tallindəki xarici dillər gimnaziyasında
təhsil alır. Çox qürurverici haldır ki,
Azərbaycanın bu gənc övladlarının
ikisinin – Fərhad və Pərvazın şəkilləri
gimnaziyanın əlaçı şagirdlərinin şəkilləri
ilə şərəf lövhəsində yer alır. 7 yaşlı kiçik
Pərvin də qardaşlarının yolunu davam
etdirməkdə qərarlıdır. Atasına söz verib
ki, çox tezliklə onun şəkli də qardaşları
ilə bir cərgədə olacaq.
Fərhad təhsildə olduğu kimi,
idmanda da uğurlara imza atmaqda
davam edir. Ən böyük arzusu Avropa və
Dünya çempionatı turnirlərində iştirak
edib fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən
məlumatda bildirilir ki, tədbiri giriş sözü ilə
açan kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Sarvan
Cəfərov qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
aqrar sahənin inkişafı prioritet istiqamətlərdən
biri elan edilib. Kənd təsərrüfatının qədim
və gəlirli təsərrüfat növlərindən olan arıçılıq
sahəsinin inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Ölkə ərazisi arıçılığın inkişafı baxımından
əlverişli təbii-iqlim şəraitinə və bal verən zəngin
bitki örtüyünə malikdir.
Konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb ki, arıçılıqda yerli genofondların qorunması istiqamətində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
tərəfindən təsərrüfatların damazlıq növünün
müəyyən edilməsi üçün mütəmadi işlər həyata
keçirilir. Bu məqsədlə, yerli genofondda olan
“Boz dağ Qafqaz” arı cinsi yetişdirilən 3 arıçılıq
təsərrüfatında zootexniki qiymətləndirilmə
aparılıb və onlar damazlıq təsərrüfat kimi
qeydiyyata götürülərək dövlət reystrinə daxil
edilib. Damazlıq təsərrürfatların yaradılması,
seleksiya-damazlıq işlərinin təşkil edilməsi
üçün nazirlik tərəfindən mütəmadi monitorinqlər
keçirilir, qiymətləndirmə aparılır, cinslər üzrə
göstərcilər təhlil edilir. Damazlıq arıçılığın
inkişafı məqsədilə ilk dəfə Zaqatala rayonunda
“təcrid” zonası yaradılıb.
Göstərilmiş dəstək tədbirləri nəticəsində
2017-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə arı
ailələrinin sayı 331 min vahid və ya 2,2 dəfə
artaraq 602,8 min vahidə, bal istehsalının
həcmi isə 3,6 min ton və ya 1,5 dəfə artaraq
6,6 min tona çatıb. Ötən illər ərzində ilk dəfə
olaraq 6 ton Azərbaycan balı Yaponiyaya ixrac

edilib. 2021-ci ildə 22 258 arıçının subsidiya ilə
əlaqədar müraciəti daxil olub və 531 325 arı
ailəsinə görə və 5313.2 min manat dəyərində
subsidiya ödənilib.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu tərəfindən
torpaqlarımızın işğalçılardan azad edilməsi
kənd təsərrüfatı sektorunda, o cümlədən,
arıçılıq sahəsində yeni perspektivlər açıb. Belə
ki, pilot layihə çərçivəsində Kəlbəcər və Laçın
rayonlarının təhlükəsiz zonalarına arı ailələri,
qoyunçuluq təsərrüfatlarının köçürülməsi həyata
keçirilib. Layihə çərçivəsində Kəlbəcərdən 59,
Laçından 15 arıçı fermer olmaqla, ümumilikdə,
74 arıçı fermer tərəfindən 4531 arı ailəsi, 8569
baş xırdabuynuzlu heyvanın dislokasiya üzrə
köçürülməsi təşkil edilib. 2022-ci ildə işğaldan azad olunmuş ərazilər üzrə örüş, otlaq
və biçənək sahələrinin istifadəyə və icarəyə
verilməsi, arı ailələrinin köçürülməsi üçün elek
tron portalın hazırlanması işləri aparılır.
Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının sədri
Bədrəddin Həsrətov və Peşəkar Arıçılar Birliyinin sədri Elxan Ələkbərov ölkədə arıçılığın
inkişafına dövlət dəstəyi, arı ailələrinin və arıçılıq məhsullarının çeşidinin artırılması, arıçılıqda
xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri barədə
tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat veriblər.
Konfransda arı xəstəlikərinin müalicəsi və
profilaktikası, apiterapiya və onun əhəmiyyəti,
dünya təcrübəsi və standartları, paket arıçılığı,
pavilyon arıçılığı, Ana arı yetişdirilməsi, bal qablaşdırılmasında innovativ texnologiyanın tətbiqi
və digər mövzularda təqdimatlar keçirilib.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Bəzi yaşayış məntəqələrində
elektrik şəbəkələri yenidən qurulur
“Azərişıq” ASC yeni ildən etibarən
regionlarda yeni layihəyə start verib. Bu
il ərzində, ümumilikdə, müxtəlif regionları
əhatə edən 100-dən çox kənd və yaşayış
məntəqəsinin elektrik enerji şəbəkəsi
tamamilə yenidən qurulacaq.

qalxmaqdır. Uğuru münasibətilə
onu telefonda təbrik edəndə dedi:
“Əmi, sənə söz verirəm ki, Avropa və
Dünya turnirlərində ilk böyük uğurumu
Azərbaycan bayrağı ilə meydanda
dövrə vurmaqla qeyd edəcəyəm”.
Doğurdan da qürurverici sözlərdir.
Azərbaycandan uzaqlarda yaşayasan,
qəlbin Azərbaycana məhəbbət və sevgi
ilə döyünsün. Sənə uğur olsun, Vətəni
sevən və onu ləyaqətlə təmsil edən
oğul!

İlqar RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”

“Azərişıq” ASC-dən
bildiriblər ki, layihə çərçivəsində Sabirabadın
3 kəndinin elektrik şəbəkəsi yenidən qurulur. Rayonunun Əliləmbəyli, Ağasən və Çöl
Ağammədli kəndlərinin elektrik şəbəkələrində
yenidənqurma işlərinə başlanılıb.
Bu kəndlərdə 1970-ci illərdən istismarda
olan köhnəlmiş transformator məntəqələri,
elektrik naqilləri, ağac dayaqlar və sayğaclar
yeniləri ilə əvəz olunur.
İşlərə başlanıldıqdan qısa müddət sonra
Əliləmbəyli kəndində 210 evi qidalandıran,
müxtəlif gücdə 5 ədəd kompleks transformator məntəqəsi quraşdırılıb. 22 km-ə yaxın 0,4
kV-luq elektrik xətti yenilənib.

Ağasən və Çöl Ağammədli kəndlərində
isə 7 ədəd müasir tipli kompleks transformator məntəqəsinin quraşdırılması planlaşdırılıb. Onlardan 3-ü artıq hazır vəziyyətə
gətitilib.
Görülən işlər çərçivəsində hər 3 kəndin
ərazisində 1600 ədəd dayaq basdırılıb, 39
km-ə yaxın 0,4 kV-luq elektrik xətti çəkilib.
Həmçinin, abonentlərin sayğacları yenilənir.
Layihənin icrası tam başa çatdıqdan
sonra Əliləmbəyli, Ağasən və Çöl Ağammədli
kəndlərində 369 abonentin elektrik enerjisi
təchizatı yaxşılaşdıracaq.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

11

25 yanvar 2022-ci il, çərşənbə axşamı

N

aftalan haqqında nəsə yazmaq istəyəndə
gərək onu yaxşı-yaxşı gəzəsən, o qədər
də çox olmayan sakinləri ilə görüşəsən,
sanatoriyalarda, necə deyərlər, “dünyanın o
başından gələn” turistlərlə söhbət edəsən, park və
xiyabanlarında olasan...
Bir də ki, şəhər icra hakimiyyətində olmağın
vacibdir. Bu şəhər dünən necə idi, nə ilə nəfəs
alırdı, hədəfləri nəyə yönəlmişdi, bu gün necədir,
hamısını dəqiqliyi ilə deyəcəklər. Sən də bilməlisən.
Təkcə keçən il, pandemiyanın tüğyan etdiyi vaxtda,
Naftalana 17 min nəfərdən çox turist gəlib.

İmkan olsa şəhər icra
hakimiyyətinin başçısı Vüqar Novruzovla görüşmək, onun fikirlərini
öyrənmək də pis olmazdı. Həm
də mübaliğəsiz deyirəm, olduqca maraqlı bir məmurdur. Dövlət
qulluqçusu kimi bütün sınaqlardan
keçib. Prezident Administrasiyasında işləməyi buradakı fəaliyyətində
açıq-aşkar özünü büruzə verir.
Səliqə-sahman, nizam-intizam,
dəqiqlik, adamlara hörmət-izzətlə
yanaşmaq, şəhid ailələrini, qaziləri
bir an belə unutmamaq...Və daha
çox yadda qalan kreativlik, daim

maraqlı təşəbbüslər irəli sürmək,
onları reallaşdırmaq, ölkə Prezidentinin Naftalanı dünyanın hər
yerində tanıtdırmaq üçün qarşıya
qoyduğu vəzifələri yerinə yetirmək.
Bax, artıq bu vəzifədə iki ili tamam
olan Vüqar Novruzovu başqalarından fərqləndirən cəhət məhz budur.
Hərçənd özü söhbət zamanı onun
səmtini dəyişəcək, gülümsəyərək
“hələ heç bir iş görməmişik”
deyəcək, Azərbaycan Prezidentinin ötən ilin iyulunda Naftalana
səfərindən danışacaq, qarşıda duran vəzifələri sadalayacaq və sair.
Qeyd edək ki, Naftalan kurortunun əsas inkişafı ötən əsrin
70-90-cı illərinə təsadüf edir. Məhz
o illərdə ümummilli lider Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Naftalan kurortu daha da inkişaf etmiş və qısa
zamanda böyük şöhrət qazanmışdır. Hətta Azərbaycan KP MK-nın,
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin
və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı
Şurasının “Naftalan kurort şəhərini
daha da inkişaf etdirmək tədbirləri
haqqında” 19 fevral 1982-ci il tarixli
birgə qərarı olmuşdur. Nəticədə
Naftalan kurort şəhəri kimi daha
da böyümüş, maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmiş və şəhərdə 480
yerlik “Mil”, 480 yerlik “Azərbaycan”,
580 yerlik “Şirvan”, 560 yerlik “Çinar”, 800 yerlik “Goran” sanatoriyası
tikilmişdir. Şəhərdə yeni xiyabanlar
salınmış, çoxmərtəbəli yaşayış binaları inşa olunmuşdur. Həmin dövrdə
şəhərdə məişət xidməti kombinatı,
400 yerlik kinoteatr binası, hava limanı, avtovağzal, 4 mərtəbəli binası
olan telekommunikasiya qovşağı, 9
mərtəbəli 108 yerlik mehmanxana
da tikilib istifadəyə verilmişdir.
Son iki ildə Naftalanda həyata
keçirilən işlər onu göstərir ki, şəhər
rəhbərliyi əlaqədar qurumların,
nazirliklərin, iş adamlarının köməyi
ilə artıq tanınmış məkanın əvvəlki
şöhrətini əsaslı şəkildə bərpa
etməyə çalışır. Özü də bu bərpa
təkcə küçələrin abadlaşdırılmasından, binaların dam örtüklərinin
dəyişdirilməsindən, park və xiyabanların qaydaya salınmasından,
yaşıllıqların artırılmasından, yeni
sanatoriyaların tikilib istifadəyə
verilməsindən ibarət deyil. Nafta-

özəlliklərindən biri də ağacın qırılmasına və ya kəsilməsinə baxmayaraq 5 dəfə yenidən eyni ölçüdə
böyüməsidir.
İndi Naftalanda bu cür nadir ağacların olması həm şəhər
əhalisinin, həm də çoxsaylı
turistlərin böyük marağına səbəb
olur.
Başqa bir təşəbbüsü də sakinlər
və turistlər maraqla qarşılayıblar.
Bu, 24 saat fasiləsiz işləyən satıcısız
mağazanın açılışı ilə əlaqədardır.
Mağazada turistlərin daha çox
ehtiyac duyduğu 20-dək ilk tələbat
malları satışa çıxarılıb. Həmçinin
“Naftalan məlhəmi” MMC-nin diş

istiqamətində müasir standartlara cavab verən “Toyota” markalı sərnişin daşıyan nəqliyyat
vasitəsinin istifadəyə verilməsi
də şəhərdə turizmin inkişafına
necə böyük önəm verilməsinin
əyani göstəricisidir. Turistlərin bu
istiqamətdə daşınması “Azərbaycan
Dəmir Yolları” QSC-nin Bakı–
Gəncə–Bakı istiqamətində yeni
sürətli sərnişin qatarının hərəkət
cədvəlinə, sürət qatarının Goran
stanasiyasına çatma vaxtına uyğun
olaraq həftənin hər günü olacaq və
göstərilən xidmət ödənişsiz qaydada
həyata keçiriləcəkdir. Gələcəkdə bu
xidmətdən istifadəyə tələbat artarsa

hər yerində olduğu kimi Naftalan
şəhərində də abadlıq-quruculuq
işləri sürətlə davam etdirilir. Binaların qarşısında söhbətgahlar,
uşaq oyun meydançaları quraşdırılıb, həyətlərdə çinar ağacları və
həmişəyaşıl ağaclar əkilib. Şəhərdə
onlarla yaşayış binasının bloklarında
təmir işləri başa çatdırılıb. Səkilərə
yeni tamet daşlar düzülüb.
Son illərdə görülən işlər
çərçivəsində şəhərdəki Səməd Vurğun parkının təmirinin də başa çatdırılmasını qeyd etməliyik. Qələbə
parkında isə trenajor idman avadanlığı quraşdırılıb, Heydər Əliyev
parkında “Little Free Library” yerli

Naftalan-təşəbbüslər və
reallıqlar şəhəri

landa elə təşəbbüslər irəli sürülür
ki, baxırsan müasirliyə, dünya
təcrübəsinə köklənib. Diqqət
şəhərdə sakinlərin, həmçinin bura
gələn yerli və xarici turistlərin rahatlığının təmin olunması üçün şəhərin
bütün infrastrukturun inkişafına
yönəldilib. Məsələn, ilk baxışda
adi görünən bir sıra infrastruktur
layihələrə fikir verin. Velosiped
həvəskarlarının daha rahat hərəkəti
üçün şəhərdə 7 kilometrə yaxın
velosiped zolağı çəkilib. İndiyədək
heç vaxt olmayıb, heç bu barədə

düşünməyiblər. Halbuki xarici qonaqların sevdiyi bir yoldur. Yaxud,
turistlər üçün yeni istiqamətverici
turizm məlumat və ərazi göstərici nişanları. Nəyi pisdir? Şəhərə ilk dəfə
gələn turist çaşıb qalırdı:hara getsin,
necə getsin?
Naftalanda nadir ağacların
yetişdirilməsi də bu təşəbbüslərin,
həyata keçirilən işlərin bir növ davamıdır. Pavloniya və ya Adəm ağacı
adı ilə tanınan ağaclar dünyada ən
sürətlə, ildə 3 metrə qədər böyüyən,
havanın çirklənməsinin qarşısını
alan bir ağac növüdür. Hündürlüyü
18-20 metrə qədər uzanan qiymətli
ağac cinslərinə aiddir və100 ilə
kimi ömür sürür. Çiçəklərində bol
bal ekstraktı olduğundan arıçılar
onu bal gətirən ağac kimi əkirlər,
gülləri nektarla zəngindir, alınan
bal isə şəffaf və ətirlidir. Ən önəmli

pastaları, kremləri, yağları, şampunları, sabunları və digər məhsulları da
həmin mallar arasında yer alıb.
Qeyd edək ki, bu tip layihələr
artıq xaricdə bir neçə ölkədə mövcud olsa da Azərbaycanda ilk dəfə
Naftalan şəhərində həyata keçirilir.
Mağazanın uzun müddətli fəaliyyət
göstərməsi və gələcəkdə Naftalanın
bir neçə yerində açılması nəzərdə
tutulub.
Naftalan Şəhər İcra
Hakimiyyətinin təşəbbüsü və
Milli Məclisin deputatı Anar
Məmmədovun dəstəyi ilə şəhər
ərazisində, o cümlədən Heydər
Əliyev, Səməd Vurğun, Nəriman
Nərimanov və Qələbə parklarında,
səkilərdə fiziki imkanları məhdud

və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların, yaşlıların və uşaq arabası
ilə gəzən şəxslərin rahat hərəkəti
üçün standarta uyğun 33 pandusun quraşdırılması da son vaxtların
xeyirxah təşəbbüsləri sırasındadır.
Bu pandusların sayı daha da artırılacaq.
Görülmüş işlər şəhərin
ümumi inkişafına, vətəndaş
məmnunluğuna, yerli və xarici
turistlərin, eləcə də uşaq arabası ilə gəzənlərin maneəsiz gəzə
bilmələrinə xidmət edir.
Vüqar Novruzovun təşəbbüsü
və “Naftalan Müalicə və Sağlamlıq Mərkəzi”nin dəstəyi ilə şəhərə
gələn turistlərin məmnunluğunu,
onların rahat gediş-gəlişini təmin
etmək məqsədi ilə Naftalan – Goran
dəmiryolu stansiyası – Naftalan

həmin marşrut xətti üzrə nəqliyyat
vasitələrinin sayı artırılacaq.
Naftalan İnformasiya Mərkəzi
də yeni yaradılıb. Burada Naftalan neftinin tarixi haqqında ətraflı
məlumatlar var. Qonaqlar müalicəvi
neftdən hazırlanan kosmetik
məhsullarla da tanış ola bilirlər.
Dünyada yalnız Naftalanda olan
“Əsa” muzeyinin yaradılması da
son vaxtların təşəbbüsləri fonunda
meydana gəlib. Muzeydəki eksponatlar, o cümlədən, bu şəhərə əsa
ilə gəlib və gedərkən həmin əsanı
muzeyə bağışlayanlar haqqında
ətraflı məlumat verilir. Digər tərəfdən
Naftalan neftinin möcüzəsi barədə
qonaqlarda əyani təsəvvür yaranır,
buradakı müalicə ocaqlarına maraq
xeyli artır.
Digər bir təşəbbüs
barədə.
Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin
müraciəti əsasında “Azərpoçt”
MMC tərəfindən Naftalanın ilk poçt
markası dövriyyəyə buraxılıb. Marka
blokunun dizaynı ölkə Prezidentinin
keçən ilin iyulunda Naftalana səfəri
zamanı dövlət başçısına nümayiş
etdirilib.
Heç şübhəsiz bu markalar Naftalanın Azərbaycanın müalicəvi turizm
brendi olaraq dünyada daha da
tanınmasında öz töhfəsini verəcək
və dünya markalar kataloquna
daxil ediləcək və təbii ki, dünyada
filatelistlərin də çox böyük marağına
və sevincinə səbəb olacaqdır.
…Ölkə rəhbərliyinin daim diqqət
və qayğısı ilə əhatə olunan Naftalan bu gün özünün yeni inkişaf
dövrünü yaşayır. Ərazisi kiçik
olsa da, Naftalan şəhəri müalicəvi
turizm sahəsində xeyli inkişaf edib.
Xüsusən Naftalan nefti ilə dünyada
tanınan şəhərin inkişaf strategiyası
daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
2014-cü ildə dünya standartlarına uyğun inşa edilmiş “Qarabağ” sanatoriyası, 2016-cı ildə “Gözəl Naftalan” və “Kəpəz” Sağlamlıq Mərkəzi
turistlərin ixtiyarına verilib. Keçən il
isə Naftalan Mərkəzi Sanatoriyası
və “Gold Naftalan” hotelinin açılışı
olub. Hazırda Naftalan şəhərində
15 hotel və müalicə mərkəzləri
fəaliyyət göstərir ki, onlardan da 3-ü
beşulduzlu hoteldir. Bu mərkəzlər
bir gündə 3000-ə yaxın turist qəbul
etmək gücünə malikdir. Həmçinin
3 müalicə mərkəzinin də tikintisi
davam etdirilir.
Dövlət başçısının tapşırıq və
tövsiyələrinə uyğun olaraq ölkənin

Azərbaycanlı gənc şair Fuad Cəfərlinin “Kədərin şəkli”
şeirlər kitabı özbək dilində işıq üzü görüb

şılanacağına əmin
olduğunu bildirir.
Qeyd edək
ki, Fuad Cəfərli
Azərbaycan Prezidentinin təqaüdünə
layiq görülüb. O,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər
Şurasının üzvü, Dünya Gənc Türk
Yazarlar Birliyinin müşaviridir. Fuad
Cəfərlinin şeirləri indiyədək türk, ingilis,
rus, ispan və fars dillərinə tərcümə
olunub.

və əyani olaraq onun müalicəvi
effektivliyindən şəxsən əmin olublar. Ziyarətçilərə Naftalan neftinin
müalicəvi xüsusiyyətlərindən, onun
təbii komponentlərinin unikallığından söhbət açılıb. Oynaq, dayaq
hərəkət sistemi, dermatoloji, uroloji
və digər 70-dən artıq xəstəliklərin
Naftalan nefti ilə müalicəsinin
mümkünlüyü xüsusi vurğulanıb.
Ziyarətçilərə Naftalan şəhərində
şəfaverici nefti ilə müalicə prosedurlarından müasir, dünya standartlarına cavab verən avadanlıqlarla
təchiz edilmiş turizm sağlamlıq
mərkəzlərində keçə biləcəkləri
bildirilib.
Bəli, Naftalan artıq Beynəlxalq
Turizm Mərkəzinə çevrilib. Bu
günlərdə yerli kanallara müsahibə
verən cənab Prezidentimiz də bunu
təsdiq edib: “Biz Naftalanı Talış və
Suqovuşanla birləşdiririk. Bu da
həm strateji nöqteyi-nəzərdən, həm
də turizm nöqteyi-nəzərindən çox
önəmli olacaq. Çünki Naftalan indi
beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilib və oradan Suqovuşan gölünə
məsafə çox qısadır. O ərazini də,
Ağdərə ərazisini də biz həm turizm
mərkəzinə çevirmək fikrindəyik, eyni
zamanda, insanların ora qayıtmasını
təmin etməliyik”.
...Naftalanda yeni sanatoriyaların
və istirahət mərkəzlərinin tikintisi bu
gün də davam etdirilir. Baxmayaraq
ki, məlum pandemiya turistlərin
gediş-gəlişini azaldıb, amma ümidlər
azalmayıb. Naftalan şəhərinin
rəhbərliyi, iş adamları, turizm
təşkilatları əmindirlər ki, tezliklə hər
bir iş nizama salınacaq, pandemiya
da aradan qalxacaq və Naftalan

yenə gedişli-gəlişli olacaq. Təsəvvür
edin ki, pandemiya başlamazdan bir
qədər əvvəl, 2019-cu ildə Naftalana
gələn turistlərin sayı 40 min nəfəri
keçmişdi.
Bu yaxınlarda “Gold Naftalan”
Sanatoriya kompleksinin açılışı oldu.
Şəhər rəhbəri orada çıxışı zamanı
vurğuladı ki, iqtisadi islahatların
aparılması paytaxt Bakı ilə yanaşı
digər regionlarda da yerli və xarici
investorların investisiya yatırması
üçün əlverişli şərait yaradıb. Bu
sanatoriyanın açılışı bir daha onu
sübut edir ki, ölkə başçımız cənab
İlham Əliyevin səyi ilə qeyri-neft
sektoru da iqtisadiyyatın digər
sahələri kimi inkişaf edir. Həmçinin,
Azərbaycanın iqtisadi potensialını
nümayiş etdirməklə yanaşı, ölkəyə
gələn turistlərin sayının artmasına
zəmin yaradır. Hazırda Naftalanda
3-ü beşulduzlu olmaqla 15 istirahət
və müalicə mərkəzi fəaliyyət
göstərir.
Sanatoriya kompleksinin
rəhbəri Elbrus Nəsirov tərəfindən
qonaqlara otel infrastrukturu və
burada göstəriləcək xidmətlərlə
bağlı ətraflı məlumat verildi. Bildirildi
ki, sahəsi 1 hektardan çox olan
kompleksin əhəmiyyətini artıran
mühüm cəhətlərdən biri onun
yerləşdiyi ərazidə çoxsaylı istirahət
məkanlarının olmasıdır. Mini futbol
meydançası, açıq və qapalı üzmə
hovuzu istirahətə gələnlərə unudulmaz anlar bəxş edəcəkdir. Həmçinin
Sanatoriya kompleksində Himalay
dağlarından gətirilmiş xüsusi daşlardan ibarət duz otağı da mövcuddur.
Diqqətə çatdırıldı ki,
beşmərtəbəli bu binada 288 yerlik
olmaqla bütün zəruri avadanlıqla
təchiz olunmuş 145 otaq var. SPA
terapiya üsullarına geniş yer verilən
kompleksdə müxtəlif restoranlar və kafelər burada istirahətə
gələnlərin istək və arzularının yerinə
yetirilməsinə imkan verəcək.
Digər mühüm cəhət burada işə
götürülənlərin bir qisminin Vətən
müharibəsi iştirakçıları, şəhid ailəsi
üzvlərinin olmasıdır.
Bu detalları ona görə xırdalığına kimi qeyd edirik ki, Naftalanda
hazırda fəaliyyət göstərən müalicə
ocaqları da, yeni tikilib istfadəyə
verilənlər də dünya standartlarına uyğundur və xarici qonaqların
yanında nəinki xəcalət çəkmir, hətta
onların bir çoxu etiraf edir ki, bu cür
şərait, belə infrastruktur özlərində
yoxdur.
Naftalan kurort şəhərinin bu
günü gözəldir, gələcəyi daha
əsrarəngizdir. Bu gözəlliyi yaradanlar doğma Azərbaycanı hədsiz
sevən, onunla fəxr edən insanlardır.
Vüqar Novruzov söhbət əsnasında
maraqlı bir məqama toxundu. Dedi
ki, cənab Prezidentimiz 44 gün
ərzində bizim kim və nəyə qadir
olduğumuzu dünyaya nümayiş
etdirdi.İndi Qarabağda aparılan çox
sürətli quruculuq işləri də bütün
dünyanın marağına səbəb olub.
Düşünürəm ki, belə gücü, qüdrəti
olan bir ölkəyə gəlmək, yaxından
tanış olmaq hər bir xarici turistin
arzusudur. Naftalan da bu arzuların
biridir və biz onun reallaşması üçün,
cənab Prezidentimizin bu sahədə
qarşımıza qoyduğu vəzifələri yerinə
yetirmək üçün əlimizdən gələni
edəcəyik.

Nəşr Özbəkistanın kitabxanalarına
hədiyyə ediləcək.

Qulu KƏNGƏRLI,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Daşkənd

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Şuşaya səfər edənlər müəyyən
qaydalara riayət etməlidirlər
Şuşaya səfər
edənlərin hansı
qaydalara diqqət
yetirməli olduqları
açıqlanıb.

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə
gənc Azərbaycan şairi Fuad Cəfərlinin “Kədərin
şəkli” şeirlər kitabı özbək dilində işıq üzü görüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, kitabdakı
“Ön söz”ün müəllifi Özbəkistan Yazıçılar İttifaqı sədrinin müavini, şair Qayrat
Məcid, özbək dilinə çevirən tərcüməçi
Şahista Kamranlıdır.
Qayrat Məcid “Ön söz”də
Azərbaycan poeziyasının gənc
nümayəndələrindən olan Fuad
Cəfərlinin ədəbiyyatda özünəməxsus
üslubu olduğunu qeyd edərək, onun
özbək dilində ilk dəfə olaraq çap edilən
şeirlər kitabının ədəbiyyatşünaslar,
poeziyasevərlər tərəfindən maraqla qar-

və xarici turistlərin ixtiyarına verilib.
Şəhər əhalisinin asudə vaxtlarının
səmərəli keçirilməsi məqsədilə bu
kimi işlər davam etdirilir.
Naftalan şəhəri və onun
tabeliyində olan Qaşaltı Qaraqoyunlu və Qasımbəyli kəndləri bütünlüklə
qazlaşdırılıb, kanalizasiya sistemi
yenidən qurulub.
Əhaliyə tibb xidmətinin
səviyyəsinin yüksəldilməsi,
səhiyyə infrastrukturunun yaradılması və müasir avadanlıqlarla
təchizatı istiqamətində də xeyli iş
görülüb. Naftalan Şəhər Mərkəzi
Xəstəxanasının istifadəyə verilməsi
ilə şəhər əhalisi və turistlər yüksək
tibbi xidmətdən yararlana bilirlər.
Naftalan şəhərində və
kəndlərində üç məktəb, iki körpələr
evi-uşaq bağçası fəaliyyət göstərir.
Keçən il iyulun 22-də açılışında ölkə
Prezidentinin də iştirak etdiyi 200
yerlik yeni körpələr evi-uşaq bağçası
istifadəyə verilib.
Naftalan nefti və ondan alınan
məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin
artırılması məqsədilə dövlət standartı təsdiq olunub və Azərbaycan
Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən
təsdiq edilib. Qeyd edək ki, Naftalan neftinə dair dövlət standartının
qəbul olunması Naftalan kurortunun
gələcək inkişafı baxımından və dünyada daha geniş miqyasda tanınmasında böyük əhəmiyyətə malikdir.
Şəhərdə həm Birinci Qarabağ müharibəsi, həm də Vətən
müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə,
veteran və qazilərinə daim diqqət və
qayğı göstərilir. Ötən il 12 fərdi yaşayış evi tikilərək Qarabağ müharibəsi

əlilləri və şəhid ailələrinə verilib.
Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.
Həmçinin Vətən müharibəsində
mənfur düşmənin raket zərbələri
nəticəsində zərərçəkmiş evlər də
bərpa olunur və ya yenidən qurulur.
Şəhər icra hakimiyyətinin
başçısı elə şəhid evi yoxdur ki, ora
nəinki bir dəfə, hətta bir neçə dəfə
ayaq basmasın, hal-əhval tutmasın, problemlərinin həllində onlara
köməklik göstərməsin. Hətta şəhid
və qazi övladlarının ad günlərində
də onlar yad olunur.
…Bu yaxınlarda “Expo 2020
Dubai" beynəlxalq sərgisində
Azərbaycanın sağlamlıq turizminin mərkəzi sayılan və öz
təbii müalicəvi nefti ilə dünyada
məşhur olan Naftalan da yer alıb.
Beynəlxalq sərgidə Naftalanı təmsil
edən “Qarabağ”, “Çinar”, SPA Naftalan, “Qaşaltı” otellərinin stendləri
və digər vəsaitləri “Azərbaycan”
pavilyonunda, Dayanıqlı İnkişaf
Tematik zonasında yerləşdirilib.
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən
gələn ziyarətçilər ilk dəfə Naftalan neftinin nə olduğunu öyrənib

Şuşanın polis rəisi polkovnik Səməd Məhərrəmov
jurnalistlərə açıqlamasında
bildirib ki, vətəndaşlar bir
sıra təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməlidir:
“Məlum olduğu kimi Şuşa
şəhəri minalardan tam
təmizlənib. Amma ehtimal
var ki, müəyyən yerlərdə
döyüş sursatları görmək
mümkün olsun. Həmin anda

dərhal polis əməkdaşlarına
məlumat vermək lazımdır,
döyüş sursatlarına toxunmaq olmaz”.

Polkovnik Məhərrəmov
hərbi qulluqçuların, polis
əməkdaşlarının xidmət
apardığı postlarda çəkiliş

aparmağın yolverilməz
olduğunu diqqətə çatdırıb:
“Cıdır düzündə müəyyən
edilmiş yerə qədər getmək
olar. Düzdür, orada
təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, ancaq hər kəsdən xahiş
edirik ki, qaydaya əməl
etsinlər”.
Bakı-Şuşa reysi ilə
hərəkət edən ilk sərnişin
avtobusu iyulun 24-də saat
13:00 radələrində Şuşa
şəhərinə çatıb. Şəhərə daxil
olan və 44 sərnişin gətirən
avtobus keçmiş avtovağzal
ərazisində qarşılanıb.
“Xalq qəzeti”
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Hulusi Akar: Türkiyənin
gücü NATO-nun gücüdür

ABŞ Dövlət Departamenti:
Ukraynadakı səfirlik adi rejimdə
işini davam etdirir
Türkiyə

PUA ixracı üzrə saziş
Türkiyə
“Bayraktar Akıncı”
pilotsuz uçan aparatlarının (PUA)
ixracına dair ilk
rəsmi müqaviləni
imzalayıb. Bu
bəyanatla “Baykar
Makina” şirkətinin
baş direktoru
Haluk Bayraktar
çıxış edib. H. Bayraktar deyib: “ Bu “Bayraktar Akıncı” PUA-ları üçün ilk ixrac
müqaviləsidir. Müqaviləyə əsasən, tədarüklər 2023-cü ilə
planlaşdırılır”.
Müqavilənin hansı ölkə ilə bağlandığı açıqlanmayıb.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Meksika
Daha bir jurnalist qətlə yetirilib
Meksikanın Lordes
Mandonado Tixuana
şəhərinin Santa-Fe
məhəlləsində daha
bir jurnalist qətlə
yetirilib. Bildirilir ki,
o, öz avtomobilində
güllələnərək öldürülüb.
Bu qətl hadisəsi 49
yaşlı meksikalı jurnalist Marqarito Martinezin Tixuanadakı
evinin qarşısında başından vurularaq öldürülməsindən
bir həftə keçməmiş baş verib. Qeyd edək ki, 2000-ci ildən
2021-ci ilə qədər “Article 19” insan haqları qrupu tərəfindən
Meksikada 145 jurnalistin qətli qeydə alınıb.
Xəbəri “Reuters” verib.

Ukrayna
“İkinci “quş” Kiyevdədir”
ABŞ hərbi yardım
çərçivəsində Ukraynaya 80 tonluq silah-sursat göndərib. Bu, ikinci
partiya silah-sursat
yardımıdır. Bunu Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov
“Twitter” səhifəsində
yazıb. O deyib: “İkinci
“quş” Kiyevdədir. Ukraynanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi üçün ABŞdan 80 tondan çox silah-sursat göndərilib. Bu, son deyil”.
Məlumatı BBC yayıb.

İraq
Qədim artefaktlar ölkəyə qaytarılıb
İraqdan qaçaqmalçılıq yolu ilə çıxarılmış 4 min il tarixi
olan 2 qədim artefakt
ABŞ Gömrük və
Sərhəd Mühafizəsi
İdarəsi tərəfindən
müsadirə edilib.
Bundan sonra qədim
Babil dövlətinə aid
olduğu və uşaqlara əlifba öyrədilməsinə xidmət etdiyi
ehtimal olunan artefaktlar ABŞ-ın Los-Ancelesdəki İraqın
baş konsulluğuna təhvil verilib. İraqın Los-Ancelesdəki baş
konsulu Salvan Sincari bildirib ki, əsərlər İraqa qaytarılacaq və Mədəniyyət İşləri Nazirliyinin nəzdindəki muzeyə
yerləşdiriləcək.
Xəbəri “Yerusəlim Post” verib.

İngiltərə
“Vest Hem”in təklifi rədd edilib
İngiltərənin
“Mançester
Yunayted” klubu
yarımmüdafiəçi
Cessi Linqard
üçün “Vest Hem”in
göndərdiyi təklifi
rədd edib. Bildirilir
ki, “qırmızı şeytanlar” “Vest Hem”i
ölkə çempionatında əsas rəqiblərindən biri gördüyü üçün bu addımı atıb.
Qeyd edək ki, Linqard ötən mövsümün ikinci yarısını məhz
“Vest Hem”də icarə əsasında keçirib, 16 matçda
9 qol vurub.
Xəbəri “Evening Standard” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Ukraynadakı
səfirliyi diplomatik
heyətin bir hissəsinin
və onların ailə üzvlərinin
Kiyevi tərk etməsi barədə
məlumatlara baxmayaraq,
adi rejimdə işini davam
etdirir. Bu barədə ABŞ
Dövlət Departamentinin
nümayəndəsi keçirdiyi
xüsusi brifinqdə bəyan edib.
Məlumatı “İzvestiya.ru”
verib.
Adı açıqlanmayan xanım
diplomat deyib: “ABŞ-ın
Kiyevdəki səfirliyi Ukraynanın
bu kritik məqamında dəstəyini
göstərmək üçün işini fasiləsiz
davam etdirir”. O, bəyan edib
ki, Vaşinqton Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyir.
Bir gün əvvəl, bazar günü
ABŞ-ın xarici siyasət idarəsi
bildirmişdi ki, Vaşinqton
Ukraynadakı səfirlikdə birbaşa əməkdaşlığa cəlb etdiyi
işçilərin, eləcə də onların ailə
üzvlərinin Kiyevi könüllü şəkildə
tərk etməsini tövsiyə edib. Bu,
Ukraynada hərbi təhlükənin
artması ilə izah olunub.

Bundan əlavə, Dövlət
Departamenti Ukraynadakı bütün vətəndaşlarına
ölkəni tərk etməyi təklif edib.
Bazar günü ABŞ diplomatik heyətinin və onların ailə
üzvlərinin bir hissəsinin də
Ukrayna ərazisindən çıxarılmasına göstəriş verilib. Eyni
zamanda, Rusiya-Ukrayna
sərhədində “gərginliyin davam
etməsi” ilə əlaqədar ölkə
vətəndaşlarına Rusiyaya
getməmək məsləhət görülüb.
Bazar günü Rusiya XİN-in
rəsmi nümayəndəsi Mariya
Zaxarova da, öz növbəsində,
bu məsələlərə münasibət
bildirərək xəbərdarlıq edib
ki, Qərb böyük təxribatlar
törətmək məqsədilə özü
üçün informasiya məkanı
hazırlamağa cəhd edir.
Onun sözlərinə görə, Rusiya
tərəfi hesab edir ki, Qərbin
təxribatları təkcə informasiya
deyil, həm də hərbi xarakterli
olacaq.

Qeyd edək ki, yanvarın
18-də Ağ evin mətbuat katibi
Cen Psaki məlumat vermişdi
ki, Rusiya, guya dekabrın axırı-yanvarın əvvəlində özünün
Ukraynadakı diplomatlarının
ailələrini bu ölkədən çıxarmağa hazırlaşırmış. Ancaq
o, bunun hansı səbəbdən
baş verəcəyini izah edə
bilməmişdi.
Bundan bir gün əvvəl “The
New York Times” da Rusiyanın
öz diplomatlarını Ukraynadan
çıxarmağa başladığı barədə
məqalə dərc etmişdi. Yanvarın
22-də isə ABŞ dövlət katibinin müavini Viktoriya Nuland
ölkəsinin Rusiyaya qarşı 18
müxtəlif sanksiya ssenarisi
hazırladığını demişdi. RF Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri
Peskov isə bəyan etmişdi ki,
Rusiya Ukraynaya qarşı hərbi
eskalasiyaya hazırlaşmır.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Son günlər NATO-nun iki ən böyük
orduya malik olan aparıcı üzvləri – ABŞ
ilə Türkiyə dövlətləri arasında hərbi
əməkdaşlığın yenidən genişlənməsi
istiqamətində bir sıra konkret addımların atıldığı müşahidə olunur. Belə
ki, iki ölkə arasında F-16 qırıcılarının
tədarükü ilə bağlı Vaşinqtonda aparılan danışıqlar uğurla keçib. Bu barədə
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.
Dünən Türkiyənin milli
müdafiə naziri Hulusi Akar
bu barədə mediaya açıqlamasında deyibdir: “Yeni
F-16-ların tədarükü və
modernləşdirilməsi ilə bağlı rəsmi müraciətlər edilib.
Bundan sonra nümayəndə
heyəti ABŞ-a getdi, danışıqlar
müsbət oldu. Biz mövqeyimizi açıq şəkildə bildirdik.
Bunun həm də NATO-nun
güclənməsinə köməyini izah
etdik”.
Türkiyəli nazir bundan sonra da iki ölkə arasında hərbi
əməkdaşlığın güclənəcəyini
vurğulayıb. Onun sözlərinə
görə, bu, hər iki tərəfin milli
maraqlarına cavab verir.
“Türkiyə güclüdürsə, NATO-da

Burkina-Fasonun
Prezidenti saxlanılıb
“Reuters” agentliyinin yaydığı
məlumata görə, qiyamçılar
Burkina-Fasonun Prezidenti Rok
Mark Kristian Kaboreni saxlayıb.
Bildirilib ki, dövlət başçısı hərbi
düşərgədə saxlanılıb.
Bundan əlavə, “Radio France
internationale” radiostansiyasının
məlumatına görə, Burkina-Fasonun

paytaxtı Uaqaduquda qeyri-müəyyənlik
qalmaqdadır, qiyamçılar hərbi komandanlığın tamamilə dəyişdirilməsi də daxil
olmaqla altı bənddən ibarət tələblər irəli
sürüblər.
Xatırladaq ki, Burkina-Fasoda iğtişaşlarda iştirak edən hərbçilər 65 yaşlı
dövlət başçısının istefasını tələb edirlər.
Ötən gün Burkina-Faso Prezidentinin
paytaxtdakı iqamətgahı yaxınlığında
atışma səsləri eşidilib. Eyni zamanda,
bütün ölkədə komendant saatı tətbiq
edilib.
Bundan başqa, Burkina-Faso
hökuməti yanvarın 11-də hökuməti

ələ keçirməyə cəhd etməkdə şübhəli
bilinən bir qrup hərbçinin saxlanıldığı
açıqlanıb. “Burkina-24” xəbər portalının
məlumatına görə, qrupa gənc zabitlər
rəhbərlik edir. Son bir neçə ayda
Prezident Kabore ölkənin Silahlı
Qüvvələrinin komandanlığında bir sıra
əsaslı dəyişikliklər edib.
Qeyd edək ki, Kabore 2015-ci
ildən bəri Qərbi Afrika dövlətinə
başçılıq edir.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

da güclüdür. Türkiyənin gücü
NATO-nun gücüdür”, - Hulusi
Akar əlavə edib.
Bundan əvvəl CNN–
Türk amerikalı mənbələrinə
istinadən xəbər verib ki,
Birləşmiş Ştatlar Qara dənizdə
NATO-dan olan müttəfiqlərini
gücləndirmək üçün Türkiyənin
F-16 qırıcılarının alınması ilə
bağlı müraciətini təsdiqləyə
bilər. Ağ ev, xüsusilə, Rusiyanın regionda hərbi gücünü
artırmasından narahatdır.
Bu arada “Hurriyyət” qəzeti
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına istinadən
məlumat yazıb ki, Suriya
ilə sərhəddəki “Sülh bulağı”

əməliyyatı zonasında 10
PKK terrorçusu məhv edilib.
Terrorçular qabaqlayıcı atəşlə
zərərsizləşdiriliblər.
Bir neçə gün əvvəl
Türkiyənin təhlükəsizlik
qüvvələri İraqın şimalında hərbi əməliyyat həyata
keçirərək bir neçə PKK yaraqlısını zərərsizləşdirmişdi.
Nazirlikdən, həmçinin
bildiriblər ki, terrorla mübarizə
Türkiyənin həm daxilində, həm
də xaricində fasiləsiz olaraq
davam edir.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

H

əftənin ilk günü dünya bazarında “qara
qızıl”ın qiyməti artmağa başladı. Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 0,67 faiz artaraq bir bareli
88,38 dollar olub. “NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına görə,
Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı
neftinin qiyməti 0,85 faiz artaraq bir bareli 85,86,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin
qiyməti 0,55 faiz artaraq bir bareli 92,01 dollar
olub.

Neft həftəyə
bu qiymətlə başladı

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi şəxs
Media xidmətlərinin satın alınması üçün

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusu iştirakçılarına
təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının
https://www.etender.gov.az/ vahid
internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və media
xidmətlərinin satın alınması məqsədilə
kotirovka sorğusu haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün kotirovka sorğusu
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 100 (yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat - Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi
şəxs
VÖEN – 1005379691
Bank-“Kapital Bank” ASC-nin
Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB
38090019440419396102

M/h - AZ37NABZ
01350100000000001944
Kod - 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar kotirovka sorğusunda
iştirak üçün aşağıdakı sənədləri (rəsmi
blanklarda və möhürlə təsdiq olunmuş
qaydada) təqdim etməlidirlər:
- qiymət kotirovkası zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının mikro, kiçik və ya orta

ÂÂ Yanvarın 25-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif
duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək.
Gecə 1-3°, gündüz 6-8°, Bakıda gecə 1-3°, gündüz
6-8° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə
sütunundan 769 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi
rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 5-10°, bəzi yerlərdə 14°-dək şaxta, gündüz 1°
şaxtadan 4°-dək isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,

həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 1-6°, dağlarda 11°-dək
şaxta, gündüz 2-7° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə
qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək.Gecə 1-6°, dağlarda 10-14° şaxta, gündüz 2-7° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə
və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 0-5° şaxta, gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
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sahibkarlıq subyekti olmaları barədə
müvafiq sənəd;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
- son 2 ildə analoji xidmətlərin
göstərilməsi sahəsində uğurla
yerinə yetirilmiş və ya davam edən
müqavilələrin sayı 1 və daha çox
olmalıdır.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki sənədlər
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.
Malların (işlərin və xidmətlərin)
qiymət kotirovkaları qapalı zərfdə imzalanıb möhürlənərək, Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi
şəxsin Bakı şəhəri, S.S.Axundov küçəsi
73C nömrəli ünvanına (tel- (+994 12)
377 00 20 dax.524 məsul şəxs- satınalma və təchizat departamentinin
mütəxəssisi Samirə Məmmədovaya)
8 fevral 2022-ci il saat 15.00-a qədər
təqdim olunmalıdır.
Zərflərin açılışı 9 fevral 2022-ci il
saat 15.00-da keçiriləcəkdir.

yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq
ərazilərdə, axşama doğru isə şərq rayonlarında
yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°dək isti, gündüz 7-12° isti, dağlarda gecə 3-8° şaxta,
gündüz 3° şaxtadan 2°-dək isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək, gündüz
7-12° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gecəyə doğru yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrıayrı yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq küləyi
əsəcək,`ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 8-11° isti, dağlarda
gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 4-8° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

Ekspertlər bildiriblər ki, pandemiya dövrü olsa da,
“qara qızıl”a olan tələbat çoxdur. Buna görə də dünya
bazarında neftin qiyməti artır və artmaqda davam edir.
Bundan əlavə, OPEC+ dövlətlərinin hasilatı azaltmaq
barədə razılaşmaya əməl etmələri “qara qızıl”ın qiymətinə
müsbət təsir edir.
Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
ADPU-nun rektorluğu və ümumi pedaqogika
kafedrasının kollektivi kafedranın əməkdaşı, dosent
MİRİ HƏSƏNOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
ADPU-nun ümumi pedaqogika kafedrasının müdiri,
professor İramin İsayev və kafedranın əməkdaşları Sahilə
və Ceyran Orucovalara qardaşları
SAHİL ORUCOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
ADPU-nun ümumi pedaqogika kafedrasının müdiri,
professor İramin İsayev və kafedranın əməkdaşları Firudin
Məmmədova qardaşı
NAZİM MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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