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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Azərbaycan uzunmüddətli və davamlı sülhün,
regionun ağır vəziyyətdən çıxmasının tərəfdarıdır
Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının
Sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Vladimir Putinə
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!
İjevsk şəhərindəki 88 saylı məktəbdə
atəş nəticəsində uşaqların və yaşlıların
həlak olması xəbəri məni dərindən
sarsıtdı.
Sizə, həlak olanların doğmalarına və
yaxınlarına Azərbaycan xalqı adından və

şəxsən öz adımdan dərin hüznlə başsağlığı verir, zərərçəkənlərin hamısına tezliklə
sağalmalarını arzu edirəm.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 sentyabr 2022-ci il

Prezident İlham Əliyev
Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib
Azərbaycan
 espublikasının
R
Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham
Əliyev 27 Sentyabr – Anım Günü
ilə əlaqədar paylaşım edib.

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
sentyabrın 26-da Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin
Dövlət Dumasının Sədri Vyaçeslav Volodinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib.

Qonaqları salamlayan Prezident
İlham Əliyev dedi:
– Xoş gəlmisiniz. Sizi görməyimə şadam. Əminəm ki, səfəriniz çox faydalı və
xoş olacaq. Əvvəlki görüşümüzü xatırlayıram. Vaxt sürətlə keçir. Azərbaycana
sizin səfərinizdən dörd il keçir. Lakin bu
müddətdə parlamentlərarası əlaqələr
sürətlə inkişaf edib. Dövlət Duması
ilə də, Federasiya Şurası ilə də həm
rəhbərlik səviyyəsində, həm də deputatlar səviyyəsində daim əlaqə saxlamışıq.
Bu, ölkələrimiz arasında dövlətlərarası
münasibətlərin çox mühüm amilidir və
bu münasibətlər çox müsbət dinamikaya malikdir. Əlbəttə, dövlət başçıları
səviyyəsində müntəzəm görüşlər də dinamizmin saxlanmasına şərait yaradır.
Bütövlükdə, bizim münasibətlərimizin
gündəliyinə fikir versək, o, kifayət qədər
genişdir, praktiki olaraq bütün sahələri
əhatə edir. Əməkdaşlığımızın o qədər də
fəal olmadığı sahələri göstərmək daha
asan olar. Ona görə ki, həm siyasi, həm
iqtisadi, həm nəqliyyat, energetika və
humanitar sahələrdə bütün göstəricilər
göz qabağındadır, biz həqiqətən yaxşı
dinamika görürük. Əsas məsələ nəti
cəyə hədəflənməkdir. Çünki razılığa

gəldiyimiz bütün məsələlər həyata keçirilir. İqtisadi-ticari sahədə, informasiya, kommunikasiya, nəqliyyat və digər
sahələrdə səkkiz yol xəritəsi razılaşdırılıb və həyata keçirilir, hər bir istiqamət
üzrə qarşıya qoyulmuş məsələlərin
yerinə yetirilməsinin dəqiq qrafiki var
və icraya nəzarət edilir. Ona görə biz
burada yalnız müsbət nəticə olduğunu deyə bilərik. Bir daha qeyd edirəm,
nəticələr bizim ümumi səylərimizlə
yaranıb, ölkələrimiz üçün və mənim
fikrimcə, bütövlükdə region üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Əlbəttə, regional
təhlükəsizlik məsələləri həmişə bizim
münasibətlərimizin gündəliyindədir. Biz
bu yaxınlarda Səmərqənddə Rusiya
Prezidenti ilə görüşümüzdə bu barədə
danışmışıq. Əlbəttə, bizim regionda
sülh bütün ölkələr, bütün xalqlar üçün
zəruridir. Bizim gündəliyimiz kifayət
qədər birmənalıdır. Biz dəfələrlə bildirmişik ki, uzunmüddətli və davamlı sülhün,
qonşularımızla bağlı bütün problemlərin
həllinin və bu regionun 30 il ərzində olduğu ağır vəziyyətdən çıxmasının tərəf
darıyıq.
Bilavasitə sizin sahəyə gəldikdə
isə deməliyəm ki, biz həm beynəlxalq

strukturlar çərçivəsində, həm də ikitərəfli
formatda əlaqələrin davam etdirilməsi
niyyətindəyik. Siz öz həmkarınızla
görüşəcəksiniz. Fikrimcə, siz də gündəliyi
ətraflı nəzərdən keçirəcəksiniz. Bir söz
lə, danışmalı məsələlər çoxdur. Ona
görə ki, gündəlik həqiqətən çox zəngin
və nəticəvidir. Məncə, bizim diqqəti cəm
ləşdirdiyimiz bu əsas istiqamətlər ikitə
rəfli münasibətin müsbət dinamikasını
göstərir.
Bir daha xoş gəlmisiniz. Səfəriniz
qısa olsa da, məncə, çox səmərəli olacaq.
Rusiya
Federasiyası
Federal
Məclisinin Dövlət Dumasının Sədri
Vyaçeslav Volodin dedi: Sağ olun,
hörmətli cənab Prezident. İlk növbədə,
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, Siz
fasiləsiz iş qrafikinizdə bizimlə görüş
məyə imkan tapmısınız. Sizə bizim Prezident Vladimir Vladimiroviç Putinin ən
xoş sözlərini və dostluq salamlarını çatdırmaqdan başlamaq istəyirəm.
Prezident İlham Əliyev:
– Sağ olun.
Vyaçeslav Volodin:
– Münasibətlərimiz çox cəhətdən
Sizin və bizim Prezidentimizin sayəsində
inkişaf edir. Müttəfiqlik Qarşılıqlı Fəaliy
yəti Haqqında Bəyannamə imzalanıb. Bu, həqiqətən strateji tərəfdaşlıq
əsasında əldə edilmiş çox ciddi səviy
yədir. Buna görə parlamentlərarası
əlaqələri inkişaf etdirməyimiz son dərəcə
vacibdir. Biz bu barədə danışmışıq. İş elə

gətirib ki, pandemiya həqiqətən planlarımızda dəyişiklik edib. Parlamentlərarası
qarşılıqlı fəaliyyət barədə danışmalı
olsaq, hər halda bu fəaliyyətin əsasını
görüşlər, dialoq, kommunikasiya təşkil
edir. Əlbəttə, bütün bunlar videokonfrans rabitə rejimində həyata keçirilib.
Bu format əsas olub. Lakin bilavasitə
söhbət olmasa, münasibətlərin videokonfrans rabitə rejimində olduğu kimi
inkişafı barədə danışmaq çətindir.
Buna görə pandemiya ilə bağlı vəziyyət
yüngülləşməyə başlayan kimi biz bundan istifadə etdik, həmkarlarımızla razılığa gəldik ki, hökmən görüşək və
münasibətlərimizin inkişafı məsələlərini
müzakirə edək. Ona görə ki, Rusiya
Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının prezidentləri tərəfindən imzalanmış Bəyannamədə xüsusi vurğulanır ki, parlamentlərarası əlaqələrimiz
inkişaf etdirilməlidir. Buna görə biz
kommunikasiya formatlarını, yeni yanaşmaları müzakirə edəcəyik ki, qanunvericiliyin təminatı məsələlərinin, dövlət
başçıları səviyyəsində müzakirə edilən
məsələlərin həllinə real töhfə verək.
***
Dövlətimizin başçısı Rusiya Federasiyasının Prezidentinin xoş sözlərinə və
salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi,
onun da salamlarını Vladimir Putinə çatdırmağı xahiş etdi.

AZƏRTAC

“The New York Times” Ermənistanla Azərbaycan arasında
bu yaxınlarda baş vermiş gərginliyə münasibət bildirib
ABŞ

-ın “The New York Times” qəzetində Metyu Mpok Biqqanın “Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişəni
anlamağa cəhd edərkən” sərlövhəli məqaləsi dərc olunub. Məqalədə
münaqişənin ötən həftə baş verən növbəti gərginləşməsindən bəhs
edilir.

Müəllif məqalənin əvvəlində ABŞ-ın
gərginliyin nizamlanması istiqamətində
diplomatik səylərindən, xüsusən NyuYorkda dövlət katibi Entoni Blinkenin
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov və Ermənistanın xarici işlər
naziri Ararat Mirzoyan ilə XİN başçıları arasında birbaşa danışıqların təşkili

məqsədi daşıyan görüşlərindən yazır.
Görüş ötən həftə iki ölkə arasında
ümumilikdə yüzlərlə hərbi qulluqçunun
həlak olduğu hərbi əməliyyatlardan sonra baş tutub. Gərginlik səngiyib, lakin
yüksək səviyyədə keçirilən görüş qarşıdurmanın səbəblərinin aradan qaldırılmadığını əks etdirir.
Məqalədə qeyd olunur ki, Rusiya
Ermənistanın çoxdankı himayədarıdır,
NATO-nun üzvü olan Türkiyə isə
2020-ci il müharibəsində Azərbaycanı
dəstəkləyən əsas müttəfiqidir. Lakin ame
rikalı diplomatlar vasitəçi neytrallığını
qorumağa cəhd göstərsələr də, ABŞ

Konqresinin Nümayəndələr Palatasının
spikeri Nensi Pelosi öz dəstəyini göstər
mək və “bu yaxınlardakı zorakılığın
azərbaycanlılar tərəfindən törədildiyini”
bəyan etməkdən ötrü ötən həftəsonu
Ermənistana səfər edərək vəziyyətə
“qarışdı”. Müəllif vurğulayır ki, bu səfər
cari ilin noyabrında keçiriləcək aralıq
seçkilərindən əvvəl Pelosinin siyasi
gedişi kimi qəbul olundu. Onu Konqresin erməni mənşəli iki üzvü müşayiət
edirdi.
Məqalədə daha sonra deyilir ki,
“münaqişə” onilliklər boyu mübahisəli
olan region ətrafında cəmlənib. “Qara-

bağın dağlıq vilayəti” Ermənistan və
Azərbaycan arasında uzun müddətdir
müzakirə mərkəzindədir. Beynəlxalq
səviyyədə Azərbaycanın etnik erməni
əhalisinin üstünlük təşkil etdiyi bir
hissəsi kimi tanınan bu region sovet dövrünün sonunda müstəqilliyini
elan edib. Ermənistan və Azərbaycan
arasında baş verən çoxillik müharibə
nəticəsində on minlərlə insan həlak olub
və yüz minlərlə insan öz evlərini tərk
etmək məcburiyyətində qalıb. 1994-cü
ildə atəşkəs barədə sazişdən sonra
Azərbaycanın hüquqi hissəsi olan Dağlıq Qarabağ və ona bitişik yeddi rayon
Ermənistanın nəzarəti altına keçib.
2020-ci ildə Azərbaycan Türkiyənin
güclü dəstəyi ilə və zərbə dronlarından istifadə etməklə Qarabağın böyük
hissəsini və ona bitişik rayonları geri
alıb.

(ardı 2-ci səhifədə)

Ali Baş Koman
dan Azərbaycan
Ordusunun hərbi
qulluqçularının
əks olunduğu
fotonu rəsmi
feysbuk və instaqram hesablarında
paylaşıb.
AZƏRTAC

2020

-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bütün cəbhəboyu
genişmiqyaslı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan Ordusu əks-hücum
əməliyyatına başladı. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev həmin gün xalqa müraciət
edərək, bu barədə məlumat verdi. Dövlətimizin başçısı Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir
neçə istiqamətdən müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən, ağır artilleriyadan istifadə edərək
yaşayış məntəqələrimizi, eyni zamanda, hərbi mövqelərimizi atəşə tutduğunu bildirdi.
Ölkə rəhbəri daha sonra dedi: “Düşmən atəşi nəticəsində mülki əhali və hərbçilərimiz
arasında itkilər, yaralananlar var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin! Onların qanı yerdə
qalmayacaqdır. Azərbaycan Ordusu hazırda düşmənin hərbi mövqelərinə atəşlər, zərbələr
endirir və bu zərbələr nətcəsində düşmənin bir çox hərbi texnikaları sıradan çıxıb. Bu,
erməni faşizminin növbəti təzahürüdür”.

27 sentyabr 2020:

Tarixi Qələbəyə
gedən yolun ilk günü

Prezident İlham Əliyev tarixi müraciətində
son vaxtlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi müdaxiləsinin müntəzəm xarakter aldığını, iyul ayında isə Ermənistan–Azərbaycan
dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində yenə də
düşmənin təxribatı nəticəsində hərbçilərimizin,
eyni zamanda, bir mülki şəxsin həlak olduğunu
diqqətə çatdıraraq, ilk artilleriya atəşinin işğalçı

tərəfindən açıldığını vurğuladı.
Dövlətimizin
başçısı
müraciətində
Azərbaycanın haqq yolu tutduğunu, ədalətin
tərəfində olduğunu, ona görə də xalqımızın
qələbə qazanacağını, zəfər çalacağını əminliklə
bildirdi.

(ardı 3-cü səhifədə)
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“Media Reyestrinin aparılması Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, “Media haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
30 dekabr tarixli 471-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi və bundan irəli gələn bir
sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2022-ci il 8 fevral tarixli 1589 nömrəli
Fərmanının icrası ilə əlaqədar qərara
alıram:
1. “Media Reyestrinin aparılması
Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi “Dövlət informasiya
ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və
arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi və elektron hökumətlə bağlı
bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12
sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanına
uyğun olaraq, Media Reyestrinin
aidiyyəti dövlət informasiya ehtiyatları və
sistemləri ilə əlaqələndirilməsini Elektron
Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə
təmin etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının
Medianın İnkişafı Agentliyi:
4.1. Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi
Dövlət Xidməti ilə birgə Media Reyestrinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün zəruri
tədbirlər görsünlər;
4.2. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 sentyabr 2022-ci il

Hikmət Hacıyev ABŞ Dövlət katibinin Avropa və
Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi ilə görüşüb
Azərbaycan Preziden
tinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının
Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyev ABŞ Dövlət
katibinin Avropa və
Avrasiya məsələləri üzrə
köməkçisi Karen Donfrid
ilə görüşüb.

Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev
Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ)
müdafiə katibinin siyasi məsələlər
üzrə müavini Kolin Kahl ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə
Hikmət Hacıyev tviter hesabında bildirib.
H.Hacıyev və Kolin Kahl arasında
baş tutan görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıq,
o cümlədən regional təhlükəsizlik
məsələləri müzakirə olunub.

Azərbaycanda kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə
sahəsində qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib
Bu gün kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə, kriptovalyutalar, terrorizmin
maliyyələşdirilməsi məsələləri dünyanı narahat edən ciddi problemlərdir.
Azərbaycan dövləti, parlamenti və hüquq-mühafizə orqanları da bu sahədə
çox ciddi işlər görürlər. Beynəlxalq təcrübə öyrənilib, qanunvericilik bazası
təkmilləşdirilib.
Onun sözlərinə görə, konfransda
dünyanın 60-dan çox ölkəsindən baş prokurorlar, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələri iştirak edirlər. Onlar müasir
dünyada cinayətkarlığa qarşı mübarizə
ilə yanaşı, COVID-19 pandemiyası ilə
bağlı məsələni də diqqət mərkəzində
saxlayıblar. Konfrans zamanı koronaviru-

sun yaratdığı problemlər, vurduğu ziyan,
hüquq-mühafizə orqanlarının bu sahədə
həyata keçirdiyi tədbirlər, müxtəlif ölkələrin
pandemiya ilə bağlı mübarizə sahəsindəki
təcrübələri barədə çıxışlar olub.
Azərbaycan nümayəndə heyəti də
bu tədbirdə fəal iştirak edib, dövlətimizin
təcrübəsi barədə ətraflı məlumat verib.
Azərbaycanın Baş prokuroru
ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlər, eləcə
də kibercinayətkarlıq, kriptovalyutalar,
terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı
mübarizə tədbirləri barədə məruzə təqdim
edib.

“The New York Times” Ermənistanla Azərbaycan arasında
bu yaxınlarda baş vermiş gərginliyə münasibət bildirib
Metyu Mpok Biqqa qeyd edir ki, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə olunan atəşkəs
nəticəsində ərazilərin böyük hissəsi Azər
baycanda qaldı, erməni qoşunları geri
çəkildi və oraya yaxşı silahlanmış Rusiya sülhməramlıları daxil oldu. Müəllif
analitiklərə istinadla vurğulayır ki, indi
Azərbaycan Ermənistanın “Dağlıq Qarabağ” üzərində Azərbaycanın suverenliyini
tanımasını və digər güzəştlərə getməsini
israr edir.
Müəllif yazır ki, lakin münaqişənin son
gərginləşməsi başqa yerdə baş verdi. Hər
tərəf bu hərbi əməliyyatların necə başlanmasını özünə görə interpretasiya edir.
Ermənistan bəyan edib ki, Azərbaycan
“hücum edib” və 105 erməni hərbi qulluqçusu öldürülüb, 6 mülki vətəndaş isə yaralanıb. Azərbaycan isə bildirib ki, onun hərbi
əməliyyatları Ermənistan tərəfindən olan
təxribata “cavab tədbirləridir”. Münaqişənin
özəyinin hələ də “Dağlıq Qarabağ” olmasına baxmayaraq, bu dəfə döyüş əməliy
yatları bilavasitə iki ölkə arasında deli
mitasiya olunmamış sərhəddə baş verdi.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bəyan edib
ki, sentyabrın 12-də iki ölkə arasında olan
sərhəd boyunca artilleriya və pilotsuz uçuş
aparatlarından istifadə olunmaqla ağır
döyüşlər qeydə alınıb. Azərbaycanın Xarici
İşlər Nazirliyi “ehtimal edilən sərhəddə”

edərək, ölkəmizin azadlığı və suverenliyi
uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş
qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb, məzarları üzərinə tər çiçəklər
düzüb, “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə
əklil qoyublar.

Sonda Bakının ən hündür nöqtəsindən
Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr
edən qonaqlara Şəhidlər xiyabanının tarixi
və paytaxtımızda aparılan abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verilib.
Rusiya Federasiyası Federal Məclisi
Dövlət Dumasının nümayəndə heyətini
Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Hüseynli, Azərbaycan-Rusiya
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Nizami Səfərov və digər rəsmi
şəxslər müşayiət ediblər.

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya
Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav Volodinlə görüşüb

Hikmət Hacıyev və ABŞ-ın müdafiə katibinin
siyasi məsələlər üzrə müavini regional
təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Dövlət Dumasının sədri
Vyaçeslav Volodinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti sentyabrın 2
 6-da
Fəxri xiyabana gələrək, xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini dərin
ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub, tər çiçəklər düzüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görkəmli
oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla anılıb,
məzarı üzərinə tər güllər qoyulub.
Nümayəndə heyətinin üzvləri,
həmçinin Şəhidlər xiyabanını ziyarət

AZƏRTAC xəbər verir ki,
bu barədə Hikmət Hacıyev
“Twitter” hesabında bildirib.
H.Hacıyev və K.Donfried
arasında keçirilmiş görüşdə
münasibətlərin normallaşdırılması prosesinin hazırkı
vəziyyəti, sülh müqaviləsi,
sərhədlərin delimitasiyası
və nəqliyyat məsələləri,
o cümlədən, ikitərəfli
strateji əlaqələrin inkişaf
perspektivləri müzakirə
olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri
jurnalistlərə müsahibəsində Azərbaycanın
Baş prokuroru Kamran Əliyev söyləyib.
K.Əliyev deyib ki, bu məsələlər
Tbilisidə keçirilən Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyasının 27-ci illik konfransında
və iclasında müzakirə olunan əsas mövzulardan biri olub.

Rusiya Dövlət Dumasının sədri ulu öndərin
məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

baş verən “insident” barədə danışıb,
Ermənistan isə bəyan edib ki, Azərbaycan
Ermənistan ərazisindəki üç şəhərə hücum
edib.
Müəllif hesab edir ki, Azərbaycan
öz tələblərində israrlıdır, Ermənistan isə
görünür, vaxt uzadır. Ermənistanın baş
naziri Nikol Paşinyan sazişi imzalamaq
niyyətində olduğunu bildirmişdi, lakin onun
daxili opponentləri razılaşmanı pisləyərək,
onu “satqınlıq” adlandırdılar. Paşinyan artıq bir dəfə, 2020-ci ildə atəşkəsdən sonra
kütləvi qəzəblə rastlaşmışdı.
Azərbaycanın üç tələbi var: Ermə
nistanın Qarabağa olan iddialarından
imtina etməsi, dövlətlərarası sərhədlərin
onun şərtləri çərçivəsində demarkasiyası və Naxçıvan anklavına, Azərbaycanı,
həmçinin Türkiyə ilə birləşdirəcək hələ
tikilməmiş avtomobil və dəmir yolu dəhli
zinin təhlükəsizliyinə nəzarət.
Bu, Rusiya və Türkiyə üçün incə
vəziyyətdir. Bu müzakirədə Rusiyanın iki
rolu var: neytral vasitəçi və eyni zamanda,
Ermənistanın təhlükəsizliyinin qarantı. Birinci rolu ona ikinci rolu ilə bağlı ittihamlardan yayınmağa imkanı verib. Əgər vəziyyət
kəskinləşərsə, o halda ikili rolunu qoruyub
saxlamaq Moskva üçün çətin olacaq. Karnegi Fondunun baş elmi işçisi Stronski
xatırladır ki, 2020-ci ildə tərəfləri ayıran
xəti Azərbaycanın ərazisindən keçib. İndi

“erməni və azərbaycanlı hərbçilər hələ də
demarkasiya olunmayan dövlət sərhədində
praktik olaraq üz-üzə dayanıblar.
Dünya gücləri sülhə səsləyirlər. Lakin
onlara həm də təbii qaz lazımdır. ABŞ-ın
dövlət katibi Entoni Blinken bu həftə hər
iki tərəfi danışıqlara qayıtmağa və bundan sonrakı hərbi əməliyyatlardan imtina
etməyə çağırıb.
Vaşinqton Cənubi Qafqaza və keçmiş sovet imperiyasının digər dövlətlərinə
təsir göstərməyə çoxdan cəhd göstərir.
Eyni zamanda, Avropa İttifaqı sülh sazişinin bağlanması üzrə səylərini davam etdirir. Ermənistan və Azərbaycan liderləri
Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə bir neçə danışıqlar raundu aparıblar. Bununla yanaşı,
Avropanın vəziyyəti onunla mürəkkəbləşib
ki, o, Ukraynada müharibə səbəbindən Rusiya idxalı itkisini kompensasiya etməkdən
ötrü indi əlavə təbii qaz tədarükü axtarır.
İyulun ortalarında Avropa Komissiyasının
rəhbəri Ursula fon der Lyayen Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev ilə saziş imzalamaq üçün Azərbaycanda səfərdə olub.
Metyu Mpok Biqqa məqaləsini bu sözlərlə
bitirir ki, Lyayen səfər zamanı Azərbaycan
“etibarlı, etimada layiq tərəfdaş” olduğunu
bəyan edib.

AZƏRTAC

Sentyabrın 26-da Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
rəsmi səfərdə olan Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Dövlət
Dumasının sədri Vyaçeslav Volodinlə görüşüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə
tərəflər arasında təkbətək görüş keçirilib.
Görüşdə ölkələrimiz və iki ölkənin qanunverici orqanları arasında əlaqələrin
müxtəlif aspektlərinə dair fikir mübadiləsi
aparılıb.
Sonra görüş nümayəndə heyətlərinin
iştirakı ilə geniş tərkibdə davam etdirilib.
Qonağı və onun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini salamlayan Milli
Məclisin sədri bildirib ki, ölkələrimiz arasında 1992-ci ildə diplomatik münasibətlərin
qurulmasından ötən 30 il ərzində fəal
siyasi dialoq sayəsində ticari-iqtisadi,
nəqliyyat, energetika, humanitar və digər
sahələrdə əlaqələrimiz yüksək səviyyəyə
çatıb. Qarşılıqlı münasibətlərin inkişafında
dövlət başçıları İlham Əliyevin və Vladimir Putinin qarşılıqlı etimada əsaslanan
münasibətləri və mütəmadi görüşləri mühüm rol oynayıb. Bu günədək iki ölkə arasında geniş spektri əhatə edən 250-dən
çox dövlətlərarası və hökumətlərarası
sənəd imzalanıb. Bu sahədə Prezident
İlham Əliyevin cari ilin fevralında Rusiya
Federasiyasına rəsmi səfəri zamanı
imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə
Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik
qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Bəyannamə
münasibətlərimizi yeni səviyyəyə qaldırıb.
Bu Bəyannamə parlamentlərarası əlaqələr
də daxil olmaqla, ölkələrimizin demək olar
bütün sahələrdəki əməkdaşlığını özündə
ehtiva edir.
Sahibə Qafarova qeyd edib ki,
ölkələrimiz arasında mövcud olan iqtisadi
münasibətlərin inkişaf dinamikası da
qənaətbəxşdir. O cümlədən, humanitar
sahədə əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə bu ilin martında Moskvada
keçirilmiş Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri
Azərbaycan irsinin tanıdılmasına böyük
töhfə oldu.
Söhbət zamanı S.Qafarova ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında Azərbaycan

və Rusiya parlamentlərinin rolunu qeyd
edərək, ölkələrimizin beynəlxalq parlament
təşkilatlarında uğurlu əməkdaşlığının,
Milli Məclis və Federal Məclis arasında
daimi ikitərəfli parlamentlərarası komissiyanın mövcudluğunun qarşılıqlı
münasibətlərimizin yüksək səviyyədə
olmasından xəbər verdiyini bildirib.
Milli Məclisin sədri qeyd edib
ki, ölkələrimiz arasında ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında regionlararası
əməkdaşlıq xüsusi rol oynayır. Hazırda
Rusiya Federasiyasının 70-dən çox subyektinin müəssisələri Azərbaycanla xarici
ticarət sahəsində əməkdaşlıq edir, Rusiyanın 20-yə yaxın regionu ilə ticarət-iqtisadi,
elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq
haqqında müvafiq sazişlər imzalanıb.
Görüşdə Azərbaycanın 44 günlük
Vətən müharibəsi ilə torpaqlarını işğaldan
azad etməsi, üçtərəfli Bəyanatın həyata
keçirilməsi, Ermənistanın uğursuz
təxribatları barədə də fikir mübadiləsi
aparılıb. Sahibə Qafarova xatırladıb ki,
2020-ci ildə Azərbaycan öz ərazilərinin
Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın davam
edən işğalına son qoyub. 44 günlük Vətən
müharibəsi nəticəsində ölkəmiz tarixi
Qələbə qazanıb, ərazi bütövlüyünü bərpa
edərək, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
1993-cü ildə qəbul etdiyi və Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd
qətnamənin icrasını öz gücü hesabına
həyata keçirib.
Milli Məclisin sədri deyib ki, Azərbay
can torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən
dərhal sonra öz vəsaiti hesabına həmin
ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və quruculuq işlərinə başlayıb. Azərbaycan regionda
sülhün təmin olunması üçün üzərinə
götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir.

Lakin çox təəssüf ki, Ermənistan 2020-ci
il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatın
tələblərini tam şəkildə yerinə yetirməkdən
boyun qaçırır və sülh prosesini pozmağa
çalışır. Sahibə Qafarova, xüsusilə

Ermənistan tərəfindən sentyabrın 12-də
törədilən təxribatları diqqətə çatdıraraq
vurğulayıb ki, bu təxribatların məsuliyyəti
Ermənistanın siyasi–hərbi rəhbərliyinin
üzərinə düşür. Milli Məclisin sədri bildirib
ki, regionda daimi sülh və sabitliyin təmin
edilməsi üçün Ermənistan öz öhdəliklərini
yerinə yetirməlidir.
Səmimi görüşə görə təşəkkürünü
bildirən Rusiya Federasiyası Federal
Məclisi Dövlət Dumasının sədri Vyaçeslav
Volodin ölkələrimiz arasında əlaqələrin
dinamik inkişafından danışıb. O, ticarət,
humanitar, təhsil sahələrində əlaqələrin
bugünkü vəziyyətindən məmnunluğunu
bildirib.
Parlamentlərarası əlaqələrin inkişaf
perspektivləri barədə fikirlərini bölüşən
Vyaçeslav Volodin iki ölkənin qanunvericilik orqanları arasında münasibətlərin daha
da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd
edib. O, Müttəfiqlik Qarşılıqlı Fəaliyyəti
Haqqında Bəyannamənin strateji
tərəfdaşlıq əsasında əldə edilmiş çox
ciddi səviyyə olduğunu qeyd edərək, bu
istiqamətdə parlamentlərarası əlaqələrin
inkişafının da vacibliyini diqqətə çatdırıb.
Vyaçeslav Volodin parlamentlərarası
qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsində
görüşlər, dialoq, kommunikasiyanın
mühüm əhəmiyyətini vurğulayıb.
Söhbət zamanı Dumanın sədri 2020-ci
ildə ölkəmizin Qələbəsi ilə başa çatan
44 günlük Vətən müharibəsinə yekun
vuran Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
rəhbərlərinin imzaladığı üçtərəfli
Bəyanatın həyata keçirilməsi barədə də
fikirlərini bölüşüb.
Görüşdə Milli Məclis sədrinin birinci
müavini Əli Hüseynli, sədr müavinləri
Adil Əliyev, Fəzail İbrahimli, parlamentin
komitə sədrləri Səməd Seyidov, Ziyafət
Əsgərov, Siyavuş Novruzov, Bəxtiyar
Əliyev, Tahir Mirkişili, Azərbaycan-Rusiya
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Nizami Səfərov, Azərbaycanda
rus icmasının sədri, deputat Mixail Zabelin, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Fərid
Hacıyev, hər iki ölkənin səfirləri – Polad
Bülbüloğlu, Mixail Boçarnikov və digər
rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Rusiya Dövlət Dumasının sədri
Vyaçeslav Volodin Azərbaycana səfərə gəlib
Rusiya Federasiyası Federal
Məclisinin Dövlət Dumasının sədri
Vyaçeslav Volodin sentyabrın 26-da
Azərbaycan Respublikasına rəsmi
səfərə gəlib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, hər iki
ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda
Vyaçeslav Volodini Milli Məclis sədrinin
birinci müavini Əli Hüseynli, AzərbaycanRusiya parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri Nizami Səfərov,
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad
Bülbüloğlu, Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri
Mixail Boçarnikov və digər rəsmi şəxslər
qarşıladılar.
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27 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Zəfərə aparan tarixi gün

27 sentyabr 2020:

Bu gün Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatlarına cavab
olaraq Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatların – Vətən
müharibəsinin başlandığı gündür. Məlum olduğu kimi, Prezident İlham
Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən, Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda
etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq
hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd edilir.

Tarixi Qələbəyə
gedən yolun ilk günü

Şuşa fatehlərindən biri –
Bəhruz Məmmədzadə

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Beləliklə, 2020-ci il sentyabrın
27-də səhər saatlarından etibarən
Ermənistan silahlı qüvvələrinin həyata
keçirdiyi təxribatlar Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatı ilə
nəticələndi. Döyüşlərin ilk günü Murovdağ və Ağdərə istiqamətlərində strateji
yüksəkliklər və bir sıra kəndlər işğaldan
azad olundu. Bu, Silahlı Qüvvələrimizin
Vətən müharibəsində ilk böyük uğuru idi
və xalqımız tərəfindən böyük sevinclə
qarşılandı, həmçinin tez bir zamanda
Azərbaycan Ordusunun hərbi uğurlarının daha da genişlənəcəyi və yeni
ərazilərin işğaldan azad edilməsi ilə
nəticələnəcəyi əminliyi yaratdı.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev müharibənin ilk günlərindən
başlayaraq, dəfələrlə Ermənistana
xəbərdarlıq
etdi,
işğalçını
hərbi
təxribatlardan əl çəkməyə, mülki
obyektlərin atəşə tutulmasını dayandırmağa, atəşkəs rejiminin qaydalarına
əməl etməyə, münaqişənin sülh yolu ilə
həlli istiqamətində Azərbaycan tərəfinin
səylərinə adekvat reaksiya verməyə
səslədi. Lakin rəsmi İrəvan Azərbaycan
tərəfinin bu çağırışlarına məhəl qoymayaraq, təxribatlarını davam etdirdi. Bu
da vurğulandığı kimi, ordumuzun bütün
cəbhəboyu əks-hücuma keçməsi ilə
nəticələndi.
Silahlı Qüvvələrimizin ortaya qoyduğu əzm və iradə bir daha Azərbaycanın
işğal faktı ilə barışmayacağını və
düşməni silah gücünə də olsa, bu torpaqlardan çıxaracağını, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü təmin edəcəyini təsdiqlədi.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciəti,
habelə Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı çıxışı da dövlətimizin təxribatların
qarşısını almaq üçün lazımi güc
və qətiyyətə sahib olduğunu və bu
istiqamətdə bundan sonra da zəruri addımlar atılacağını göstərdi.
Yeri
gəlmişkən,
Ermənistan
uzun bir zaman məsafəsində dünya güclərinin, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların susqunluğu, biganəliyi
hesabına
getdikcə
azğınlaşmışdı.
Düşmən
“Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”nin nizamlanması məqsədilə 24 mart 1992-ci ildə
təsis olunan ATƏT-in Minsk qrupunun
fəaliyyətsizliyi sayəsində qəsbkarlıq
siyasətini inadla davam etdirirdi.
Əslində Minsk qrupu Ermənistanın
havadarına çevrilərək, işğalçı ilə işğala məruz qalana eyni münasibət
bəsləyirdi, münaqişənin həllinə yox,
daha artıq dərəcədə dondurulmasına
çalışırdı, aparılan danışıqların nəticəsiz
qalmasından isə narahatlıq keçirmirdi. Bir sözlə, beynəlxalq qətnamələrin,
ədalətli sülh çağırışlarının kağız
üzərində qalmasına şərait yaradırdı.
Amma bütün bunlara baxmayaraq,
Azərbaycan məsuliyyətli ölkə olaraq
həmişə beynəlxalq hüquqa sadiqliyini
nümayiş etdirir və münaqişənin danışıqlar vasitəsilə həllinə səy göstərirdi.
Bu məsələdə ciddi narahatlıq doğuran həm də o idi ki, BMT kimi nüfuzlu bir qurum Ermənistanın işğalçı
siyasətinin
qarşısının
alınmasında
fəaliyyətsizlik nümayiş etdirirdi. Sadəcə,
tərəfləri sülhə çağıran bəyanatlar
verməklə kifayətlənirdi. Halbuki adı
çəkilən təşkilatın Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılması ilə əlaqədar 4 qətnaməni (822,
853, 874, 884 saylı) reallaşdırmalı idi.
Lakin qeyd edildiyi kimi, bu beynəlxalq
qurum da Minsk qrupu kimi, öz vəzifəsini
yerinə yetirmirdi.
Ermənistan 30 il ərzində torpaqlarımızı təkcə işğal altında saxlamaqla kifayətlənmirdi, ərazilərimizə hərbi,
ekoloji, iqtisadi zərər yetirirdi, bunlar
azmış kimi, təmas xətti boyunca yaşayan əhalimizə dinc yaşamaq imkanı vermirdi. Düşmən yeni ərazilər zəbt etmək
məqsədini də gizlətmirdi. Bu məqsədlə
Lələtəpə (2016-cı il aprel ayı), Günnüt
(2018-ci il may ayı) və Tovuz (2020-ci
il iyul ayı) təxribatları ilə davamlı işğal
siyasəti yürüdürdü. Lakin bu zaman
Azərbaycanın ötən əsrin 90-cı illər
ölkəsi olmadığını dərk etmirdi. Elə buna

görə də işğal illərində iqtisadi cəhətdən
qüdrətli bir dövlətə çevrilməsi, Silahlı
Qüvvələrinin dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer alması, ordu-xalqPrezident vəhdətinin sarsılmaz olması
Azərbaycanın erməni təxribatlarına
qətiyyətlə cavab verməsini şərtləndirirdi.
Ermənistan 44 günlük müharibədə
də öz barbarlığını, vəhşiliyini büruzə
verdi. Azərbaycan Ordusu ilə döyüşdə
bacarmadığını anlayıb respublikamızın
şəhər və kəndlərini– dinc mülki şəxsləri
hədəfə aldı, yaşayış evlərini, infrastruk-

işğal altında saxlaya biliblərsə, bundan
sonra da torpaqları əbədi olaraq işğal altında saxlayacaqlar. Amma səhv etdilər.
Onlar bilməli idilər ki, biz heç vaxt bu
vəziyyətlə barışmayacağıq. Bilməli idilər
ki, biz düşməni torpağımızdan nəyin bahasına olursa-olsun qovacağıq. Buna
hazır olmalı idik, xalq olaraq, dövlət olaraq, bütün hazırlıq işləri vaxtlı-vaxtında
aparılmalı idi və aparılmışdır”.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qazanılan möhtəşəm
qələbə xalqımızın bütün dünyaya haq-

turu ballistik raketlərlə, fosforlu, kasetli
bombalarla atəşə məruz qoydu. Savaş
dövründə belə atəşlərlə yüzə yaxın mülki şəxs, o cümlədən körpələr, uşaqlar,
qadınlar, qocalar həlak oldu, 400-dən
çox mülki şəxs yaralandı, 5 mindən
çox ev dağıdıldı, yaxud zədələndi. Döyüş getdiyi ərazilərdən uzaq yerləşən
Bərdə, Gəncə, Goranboy, Naftalan,
Mingəçevir, Yevlax və Qəbələ rayonlarına raket zərbələri endirildi. Şübhəsiz ki,
bu, açıq-aydın müharibə cinayətləri idi.
Ermənistanın bütün bu vandallığına baxmayaraq, Azərbaycan Ordusu
müharibədə ləyaqət nümayiş etdirdi,
işğalçının yaşayış sahələrinə atəş açmadı, infrastrukturu dağıtmadı. Bu fərqli
döyüş hər iki tərəfin əxlaqını, insanlığa
münasibətini ortaya qoydu. Xalqımız
müharibənin ilk günündən öz müzəffər
Ali Baş Komandanının çevrəsində bir
yumruq kimi sıx birləşərək, cəsarət və
yetkinlik nümayiş etdirdi.
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə
İkinci Qarabağ müharibəsinin şanlı tariximizin parlaq səhifəsi olduğunu bildirib.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın bütün
gücünü səfərbər edib bu şanlı missiyanı uğurla yerinə yetirdiyini vurğulayıb.
Ölkə rəhbəri hələ işğal dövründə hər bir
Azərbaycan vətəndaşının bu müqəddəs
günü öz işi, öz əməli ilə yaxınlaşdırmalı
olduğunun zəruriliyini dəfələrlə deyib.
Bununla belə, Azərbaycan xalqının heç
vaxt işğalla barışmayaraq, nəhayət, bütün gücünü səfərbər edib bir nöqtəyə
vuraraq düşməni tarixi torpaqlarımızdan qovduğunu xatırladıb: “2003-cü
ildə ilk dəfə Prezident vəzifəsinə seçilən
zaman Azərbaycan xalqına müraciət
edərək demişdim ki, nəyin bahasına
olursa-olsun, biz öz tarixi torpaqlarımızı
düşmənin əlindən alacağıq. İstər sülh
yolu ilə, istər müharibə yolu ilə və belə
də oldu. Uzun illər aparılan sülh danışıqları heç bir nəticə vermədi. Nəticə sıfra
bərabər oldu. Əksinə, düşmən daha da
azğınlaşmış, qudurmuşdu... Ermənistan
və onun havadarları bu işğalı əbədi
etmək istəyirdilər. Onlar hesab edirdilər
ki, əgər bizim torpağımızı 30 ilə yaxın

qı uğrunda mübarizə aparmaq əzminin
nümayişi oldu. Azərbaycan Ordusu
dünya hərb tarixində qalib ordular sırasına daxil oldu. Dövlətimizin başçısının
“Qarabağ Azərbaycandır və nida” şüarı,
qələbəyə səsləyən lider çağırışı xalqımızın müqəddəs torpaqlarımız uğrunda
savaşının ideya qayəsinə çevrildi. Xalqımızın, cəmiyyətimizin nümayiş etdirdiyi möhtəşəm səfərbərlik, hər kəsin bir
nəfər kimi ölkə Prezidentinin ətrafında
sıx birləşərək böyük qələbəni reallığa çevirməsi bütün dünyada qüdrətli
Azərbaycanın özünütəsdiqi kimi qəbul
edildi. Şuşada, Cəbrayılda, Füzulidə,
Zəngilanda, Qubadlıda, Ağdamda,
Kəlbəcərdə, Laçında üçrəngli bayra-

ğımızın dalğalanması ilə Azərbaycan
tarixinin ən parlaq səhifələri yazıldı.
Bölgəmizdə yeni reallıq yarandı. Bu
reallığı Azərbaycan Ordusu yaratdı.
Müzəffər Silahlı Qüvvələrimiz mümkünsüzü mümkünə çevirdi, milli tariximizdə
silinməz iz qoymuş Vətən müharibəsini
parlaq, möhtəşəm qələbə ilə başa çatdırdı.
Qazanılan tarixi qələbədə bir çox
amillər ciddi rol oynadı. Ən başlıcası
Xalq–Prezident–Ordu birliyi möhtəşəm

zəfərimizi şərtləndirdi. Dövlətimizin
başçısı
İlham
Əliyevin
güclü
iradəsi, qətiyyəti, prinsipial mövqeyi, vətənpərvər övladlarının şücaəti
və göstərdiyi qəhrəmanlıq yurdyuvalarından didərgin salınan soydaşlarımızın Vətən həsrətinə son qoydu.
Sonda
xatırladaq
ki,
Vətən
müharibəsində əldə edilən möhtəşəm
qələbədə Azərbaycan gəncliyi öz tarixi
töhfəsini verdi. Prezident İlham Əliyev
İkinci Qarabağ müharibəsindən az
sonra çıxışlarının birində diqqəti həmin
günlərə
yönəldərək,
gənclərimizin
vətənpərvərliyini yüksək qiymətləndirdi:
“Mən çox şadam ki, son illər ərzində
Azərbaycanda vətənpərvər, güclü, milli
ruhda tərbiyə almış gənc nəsil yetişib.
On yeddi ildir ki, mən Azərbaycanın
rəhbəriyəm. Bu illər ərzində yetişən
insanlar bu torpaqları azad etdilər. Bütün nəsillərdən olan vətəndaşlarımızın
bu Qələbədə böyük zəhməti var, payı
var. Ancaq onu da bildirməliyəm ki,
əsas yükü, əsas vəzifəni gənc nəsil
yerinə yetirdi. 2003-cü ildə 10 yaşı, 15
yaşı olanların bu gün 27-32 yaşı var.
Onların məhz vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə alması, düşmənə nifrət hissi bizi
Qələbəyə apardı və Azərbaycan tarixi
ədaləti bərpa etdi”.
Azərbaycan xalqı hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini yüksək
qiymətləndirir, bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur.
Vətən müharibəsində qəhrəmancasına
döyüşən, Azərbaycan Bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandıran, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
yolunda canlarını fəda edən əsgər və
zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin
ehtiram əlaməti olaraq Prezident İlham
Əliyev tərəfindən 27 sentyabr tarixinin
Anım Günü kimi təsis olunması haqqında imzalanan sərəncam da bunun bariz ifadəsidir. Başqa sözlə, dövlətimizin
başçısının bu sərəncamı şəhid ruhlarına, şəhidlərin doğmalarına ali ehtiramın
göstəricisidir.
Artıq ikinci ildir ki, respublikamızda
Anım Günü yüksək səviyyədə qeyd
olunur. Qədirbilən xalqımız ölkəmizin
hər yerində şəhidlərin ruhunu dərin
ehtiramla anır, dini ibadət ocaqlarında – məscid, kilsə, sinaqoqlarda tor-

paqlarımızı bir əlində silah, bir əlində
bayraq, qəlbində Vətən sevgisi ilə
azad edərkən, şəhidlik zirvəsinə ucalan şəhidlərin əziz ruhu dualar oxunaraq yad edilir. Şəhid ailələrinə,
qazilərimizə dövlətin xüsusi diqqət və
qayğısı isə cəmiyyətdə olduqca yüksək
qiymətləndirilir,
Azərbaycan
xalqı
Vətənin mübariz və qəhrəman övladları ilə daim qürur hissi keçirir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

2020-ci il sentyabrın 27-də Ali Baş
 omandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
K
rəşadətli Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatlarının, döyüş
aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə bütün
cəbhə boyu əks-hücum əməliyyatlarına başlayıb. 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycanın
həm döyüş meydanında, həm də siyasi
müstəvidə qələbəsi ilə başa çatıb. Bununla
da, 30 ilə qədər erməni işğalı altında olmuş
Azərbaycanın əzəli və əbədi torpaqları azad
olunub, ərazi bütövlüyü bərpa edilib. Hazırda
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə azad olunmuş ərazilərdə
bərpa və yenidənqurma işləri aparılır, bununla
paralel olaraq məcburi köçkün soydaşlarımızın
öz yurdlarına qayıdışı prosesinə start verilib.
Anım günündə Vətən müharibəsində
şücaətlər göstərərək düşməni torpaqlarımızdan
qovmuş qazilərlə görüşüb onların döyüş yoluna
işıq salmağa çalışdıq. Belə igid oğullarımızdan
biri Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrimizin tərkibində
böyük döyüş yolu keçmiş Bəhruz Qasım oğlu
Məmmədzadədir. 1981-ci ildə Masallı rayonunun Sığıncaq kəndində anadan olmuş Bəhruz
sonradan həyatını hərb sənətinə bağlayıb.
1999-cu ildən Azərbaycan Ordusunun sıralarında hərbi xidmətdə olub. XTQ-nin tərkibində ciddi döyüş hazırlığı keçib. Hələ Vətən müharibəsi
başlayana qədər düşmənə qarşı şanlı döyüş və
qələbə yolunu hərbi məşqlər, təlimlər zamanı
mənimsəyib. Bəhruz bizimlə söhbətində xatırladı ki, bir gün Ali Baş Komandanın torpaqlarımızı
azad etmək üçün hücum əmri verəcəyini intizarla gözləyiblər. Və nəhayət, 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan xalqının və Prezidentinin
səbr kacası daşıb və Ermənistanın ardı-arası
kəsilməyən təxribatlarına cavab vermək üçün
əks-hücum əmri verilib.
Bəhruz və döyüş yoldaşları da xüsusi
təyinatlı olaraq döyüşlərə qoşulublar. Onların hərbi hissəsi, demək olar ki, bütün döyüş
bölgələrində düşmənə qarşı vuruşub. Onlar
Füzulidə ermənilərin quraşdırdığı böyük istehkamların, eləcə də digər rayonlarımızdakı möhkəmləndirilmiş mövqelərin azad
edilməsində iştirak ediblər. Bəhruz Cəbrayılın,
Kəlbəcərin bir sıra kəndlərinin, eləcə də Şuşanın azad edilməsində qəhrəmancasına
mübarizə aparıb.
Bəhruz Məmmədzadə bildirdi ki, xüsusi
təyinatlı əsgər olaraq onlar həmişə döyüşə hazır olublar, istənilən vəziyyətdə, istənilən növ silahla vuruşmağı bacarıblar. Hətta Şuşanın alınması kimi böyük bir əməliyyatda fədakarlıqla
döyüşüblər. Əslində, o zaman ermənilər hesab edirmişlər ki, Azərbaycan Ordusu heç zaman Şuşanı ala bilməyəcək. Çünki bu şəhərin
yerləşdiyi təbii-coğrafi mövqe onu alınmaz
qalaya çevirib. Amma Bəhruz Məmmədzadə
və qəhrəman oğullarımız sıldırım qayalara
dırmaşaraq, XTQ komandanı general Hikmət
Mirzəyevin rəhbərliyi ilə bu alınmaz qalanı
düşməndən ala və onu göz bəbəyi qoruya bilib.
Onun dediyinə görə, burada döyüşən gənclərin
çoxu Şuşanın heç üzünü də görməyib, yalnız
adını eşidib. Çünki Şuşa onların yaşından çox
əvvəl işğal olunub. Amma hamı Şuşa uğrunda fədakarlıqla döyüşüb. Bu ağır mübarizədə
şəhid olanlar, yaralananlar olub. Bununla belə,
hər bir əsgər Şuşa uğrunda ölməyə hazır olub.
Bəhruz etiraf etdi ki, əsgərlər hətta bir-biri ilə
halallaşıbmışlar ki, hər an şəhid ola bilərlər.
Üstəlik, şəhərin alınmasından sonra ermənilər
5-6 dəfə təzədən hücum ediblər. Lakin bu hücumların qarşısı mərdliklə alınıb.

Noyabrın 6-da – Şuşanın tam azad
edilməsinə iki gün qalmış Bəhruz ağır yaralanıb, qapalı kəllə-beyin travması alıb. Amma
buna əhəmiyyət vermədən mübarizəni davam
etdirib. Yalnız Ali Baş Komandan İlham Əliyev
noyabrın 8-də Şuşanın azad edilməsi müjdəsini
xalqa çatdırandan sonra müalicəyə başlamağa qərar verib. Əvvəlcə Füzulinin Şükürbəyli
kəndindəki, sonra Bakıdakı hərbi hospitalda
müalicə alıb.

Bəhruz xatırlayır ki, xidmət etdiyi xüsusi təyinatlı qüvvələr ümummilli lider Heydər
Əliyevin vaxtında yaradılıb. Prezident İlham
Əliyev isə daim onlara qayğı və diqqət göstərib.
Mütəmadi olaraq onlarla görüşə gəlib. Bu
hissənin əsgərləri isə dövlətin və Prezidentin etimadını doğrultmaq amalı ilə yaşayıblar. Sonrakı döyüşlər də onların öz andlarına sədaqətini təsdiqləyib. Bəhruz deyir ki,
Şuşa düşməndən təmizlənəndən sonra Şuşa
məscidinin minarəsində ilk işıq yandıran o olub.
Bunun üçün ermənilərin atıb getdikləri generatorlar kara gəlib. Sonra bu məsciddən azan səsi
ucaldıblar.
44 günlük Vətən müharibəsində şərəfli
döyüş yolu keçmiş Bəhruz Məmmədzadə
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamları ilə bir
sıra rayonların azad edilməsinə görə və “Vətən
uğrunda” medalları ilə təltif edilib. O, ehtiyata
buraxıldıqdan sonra döyüş yoldaşları ilə birgə
“Respublika Xüsusi Təyinatlıların qaziləri, şəhid
ailələri və veteranları” İctimai Birliyini təsis edib,
hazırda birliyin sədr müavinidir. Bu günlərdə
Azərbaycan Mətbuat Şurasının VIII quurultayında isə Bəhruz şuranın İdarə Heyətinin ictimai üzvü seçilib. Buna görə də Mətbuat Şurasının bütün üzvlərinə, jurnalistlərə və xalqımıza
minnətdardır. O, eyni zamanda, hazırda Moldovadakı Komrat Dövlət Univerisitetinin ictimai
hüquq fakültəsinin tələbəsidir.
Bəhruz Anım Günündə bütün şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir dilədi və əlavə
etdi:
Torpaq əgər uğrunda ölən varsa, Vətəndir!..

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”
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27 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Vətən sizə oğul dedi
Müharibənin ilk günü
həlak olsalar da...

Düz iki il öncə, sentyabrın 27-də Azərbaycanın tarixində, qəhrəmanlıq
salnaməsində yeni, şərəfli bir səhifə açıldı. Bu, rəşadətli Azərbaycan əsgərinin
zəfər yürüşünün başlanmasından soraq verən, qanla yazılan səhifə idi. Həmin gün
Azərbaycan Ordusu Ermənistanın növbəti genişmiqyaslı hərbi təxribatına cavab
olaraq Vətən uğrunda ölüm-dirim savaşına qalxdı. Silahlı Qüvvələrimiz bütün
dünyanın suveren Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıdığı Qarabağı və
ətraf rayonları düşmən işğalından azad etmək üçün müqəddəs döyüşə başladı.
Möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin haqq mübarizəsinə
başlamaq əmri xalqa qol-qanad verdi, qürurla qarşılandı.

Samir Çobanov

Tural Vəliyev

Vüsal Adıgözəlov

Nicat Tağıyev

Valeh Mustafayev

“Xoş söz, diqqət, qayğı bu iki ildə
yaralarımızın məlhəmi olub...”

“Xalq qəzeti” “Necəsən, Qazi?” mövzusunda ikinci “Dəyirmi masa”nı Qazaxda keçirib
Savaşın ilk günündən mərə kafirlərin
üzərində qazandığımız hərbi uğurlar zəfər
ovqatımızı daha da artırdı. Dövlət–ordu–
xalq birləşərək
dəmir yumruğa döndü,
təcavüzkarın
başına endirilən sarsıdıcı
zərbəyə çevrildi. Bir-bir kəndlərimiz, strateji
yüksəkliklər, rayon mərkəzləri işğaldan azad
edildi. Şəhidlərimiz də oldu: üç minə qədər
igid Vətən oğlu ərazi bütövlüyümüz uğrunda
döyüşlərdə canından keçdi. Onların bir qismi
elə müharibənin ilk günündə şəhidlik zirvəsinə
ucalaraq Böyük Qələbənin təməlini qoydu. Bu

Usta idmançı kimi tanınan, kross yarışlarının üçqat Azərbaycan çempionu olan, Birinci
Avropa Oyunlarının doğulub boya-başa çatdığı Astaradan keçən Məşəl yürüçündə öndə
gedən Arif İsmayıl oğlu Qeybiyev müddətdən
artıq xidmət edən hərbi qulluqçu idi. Beş illik
hərbi karyerasının son bir ilini Füzuli rayonunda xidmət etmişdi. Elə orada da sentyabrın
27-də sübh tezdən başlanan döyüşlərdə
fərqlənərək, şəhidlik şərbəti içdi. “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” medallarına layiq görüldü. Səncərədi kənd məzarıstanında uyuyur.

yazıda çalışdığım Cənub bölgəsindən olan,
cəmi bir gün vuruşsalar da, Zəfər tariximizin
silinməz səhifəsinə imza atan igidləri xatırlamaq istəyirəm.
Lənkəranın Ürgə kəndində anadan olmuş Mehman Mirəziz oğlu Şirvanov Silahlı Qüvvələrimizin polkovnik-leytenantı idi.
Əsgərləri ilə birlikdə, ön sırada hücuma
keçməklə onları ruhlandırırdı. Elə müharibənin
ilk günü Kəlbəcər ərazisində, Murovdağ
uğrunda döyüşlərdə də öndə gedərək,
qəhrəmancasına vuruşdu, canını Vətənə qurban verdi. Mehman Şirvanov Ölümündən sonra “Qarabağ” ordeninə layiq görüldü. Doğma
kəndindəki izdihamlı dəfn mərasimində üzlərə
həzin kədər çöksə də, başlar üzərinə qaldırılan üçrəngli bayraqlarımız qürurla dalğalandı,
göyə atılan yaylım atəşləri qisasın mütləq alınacağını bildirdi. Alındı da! Müharibənin 44-cü
günü şəhid polkovnik-leytenantın ruhu şad
oldu!
...Sentyabrın 27-də Yardımlı rayonu baş
çavuş Cavid Vaqif oğlu Zeynalovun (Mirimli kəndi) və müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət qulluqçusu Elçin Sarvan oğlu Əliyevin
(Kürəkçi kəndi) şəxsində ilk şəhidlərini verdi.
Dağlar qoynunda yaşayıb-yaradan şair dostum Vahid Qasımzadə yazdı:

Şəhid baş gizir Zülfi Ağalı oğlu Ağayev
Astaranın Vaqo kəndində doğulub. Bircə
gündə özünün qəhrəmanlığını təsdiq edə
bildi. Orta təhsilini və həqiqi hərbi xidmətini
başa vurduqdan sonra Müdafiə Nazirliyinin
"Gizir hazırlığı kursu”na qəbul olunmuş, tankçı peşəsinə yiyələnmişdi. Müharibəyə qədər
layiqli xidmətinə görə üç medal qazanmışdı,
şəhidliyi ilə daha ikisinə layiq görüldü.
Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində
doğulmuş Zaur Vaqif oğlu Hüseynov kənd tam
orta məktəbinin 9-cu sinfini, C.Naxçıvanski
adına hərbi liseyi, sonra da Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini bitirmişdi.
Cəsur leytenant idi. Həmin gün sübh tezdən Füzuli istiqamətində başlanan şiddətli döyüşlərdə
igid zabitimiz idarə etdiyi BMP-si ilə düşmənin
bir neçə müdafiə istehkamını dağıtdı. Şəhid
olsa da, qələbə arzusu 44 günə reallaşdı.
Anım günündə adlarını böyük ehtiramla
yad etdiyimiz 27 sentyabr şəhidlərindən üçü
Cəlilabad rayonunda boya-başa çatan gənclər
olub. Baş gizir Murad Nadir oğlu Babayev,
gizir Alxas Mirxas oğlu Yunusov Füzuli uğrunda, Həsən Turan oğlu Dəmirov Tərtər və
Laçın uğrunda döyüşlərdə igidliklə həlak olular. Hər üçünün xatirəsi doğma rayonlarında
daim ehtiramla yad edilir. Onlarda da Vətənə
qurban getmək arzusunun "Hay ver mənə,
leytenant" filminin qəhrəmanı Fərid Güloğlan
oğlu Əhmədovun aləmə səs salmış hünərini
eşidəndən sonra baş qaldırdığı şəksizdir.
Şəhid baş leytenantlar Xalid Həsən oğlu
Gözəlov və Namiq Abış oğlu Mayılov isə
Milli
Qəhrəman
Mübariz
İbrahimovun
həmyerliləri – Biləsuvar yetirmələridir. Xalid
hərbi pilot kimi Qubadlının, Füzulinin üzərində
dəfələrlə cövlan etdi, yağıların başına od yağdırdı. Şahin mayor Abbas Qasımovla növbəti
döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı ikisi də həlak oldu. Abbasla Xalid Vətən
müharibəsinin ən birinci şəhidləri sayılırlar.
Namiq Mayılov tank bölüyünün komandiri idi. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində də iştirak etmiş və yaralanmışdı. İnişil sentyabrın
27-də Füzuli rayonu uğrunda gedən
döyüşlərdə qorxmadan düşmən üzərinə atılaraq ön cəbhə xəttini yaran Namiq Mailov onun
bir neçə istehkam məntəqəsini və texnikasını
məhv etdi. Füzuli istiqamətində bir neçə kənd
irəlilədikdən sonra gedən şiddətli döyüşlərdə
canına bərabər tutduğu tankı ilə birlikdə
qəhrəmancasına şəhid oldu.
Bəli, heç kəs unudulmur, heç nə yaddan
çıxmır. Şəhidlərimizin işıqlı ömür yolu hamımız üçün qürur, fərəh, zirvə yoludur.

Qəzəbi ürəyə sıxıb getdiniz,
Düşmənə nifrətlə baxıb getdiniz.
Yoxsa birdəfəlik çıxıb getdiniz,
Vətən oğulları, harda qaldınız?!
Vahidin özünün də yaxşı bildiyi kimi, onlar
Tanrı dərgahında ən yüksək məqama – şəhidlik
zirvəsinə yüksəliblər. Cavidin də, Elçinin də
Viləş çayının sahillərindən başlanan həyat
yolları Füzulidə, Araz çayının sahillərində
şərəflə sona yetib. Hər ikisi göstərdikləri igidlik
nümunəsinə görə Prezident sərəncamı ilə döyüş medallarına layiq görülüblər.
Əslən Astara rayonunun Ərçivan kəndin
dən olan, Polşanın Belqoqrad qəsəbəsində
doğulan, Azərbaycanın Füzuli rayonunda yaşayan Şahnur Şahin oğlu Hüseynov hərbçi
ailəsinin övladı idi. Özü də Bakıda zabitlik
təhsili almışdı. Tabor komandiri, kapitan idi,
məlum Aprel döyüşlərində də iştirak etmiş,
Lələtəpəyə bayrağımızı ilk sancanlardan biri
olmuşdu. Vətən müharibəsi başlananda Füzulinin 7 kəndini işğaldan azad etdikdən sonra
8-ci kəndi uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə
şəhid oldu. “Azərbaycan Bayrağı” ordeninə layiq görüldü. General olmaq istəyirdi, ondan da
uca rütbəyə – şəhidlik məqamına çatdı.

Əli NƏCƏFXANLI, “Xalq qəzeti”

muş lövhənin vurulması bu istiqamətdə
görülən işlərin bariz nümunəsidir.
Bu gün rayonumuza gələn qonaqlar
kədər, həm də qürur yerimiz olan bu
müqəddəs məkana baş çəkir, memorial
önünə tər çiçəklər düzür, igid oğullarımızın şəkli əks olunmuş lövhə önündən
keçərək əziz xatirələrini ehtiramla yad
edirlər. Qazax Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyində Birinci və İkinci Qarabağ
müharibəsi zamanı Vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsini
əbədiləşdirən guşə, eləcə də şəhərin
mərkəzi küçəsində Vətən müharibəsi

gedəcəyəm və inşəllah düzələr. Hazırda Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Qazax Rayon Şöbəsində
işləyirəm.
Dövlət
təltiflərim
də
var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamlarına əsasən “Füzulinin
azad olunmasına görə”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə”, Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif olunmuşam.
Bunları deməyə də bilərdim.
Sadəcə, soruşdunuz, mən də sadaladım, ötən günlərdən danışdım. Sentyabr ayını, xüsusilə 27 sentyabrı isə
heç vaxt unuda bilmərəm. Heç balalarım, qismət olsa nəvələrim, nəticələrim
də unutmayacaq.Çünki həmin gün biz
nəhayət, çoxdan gözlədiyimiz Böyük
Qələbənin işartılarını, izlərini gördük və
hiss etdik ki, bu dəfə düşmən birdəfəlik
sarsıdılacaq. Belə də oldu!
Vüsal Adıgözəlov, qazi: – Soruşursunuz ki, “necəsən, Qazi?”. Mən

şəhidlərinin xatirəsinə Abidə Kompleksi bu gün Qazaxda müqəddəs ünvanlardan biridir. Qazax Rayon İcra
Hakimiyyətinin təşəbbüsü və dəstəyi
ilə şair-publisist Elçin İsmayıl tərəfindən
Vətən müharibəsi şəhidlərinə həsr
olunmuş "Qanları ilə dastan yazanlar"
kitabının işıq üzü görməsi igid Vətən
oğullarının gələcək nəsillərə tanıdılması istiqamətində atılan nümunəvi addımdır.
Bu gün, burada əyləşən hər bir qazi,
eləcə də digərləri deyə bilməz ki, onlara qarşı soyuqluq var, arzuları, istəkləri
həyata keçmir. Özləri də danışarlar
yəqin.
Tural Vəliyev, qazi-leytenant: –
“Xalq qəzeti”nin təşəbbüsü ilə belə
bir görüşün keçiriləcəyini eşidəndə
uşaq kimi sevindim. Düzü, məni danışdıranda, hal-əhval tutanda daxilən
yüngülləşirəm, hətta ağrılarım da
azalır. Doğrudur, rayonda ən müxtəlif
tədbirlərə dəvət edirlər, görüşlərimiz
olur, bunlar öz yerində. Amma başqa
yerdən, elə mətbuatdan gəlib nəsə
soruşanda tamamilə başqa hisslər
keçiririk. Özüm 1991-ci ildə hərbçi
ailəsində anadan olmuşam. 2012-ci ilin
iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrılmışam. 2013-cü ilin iyul ayında tərxis
olunduqdan sonra 2014-cü ildə Silahlı
Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində 3
aylıq ehtiyat zabit kursunu oxumuşam.
sonra “N” saylı hərbi hissədə çalışmışam.
Oktyabrın 30-dan 31-nə keçən
gecə Xocavənd istiqamətində gedən
döyüşlərdə piyada əleyhinə minaya düşdüm. Sağ ayağımın daban
sümüyündə olan açıq qəlpəli yara bu
gün də məni incidir. Yenə müalicəyə

indi durum deyim ki, bədənimdə olan
14 qəlpədən çoxu iki ildir mənimlədir?
Artıq ikinci qrup əlillik dərəcəsi də təyin
olunub. Elə bilirdim həyat mənim üçün
bitdi. Amma dövlətimiz tərəfindən elə
bir diqqət, qayğı gördüm ki, keçirdiyim
hissləri sözlə ifadə edə bilmirəm.
Özüm Bağanıs Ayrım kəndindənəm.
2014-cü ilin avqust ayından 707 saylı hərbi hissədə xidmətə MAXE olaraq
başlamışam. 2020-ci il oktyabrın 10dan Suqovuşan, Füzuli istiqamətində
gedən döyüşlərdə iştirak etdim və 17də ayağımdan 1, qarnımdan 7, beldən
3, sağ qol bazudan 3 qəlpə yarası aldım. Elə həmin gün Füzuli rayonunda
ilkin tibbi yardım göstərildi və iki dəfə
əməliyyat olundum. Amma vəziyyətim
pisləşdiyi üçün Bakı Şəhər Hərbi Hospitalına aparıldım və daha sonra Bakı
Sağlamlıq
Mərkəzində
müalicəmi
davam etdirdim və iki dəfə də burada əməliyyat olundum. Hazırda ev
şəraitində müalicəmi davam etdirirəm.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə “Cəsur
döyüşçü”, “Füzulinin azad olunmasına
görə” və “Hərbi xidmətlərə görə” medalları ilə təltif edilmişəm. Görüşlərə
gedəndə qürurla sinəmə taxıram. Ona
görə yox ki, hansısa bir qəhrəmanlıq
göstərmişəm, öyünürəm, yox, sadəcə,
onları mənə cənab Prezidentimiz verib və bundan böyük ikinci bir mükafat tanımıram. Mən cəbhədə gördüm ki, bizim əsgərlərimiz hücuma
keçəndə necə “İlhamla irəli” deyərək
düşməni vahiməyə salırlar. Bunları mən
görmüşəm və bir daha əmin olmuşam
ki, Qələbəmiz ölkə Prezidentinə, Ali Baş
Komandana inamdan, məhəbbətdən

Birinin gözü görmür. Digəri görüşə əlil arabasında gəlib, döyüş
yoldaşları onu qucaqlarına alıb pilləkənlərlə düşürdürlər. Başqa
birisinin üz-gözü yanıb, hələ də sarğıları açılmayıb... Ayaqlarını gücbəla ilə sürüyənlər də var, çəliklə, qoltuq ağacları ilə gəzənlər də...
Amma onların hamısının bir adı var: Qazi! Onlar bu adın işığında
necə də gözəl, məğrur, dəyanətli, sağlam, cüssəli görünürlər! İnanın
bu belədir. Bu hissləri keçirmək üçün onları danışdırmaq lazımdır,
gözlərinin içinə baxmaq, “səni başa düşürəm” demək gərəkdir.
Baxıram ki, aralarında yaşca ən
böyüyü 2020-ci il sentyabrın 27-də
Cəbrayıl rayonunda gedən döyüşlərdə
baş, göz və qarın nahiyəsindən ağır yaralanan və sonradan Bakı Şəhər Hərbi
Hospitalının reanimasiya şöbəsinə
yerləşdirilən, 3 gün koma vəziyyətində
qalan mayor rütbəli Xəyyam Əliyevdir.
Nələr çəkib bir özü bilir, bir də onu bu
gün həyata qaytaran həkimləri. Artıq
ikinci qrup əlillik dərəcəsi də təyin olunub. Ailəlidir, 2 övladı var. Rayon icra
hakimiyyətinin köməkliyi ilə Qazax
Şəhər Mənzil İstismar İdarəsində işlə
təmin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi isə ona avtomobil
verib. Deyir ki, bu iki ildə xoş söz, diqqət,
qayğı yaralarının məlhəmi olub...
“Dəyirmi masa”da rayon icra
hakimiyyətinin şöbə müdiri Samir Çobanov da iştirak edir. Vətən müharibəsi
iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin
təşkili şöbəsinə rəhbərlik edir. Bir gözü
görmür. Bədənində çoxlu qəlpə yaraları var, kontuziya alıb. Müharibədə
göstərdiyi igidliklərə görə üçüncü
dərəcəli “Rəşadət” ordeninə layiq görülüb, medalları da var. Nəinki burada
iştirak edən qazilərin, Qazax rayonu
üzrə şəhid olan, yaralanan hər bir döyüşçünün keçdiyi döyüş yolunu əzbər
bilir, bəzən onların əvəzinə də danışır.
Samir Çobanov, qazi-kapitan,
rayon icra hakimiyyətinin Vətən
müharibəsi iştirakçıları və şəhid
ailələri ilə iş şöbəsinin müdiri: –
Sevmirəm özüm haqqında danışmağı. Döyüşdə etdiklərimi də sadalayası
deyiləm. Bircə onu demək istəyirəm
ki, sabah bizim hər birimizi, bax elə bu
gördüyünüz vəziyyətdə cəbhəyə aparsalar, əvvəlkindən də artıq cəsarətlə,
əzmlə döyüşəcəyik. Bilirsiniz niyə?
Əvvəla, biz Ali Baş Komandanımız,
cənab Prezidentimizin rəhbərliyi, onun
qətiyyəti sayəsində 30 ildən artıq
düşmən tapdağı altında qalmış doğma
torpaqlarımızı azad etmişik. İkincisi,
ötən iki il ərzində gördük ki, dövlətimiz
şəhid ailələrinin, qazilərin, müharibədə
iştirak edən hər bir kəsin yanındadır.
Biz laqeydlik görmədik, qayğı, diqqət,
nəvaziş, qiymət gördük.
Bu gün Ermənistanla 168 kilometr
sərhədi olan Qazax rayonu Vətən torpaqlarının ərazi bütövlüyü uğrunda
340 nəfərdən çox şəhid verib. 7 nəfər
qazaxlı Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
adını alıb. Vətənin dar günündə bu torpağın döyüşə atılan igid, mərd oğulları
hər zaman olub, bu gün də var, sabah
da olacaq.Dediyim odur ki, şəhidlərə,
qazilərə, bu Qələbədə payı olan hər
kəsə diqqət sonsuzdur. Budur bizi
ruhlandıran, budur Qələbəyə səfərbər
edən!
Rayonda
şəhidlərimizə,
onların ailə üzvlərinə olan qayğı həmişə
yüksək səviyyədə olub. Şəhidlərimizin
uyuduğu qəbiristanlıqların, onların
xatirəsinə ucaldılmış abidələrin, parkların, bulaqların, xiyabanların abadlaşdırılması, yenilənməsi, əsaslı şəkildə
təmir edilməsi bunun əyani sübutudur.
Şəhərin mərkəzində yerləşən Şəhidlər
xiyabanı, orada aparılan abadlıq işləri,
şəhidlərimizin adı və şəkli əks olun-

yarandı. Bunları necə unudum?
Qazaxın 7 kəndini, o cümlədən,
mənim doğma kəndim Bağanıs Ayrımı
hələ də düşmən özündə saxlayıb, iki il
qabaq imzaladığı razılaşma sənədinə
məhəl qoymur. Amma inanıram ki, bu
kəndlər tezliklə özümüzə qayıdacaq.
Qaytarmasalar, unutmasınlar, İlham
Əliyev kimi Prezidentimiz, şanlı ordumuz öz sözünü deyəcək.
Nicat Tağıyev, qazi: – Mənim də
doğulduğum Aşağı Əskipara kəndi
neçə illərdir düşmənin əlindədir.
Bilmirəm, bəlkə də hərbiyə olan marağım torpaqlarımızı düşməndən azad
etmək istəyindən, niyyətindən doğub
və 2014-cü il may ayının 25-dən 707
saylı hərbi hissədə MAHHXHQ kimi
xidmət etmişəm. 27 sentyabr 2020-ci
ildə başlayan Vətən müharibəsinin
ilk günlərindən cəbhədə olmuşam.
Oktyabrın16-da
Füzuli
rayonunda
gedən döyüşlərdə minaya düşdüm.
Kəllə-beyin travması aldım. Müalicə
olunduqdan sonra “N” saylı hərbi
hissəyə qayıtdım.
Lakin icazə vermədilər ki, döyüşlərə
qatılım və buna görə çox təəssüflənirəm.
Beləliklə, hərbi hissədən tərxis olundum. Ailəliyəm, 3 övladım var. Sağ olsunlar, Qazax Arxiv İdarəsində Sosial
xidmətlərin göstərilməsi üzrə köməkçi
işi ilə təmin olunmuşam.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamlarına əsasən, “Hərbi
xidmətlərə görə” və“Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişəm.
Valeh Mustafayev, qazi, polkovnik-leytenant: – Mən fəxr edirəm ki,
ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə
yaradılan
hərbi
məktəblərin
məzunuyam.1997-ci ildən 2000-ci
ilə qədər C.Naxçıvanski adına hərbi
liseydə, 2000-ci ildən 2004-cü ilədək
isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində oxumuşam və motatıcı ixtisasına yiyələnmişəm. 2005-ci
ilin avqust ayından başlayaraq müxtəlif
hərbi hissələrdə tağım, bölük komandiri, motoatıcı tağım komandiri, hərbi
hissə komandirinin müavini olmuşam.
2020-ci ilin mart ayında 702 nömrəli
hərbi hissə komandirinin idieloji iş və
mənəvi-psixoloji təminat üzrə müavini
– bölmə rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşam. 2020-ci il noyabrın 6-da Şuşanın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
düşmən tərəfindən atılan artileriya atəşi
nəticəsində partlayış zədələnməsi, “Barotravma ” deyilən xəsarət almışam..
Keçən ilin sentyabrında hərbi
xidmətdən
təxris
olunmuşam.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamlarına əsasən “Hərbi xidmətə
görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişəm.
Bu gün burada çox maraqlı söhbətlərin şahidi oldum. Bilirsiniz
diqqətimi daha çox nə cəlb etdi? Bu
gənc qazilərin Vətənə olan məhəbbəti,
Prezidentimizə olan sonsuz inamı, sevgisi, torpağa bağlılığı, düşmənə nifrəti
və ən nəhayət, döyüş əzmi, bu gün
də döyüşə atılmaq arzusu, istəyi. İndi
fikirləşirəm ki, məgər bu hisslər deyildimi bizi Böyük Qələbəyə aparan?!
Sentyabrın 27- də başlanan Qələbə yürüşü cəmi 44 günə başa çatdı. Tarixdə
görünməyən qələbə! Anım Günü yenə
də şəhidlərimiz ziyarət olunacaq, onların keçdiyi şərəfli yol yenidən xatırlanacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
“Dəyirmi masa” arxasındakı söhbəri
yazdı:

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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27 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Zəfər marafonunun başlanğıcı

2020

-ci il sentyabr ayının 27-də
Azərbaycanın müstəqillik və dövlətçilik
tarixinin yeni bir səhifəsi açıldı. Həmin
gündən etibarən xalqımız Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında dəmir yumruğa çevrilərək Vətən müharibəsinə
qalxdı, təxminən 30 il davam edən erməni işğalına son
qoyulması üçün azadlıq mübarizəsinə qoşuldu.
Qərbin ermənipərəst dövlətləri və
qüvvələri tərəfindən himayə olunan
və onların siyasi, mənəvi və hərbi
dəstəyi ilə ən adi beynəlxalq normaları ayaq altına alan erməni faşizminə
müharibənin elə ilk günündə sarsıdıcı zərbə vuruldu.
Ermənistan tərəfindən Azərbay
cana qarşı 2020-ci il sentyabr ayının
27-də növbəti dəfə qəfil irimiqyaslı
təcavüzə qərar verilsə də, əslində,
bu təxribat gözlənilən idi. Çünki
son iki ildə Ermənistan rəhbərliyinin
Azərbaycana qarşı apardığı davakar
və hədələyici siyasət bunu deməyə
əsas verirdi. Belə ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalının rəsmiləşdirilməsi
və zorla qəbul etdirilməsi üçün
Ermənistan rəhbərliyi hər cür
təxribatlara əl atırdı.
Məlumdur ki, Vətən müharibəsinin
başlanması ərəfəsində Ermənistan
tərəfindən könüllü qoşun dəstələrinin
yaradılmasına, Azərbaycanla sərhəd
boyunca hərbi qüvvələrin artırılmasına, hərbi təlimlər keçirilməsinə
və Azərbaycan ərazisinə diversant
qruplarının göndərilməsinə də başlamışdılar. Ermənistan eyni zamanda,
sürətlə silahlanma yolunu tutmuşdu.
Əldə edilmiş məlumatlara görə,
2020-ci ilin iyul ayında iki dövlət

arasında Tovuz istiqamətində baş
vermiş döyüşlərdən dərhal sonra,
yəni iyul ayının 17-dən sentyabr ayının başlanğıcına kimi Ermənistana
təyyarələrlə min tondan artıq hərbi
yük daşınmışdı. 2020-ci il sentyabr
ayının 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarı qəbul
edəndə kəşfiyyat məlumatlarına
görə,
Ermənistan
qoşunlarının
Azərbaycanla sərhəddə toplandığını bildirdi və Ermənistanın yeni
təxribatlara hazırlaşdığını açıqladı.
Azərbaycan Prezidenti bəyan etdi ki,
Ermənistanın hər hansı bir təcavüzü
cavabsız qalmayacaq və Avropa İttifaqının nümayəndəsinə də bildirdi ki,
Ermənistanın bu əməlləri haqqında
narahatlığı Avropa Komissarlığına
da çatdırsın.
Ermənistan rəhbərliyi isə edilən
xəbərdarlıqlara qulaq asmadı və
2020-ci il sentyabr ayının 27-də
qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaq
üçün yenidən hərbi təxribat yolunu tutdu. Həmin gün səhər tezdən
Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdamın
Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzulinin
Alxanlı, Şükürbəyli və Cəbrayılın
Cocuq Mərcanlı kəndləri iriçaplı silahlardan atəşə tutuldu. Həmin yaşayış məntəqələrinin atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında
dünyasını dəyişənlər və yaralananlar oldu. Adları çəkilən rayonlardakı
infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan
dəydi.
Azərbaycan Ordusunun ön xətt
bölmələri düşmənin bu təxribatının
qarşısını almaq və qoşunların qarşıdurma xəttinə yaxın zonalarda yaşayan mülki əhalinin təhlükəsizliyini
təmin etmək məqsədilə sentyabr
ayının 27-də səhər saat 6.00-dan
etibarən cavab tədbirləri görməyə
başladı. Qoşun bölmələri düşmənə
layiqli cavab vermək üçün başlanğıc vəziyyətə gətirildilər. Erməni
hərbi təxribatının miqyası və xarakteri qiymətləndirildikdən sonra
təmas xətti boyunca yerləşən hərbi
qüvvələrə 7.30-dan etibarən kütləvi
zərbə endirilməsi əmri verildi. Əlavə
olaraq raket-artilleriya və aviasiya qüvvələrinə düşmənə sarsıdıcı zərbə vurulmasına cəlb olundu.
Bu qüvvələrin qarşısında düşmən
müdafiəsinin dərinliklərində yerləşən
hərbi obyektlərə və hərbi qüvvələrə
ağır zərbə vurulması tapşırığı qoyuldu.
Bununla,
Ermənistanın
hərbi təxribatlarının qarşısının alınması üçün başlanan əks-hücum
əməliyyatının ilk mərhələsinin başlanğıcı qoyuldu.
Bütünlükdə,
üç
mərhələdə
yekunlaşan bu müharibənin ilk
mərhələsində Azərbaycanın hərbi
qüvvələri
qarşısında
dayanan
vəzifələr əks-hücum əməliyyatının
hazırlanması,
ilk
eşelonda
yerləşən Azərbaycan qüvvələrinin
müdafiəsinin
dayanıqlığına
nail
olunması, düşmənə kütləvi atəş

zərbəsinin endirilməsi, əks-hücum
üçün başlanğıc vəziyyətin tutulması,
əsas qüvvələrin hücuma keçməsinin
təmin edilməsi, düşmənin birinci eşelonda yerləşmiş qüvvələrin
müdafiəsinin yarılması və digərləri
idi. Bu ümumi vəzifələrə istinad
etməklə hissə və birləşmələrin, qoşun növlərinin və xidmətlərinin konkret vəzifələri də müəyyənləşdirildi.
Ermənistan hərbi qüvvələrinin
yeni təcavüzkarlığı ilə bağlı Müdafiə
Nazirliyi tərəfindən ilk məlumat

şuruq. Bu gün Azərbaycan Ordusu
Azərbaycan torpaqlarında düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirir. Bu gün
Azərbaycan Ordusu öz torpağında
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əsgərinin
bizim torpağımızda nə işi var?!
Ermənistan ordusunun bizim torpağımızda nə işi var?! Heç kəs üçün sirr
deyil ki, “Dağlıq Qarabağ ordusu”nun
tərkibində olan şəxsi heyətin 90 faizi Ermənistan vətəndaşlarından
ibarətdir.
Ermənistan
işğalçı
dövlətdir, bu işğala son qoyulmalıdır
və son qoyulacaqdır”.
Bütün Azərbaycan xalqı, dünya
azərbaycanlıları və Azərbaycan xalqının dostları tərəfindən çox böyük
sevinc və dəstəklə qarşılanan bu
bəyanatını İlham Əliyev bu çağırışla
bitirdi: “Biz haqq yolundayıq. Bizim
işimiz haqq işidir. Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ
Azərbaycandır!”.
Elə həmin gün də Ermənistanın
Azərbaycana qarşı irimiqyaslı hərbi
təxribatının başlanması ilə əlaqədar

Hər gün biz irəliyə gedirdik, 44 gün ərzində bir gün də
olmayıb ki, biz geri çəkilək. Bir gün də olmayıb ki, hansısa
məsələni biz həll etməyək. Hər gün səhər mənim tərəfimdən hər
günün döyüş-əməliyyat planı təsdiq edilirdi, günün sonunda
da təhlil olunurdu. Biz bunun nəticəsində qısa müddət ərzində
böyük Qələbə qazana bilmişik, öz doğma torpaqlarımızı
düşməndən azad edə bilmişik.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Ermənistanın işğalçılığına qarşı aparılan müharibəni “Vətən
müharibəsi” adlandırdı.
Bu
müharibə
bütün
parametrlərinə görə Azərbaycan
üçün Vətən müharibəsi oldu.
Beynəlxalq hüquq normalarına, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının hələ 1993-cü ildə qəbul
etdiyi dörd qətnamənin tələblərinə
məhəl qoymayan Ermənistan üçün

ki, güclü olması haqqında yalançı mif yaradılmış quldurlaşmış
Ermənistan ordusu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qüdrəti qarşısında
gücsüz və acizdir.
Mütəxəssislər də qeyd edirdilər ki,
öz gücünə yersiz arxayınçılığa varmış
Ermənistan ordusu yeni başlanan
müharibədə XX əsrin 90-cı illərinin
hərbi taktikasına istinad edirdilərsə,
Azərbaycan XXI əsrin müharibəsinin
aparılmasına qadir olduğunu nüma-

Qarabağ uğrunda Vətən
müharibəsinin ilk günü

2020-ci il sentyabr ayının 27-də saat
7.30-da yayıldı. Həmin məlumatda
bildirilirdi ki, səhər saat 6.00-dan başlayaraq “Ermənistan silahlı qüvvələri
genişmiqyaslı təxribat törədərək
cəbhəboyu
zonada
yerləşən
Azərbaycan Ordusunun mövqelərini
və yaşayış məntəqələrimizi iriçaplı
silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv
atəşə tutub”.
Əldə olunmuş məlumata görə,
müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan
hava
hücumundan
müdafiə
bölmələrinin 12 ədəd “OSA” zenitraket kompleksi sıradan çıxarılmışdı.
Bu məlumatların ardınca Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyev bu təxribatın başlandığı gün
radio və televiziya ilə bütün xalqa
müraciət etdi, təxribat haqqında respublika ictimaiyyətinə məlumat verdi.
Ölkə
rəhbəri
bu
tarixi
müraciətində Ermənistanın növbəti
dəfə belə bir təcavüzkar təxribata
əl atmasının səbəblərini belə açıqladı: “Ermənistan bu təxribatı
törətməklə hansı məqsədi güdürdü?
İlk növbədə, Azərbaycan torpaqlarının işğalı onların planındadır və onlar bunu gizlətmirlər. Onların hərbisiyasi rəhbərliyi Azərbaycanı yeni
işğalla hədələməyə çalışırdı, yeni
ərazilər uğrunda yeni işğal siyasəti.
Budur, bu gün Ermənistan hərbisiyasi rəhbərliyinin siyasəti. Digər
səbəb Ermənistanda mövcud olan
çox ciddi sosial, iqtisadi və siyasi
məsələlərdən ölkə əhalisinin fikrini yayındırmaq və Azərbaycandan
düşmən obrazı yaratmaqdır. Daha
bir səbəb isə ondan ibarətdir ki,
Ermənistan hər vəchlə çalışır ki, danışıqlar prosesi pozulsun və deyə
bilərəm ki, buna nail olub. Məhz
Ermənistanın riyakar, qeyri-konstruktiv və yalançı siyasəti nəticəsində hazırda danışıqlar faktiki olaraq dayanıbdır. Növbəti təxribatın törədilməsi
məhz bu məqsədləri güdür”.
Ölkə Prezidenti daha sonra öz müraciətində Ermənistan
rəhbərliyinin və erməni hərbisiyasi dairələrinin son zamanlar
Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi
müxtəlif xarakterli təxribatlara toxundu və sentyabr ayının 27-də başlanan təxribatın da əvvəlki təxribatların
davamı olduğunu bəyan etdi.
Beynəlxalq təşkilatların qərarlarına,
dünya dövlətlərinin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanımasına istinad etməklə İlham Əliyev bir
daha öz qətiyyətini xalqa və dünya
ictimaiyyətinə çatdırdı, Azərbaycan
torpaqlarının erməni işğalı altında
qalması ilə Azərbaycan xalqının barışmayacağını bəyan etdi.
Ermənistanın
yeni
hərbi
təxribatına qarşı Azəbaycanın haqlı
mövqeyini və Azərbaycan tərəfindən
görülən tədbirləri İlham Əliyev belə
dəyərləndirdi:
“Bizim
mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə
əsaslanır. Biz öz torpağımızda vuru-

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının iclası çağırıldı. Bu iclasdakı proqram
xarakterli çıxışı zamanı İlham Əliyev
Ali Baş Komandan kimi erməni hərbi
təxribatlarının qarşısının alınması üçün qarşıda hansı vəzifələrin
dayandığını müəyyənləşdirdi və
onu bütün xalqa çatdırdı. Həmin
vəzifələr, əslində, bəlli hədəfləri ifadə
edirdi – Ermənistanın Azərbaycana
qarşı işğalına son qoymaq, respublikanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək
və qaçqın və köçkünləri öz yurdlarına döndərmək.
Ali Baş Komandan müharibədə
ölkəmizin qələbəsinə qəti inamını
belə ifadə etdi: “Mən əminəm ki, bizim uğurlu əks-hücum əməliyyatımız
işğala son qoyacaqdır! Ədalətsizliyə
son qoyacaqdır! Otuz ilə yaxın davam edən işğala son qoyacaqdır!
Çünki Azərbaycan xalqı öz torpağında yaşamaq istəyir. Azərbaycan
vətəndaşı Vətən həsrəti ilə yaşayır.
Mən müxtəlif dövrlərdə dəfələrlə
demişəm ki, bizə bu məsələnin, bu
münaqişənin yarımçıq həlli lazım
deyil. Biz öz torpağımızdayıq, bizim
başqa ölkələrin torpağında gözümüz
yoxdur. Amma öz torpağımızı heç
kimə verən deyilik. Mən dəfələrlə
demişəm, biz heç vaxt imkan verə
bilmərik ki, Azərbaycan torpaqlarında ikinci qondarma erməni dövləti
yaradılsın. Heç vaxt imkan verə
bilmərik və bugünkü hadisələr onu
bir daha göstərir”.
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı
qətiyyətlə
bildirdi ki, Azərbaycan dövləti artıq
münaqişənin yarımçıq həlli ilə barışmayacaq,
ərazilərin
kimsəyə
verilməsi ilə, Azərbaycan ərazisində
ikinci erməni dövlətinin yaradılması ilə razılaşmayacaqdır. Başqa sözlə, İlham Əliyev beynəlxalq
hüquq normalarına əsaslanmaqla
Ermənistanın işğalı altında olan
Azərbaycan
torpaqlarının
azad
edilməsi üçün bütün cəbhə boyu
döyüşlərə başlamaq əmri verdi. Yəni
Azərbaycan Ordusunun, digər hərbi
strukturların qarşısında Azərbaycan
ərazilərinin tamamilə işğaldan azad
edilməsi, münaqişənin yarımçıq deyil, bütünlüklə həll edilməsi kimi aydın və konkret tapşırıq qoyuldu.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
hərbi təxribatlarına qarşı başlanan döyüşlər ilk vaxtlar əks-hücum
əməliyyatları adlandırılırdı. Lakin qarşıya qoyulan vəzifələrin miqyasına,
hərbi-strateji dəyərinə, bu vəzifələrin
həlli üçün cəlb edilən hərbi qüvvələrin
sayına, bu istiqamətdə görülən
işlərin ümummilli əhəmiyyətinə görə
aparılan hərbi əməliyyatlara yeni
mövqedən yanaşıldı.
2020-ci il sentyabr ayının 30-da
Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalda
müalicə olunan yaralı hərbi qulluqçularla görüşdə İlham Əliyev bu döyüşləri
“Vətən uğrunda gedən döyüşlər” kimi
xarakterizə etdi. 2020-ci il oktyabr
ayının 26-da isə xalqa müraciətində

isə bu müharibə işğalçılıq siyasətinin
davamı idi.
Vətən müharibəsinin başlanması ilə Ali Baş Komandan kimi İlham
Əliyev əməliyyatların planlaşdırılmasını, əməliyyat istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsini,
respublikanın hərbi gücünün cəbhəyə səfərbər
olunmasına rəhbərliyi, siyasi-diplomatik fəaliyyətin müharibənin tələbləri
üzərində qurulmasının təşkilatçılığını,
uyğun informasiya mühitinin formalaşdırılmasının təşəbbüskarlığını öz
üzərinə götürdü.
Başlanan müharibənin uğurla
tamamlanması üçün dövlət aparatlarının fəaliyyəti yeni tələblər üzərində
quruldu, ön və arxa cəbhələrin ən
sıx əlaqələri yaradıldı. Xüsusilə
döyüşlərin planlaşdırılması, zərbə
istiqamətlərinin seçilməsi, qüvvə
və vəsaitlərin cəlb edilməsi, ordu
qüvvələri üçün müəyyənləşdirilmiş
konkret tapşırıqların icrası Ali Baş
Komandanın davamlı nəzarəti altına
alındı.
2020-ci il sentyabr ayının 27-də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə respublikanın bütün ərazisində hərbi
vəziyyət elan edildi. Müharibənin elə
ilk günündən də Azərbaycan Ordusunun hissə və bölmələri təmas xətti
boyunca xüsusi möhkəmləndirilmiş
müdafiə xətlərinə malik erməni
mövqelərinin üzərinə sürətli hücuma keçdilər. Bütün istiqamətlərdə
aparılan döyüşlərdə elə ilk anlardan
da Azərbaycan Ordusunun hissə və
bölmələri hərbi təşəbbüsü ələ alaraq erməni hərbi qüvvələrinə ağır
zərbələr vurdular. Azərbaycan hərbi
qüvvələrinin şimal qruplaşması şərti
adı “Canavar qulağı” olan hündürlüyün sağ və sol hədlərini, günün
sonuna isə Təkəqaya yüksəkliyini
ələ keçirdi. Mərkəz qruplaşması isə
3340.3 yüksəkliyini, 1444.2, 831.2,
701.3 yüksəkliklərini, Çaylı həddini
erməni hərbi qüvvələrindən azad
etdi.
Daha uğurlu döyüşlər isə cənub
qruplaşmasının fəaliyyət zonasında
baş verdi. Günün birinci yarısında
artıq bəzi istiqamətlərdən erməni
silahlı qüvvələrinin müdafiə xətləri
yarıldı. Nəticədə, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Qərvənd, kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Cəbrayıl
rayonunun Böyük Mərcanlı, Nüzgar
kəndləri, günün ikinci yarısında isə
Murov dağ silsiləsində Murov zirvəsi
erməni işğalından azad edildi. Murov
zirvəsinin azad edilməsi ilə AğdərəVardenis avtomobil yolu Azərbaycan
Ordusunun nəzarəti altına düşdü.
Adları çəkilən yaşayış məntəqələri
Vətən
müharibəsinin
gedişində
azadlığına qovuşmuş ilk yaşayış
məntəqələri oldular.
Bu
məntəqələrin
azad
edilməsindən əlavə, gün ərzində
erməni hərbi qüvvələrinin atəş
mövqelərinə və hərbi texnikasına da
sarsıdıcı zərbə endirildi. Müharibənin
elə ilk gününün nəticələri göstərdi

yiş etdirdi. Bunu elə erməni hərbi
ekspertləri də etiraf etməli oldular ki,
Azərbaycan tərəfi bu müharibənin
gedişində kontaktsız döyüşlər aparmaq məharətini nümayiş etdirdiyi
halda, erməni generalları hələ də XX
əsrin 90-cı illərində ilişib qalmışdılar
və onlar yeni reallıqlardan xəbərsiz
idilər. Bu isə aparılan döyüşlərin
nəticələrində özünü göstərirdi.
Şimal istiqamətində aparılan
döyüşlərə əsasən Azəbaycanın dağpiyada bölmələri və xüsusi təyinatlı
qüvvələr cəlb edilmişdilər. Bəzi
məlumatlara görə, bu bölmələrin
döyüş mövqelərinə atılmasında vertolyotlardan da istifadə olunmuşdu.
Bu bölmələrin fəaliyyəti raket-artilleriya qüvvələri, zirehli texnika
və uçuş aparatları tərəfindən də
müşayiət olunurdu. Pilotsuz uçuş
aparatları və raket-artilleriya qurğuları bu istiqamətdə yeləşmiş erməni
mövqelərinə və hərbi texnikasına güclü zərbələr vurdular. Həmin
istiqamətdə hücumun coğrafiyasının
genişləndirilməsi üçün zirehli texnika
və mühəndis bölmələri erməni mina
sahələrinin təmizlənməsi işini öz
öhdəsinə götürdülər.
Bu zaman Azərbaycan zirehli texnikasından bəzilərinin mina
sahələrində partlaması hallarının olduğu bildirilir. Erməni təbliğat maşını
bu hadisəni erməni hərbi qüvvələrinin
böyük uğurlarından biri kimi qələmə
versə də, Azərbaycan hərbi qüvvələri
hərbi təşəbbüsü bütünlüklə öz
əllərində saxlaya bildilər. Bu zaman
hətta müqavimət göstərməyə çalışan erməni zirehli bölmələri də ciddi
itkilərlə rastlaşdılar.
Döyüşlərin ilk günündən başlayaraq, Azərbaycan hərbi qüvvələrinin
komandanlığı həm də bölgədə
yerləşdirilmiş erməni hava hücumundan müdafiə vasitələrinin və
radio-elektron mübarizə vasitələrinin
məhv edilməsinə xüsusi diqqət yetirdi. Bu məqsədlə həm pilotsuz uçuş
aparatları, həm də raket-artileriya
qüvvələri işə salındı. Erməni hərbi
qüvvələrinə məxsus hava hücumundan müdafiə və radio-elektron
mübarizə vasitələrinin davamlı olaraq məhv edilməsi isə pilotsuz zərbə
uçuş aparatlarının daha sərbəst və
maneəsiz fəaliyyəti üçün münasib
şərait yaratdı.
Əməliyyat
istiqamətlərində
fəaliyyət göstərən qüvvələrin döyüş uğurlarının əldə edilməsində
hərbi hava qüvvələri çox səmərəli
bir fəallıq nümayiş etdirdilər. Hərbi
təyyarələrin və vertolyotların köməyi
ilə bütün istiqamətlərdə, eləcə də
düşmən müdafiəsinin dərinliklərində
onun canlı qüvvəsinə, hava hücumundan müdafiə vasitələrinə və
digər obyektlərinə ağır zərbə vuruldu.
Hərbi hava qüvvələri Tərtər, Ağdam
və Füzuli istiqamətlərində düşmənin
xeyli sayda zirehli texnikasını məhv
etdilər. Məhv edilən düşmən texnikası arasında P-18, 5N84 RLS, “Osa”,
“TOR” kompleksləri də var idi.

Bəzi istiqamətlərdə ağır zərbəyə
duruş gətirə bilməyən düşmən
bölmələrinin şəxsi heyəti isə zirehli
texnikanı ataraq qaçmağa başladı.
Gözləmədikləri
halda
Azərbaycanın sərt cavabı ilə rastlaşan Ermənistan rəhbərliyi və
müdafiə nazirliyi isə elə ilk gündən
düçar olduğu uğursuzluqları erməni
xalqından gizlətməyə başladılar.
Ermənistanın o zamankı müdafiə
naziri sentyabrın 27-də yaydığı
bəyanatda başlanan yeni gərginliyin
bütün məsuliyyətini Azərbaycanın
üzərinə atmaqla bildirirdi ki, guya,
qətiyyətli hücumlarla Azərbaycan
Ordusunun bütün cəhdlərinin qarşısı alınır və Azərbaycan Ordusuna
böyük itkilər yetirilir. O öz xalqını
əmin və arxayın etməyə çalışırdı
ki, Azərbaycan Ordusunu məğlub
etmək üçün Ermənistanın bütün
imkanları var və Azərbaycan ciddi
şəkildə cəzalandırılacaqdır.
Belə xülyalarla erməni hərbi
mənsubları
birmənalı
şəkildə
Azərbaycan
Ordusu
tərəfindən
yuxarıda adları çəkilən yaşayış
məntəqələrinin
və
Murov
yüksəkliyinin
azad
edilməsini
də inkar edirdilər. Bununla belə,
Ermənistan müdafiə nazirliyinin
nümayəndələri döyüşlərin elə ilk
günündə 31 hərbçinin öldürüldüyünü
etiraf etməli oldular.
Ermənistanın
baş
naziri
N.Paşinyan başladıqları növbəti
təxribatın qarşısının alınması üçün
Azərbaycan tərəfindən sərt və
səmərəli tədbirlərin həyata keçirildiyini görəndə aciz duruma düşdü.
Azərbaycan
Prezidentinin
qətiyyəti, Azərbaycan xalqının və
ordusunun gücü onu məcbur etdi
ki, bu aciz durumdan nicat tapmaq
üçün dünyanın böyük dövlətlərinin
liderlərinə müraciət etsin, onların
vasitəsi ilə Azərbaycan tərəfindən
başlanan əks-hücum əməliyyatının
dayandırılması üçün Azərbaycan
Prezidentinə təzyiqlər göstərsin. O,
əvvəlcə Rusiya prezidenti V.Putinlə
telefon danışığı apardı. Sonra
erməniliyin sadiq himayədarlarından
olan Fransa Prezidenti E.Makronu
dilə tutdu. Sonra da N.Paşinyan dünya ictimaiyyətinə müraciət etdi, erməni
təxribatına cavab verən Azərbaycan
tərəfini müxtəlif bəhanələrlə ittihamlandırmağa başladı.
Kəmağıl erməni baş nazirinin iddiasına görə, əks-hücum əməliyyatının
keçirilməsi üçün Azərbaycan tərəfi
Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Suriyadan
terrorçu dəstələri Qarabağ bölgəsinə
gətirmişdi. O, az qala əks-hücum
əməliyyatının
da
Azərbaycanın
hərbi qüvvələri tərəfindən deyil,
Azərbaycana gətirilmiş terrorçu
dəstələr
tərəfindən
başlandığını da dünya ictimaiyyətinə sırımağa cəhd göstərdi. N.Paşinyan
Azərbaycan rəhbərliyini əks-hücum
əməliyyatından çəkindirmək üçün
qondarma Dağlıq Qarabağ qurumunu rəsmən tanımaq planından da
xəbər verdi.
Təmas xəttində baş verən
hadisələrlə bağlı Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da
Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlu, habelə Azərbaycanın və
Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə
telefon əlaqəsi saxladı. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyev isə Ermənistanın və bu
dövlətin himayədarlarının diplomatik
fəallıqları qarşısında qətiyyətlə bildirdi ki, kimsə bizi öz haqq yolumuzdan
döndərə bilməz.
Vətən
müharibəsinin
başlandığı elə ilk gündən də İlham
Əliyev Azərbaycan xalqının haqq
mübarizəsinin dayandırılması üçün

öz şərtini irəli sürdü – işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarının
azad edilməsi, Ermənistanın işğalçı
qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən
geri çəkilməsi müharibənin dayandırılması üçün yeganə şərt ola
bilər. Ermənistanın kimlərə isə arxayın olaraq qəbul etmədiyi bu şərti
Azərbaycan xalqı öz gücü ilə bu
təcavüzkar dövlətə qəbul etdirdi.
Sentyabr ayının 27-dən başlayaraq Azərbaycan Ordusunun
müzəffər yürüşünün başlanğıcı qoyuldu və həmin gündən başlayaraq Azərbaycanın hərbi qüvvələri
hər gün yeni-yeni Vətən torpağının
azad edilməsinin böyük sevincini Azərbaycan xalqına yaşatdı. Bu
hünəri müzəffər Ali Baş Komandan
belə dəyərləndirirdi: “Hər gün biz
irəliyə gedirdik, 44 gün ərzində bir
gün də olmayıb ki, biz geri çəkilək. Bir
gün də olmayıb ki, hansısa məsələni
biz həll etməyək. Hər gün səhər
mənim tərəfimdən hər günün döyüşəməliyyat planı təsdiq edilirdi, günün
sonunda da təhlil olunurdu. Biz bunun nəticəsində qısa müddət ərzində
böyük Qələbə qazana bilmişik, öz
doğma torpaqlarımızı düşməndən
azad edə bilmişik”.
Bu böyük Zəfər Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqının və onun
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
əzmkar və yaradıcı qətiyyətinin
qələbəsi idi. İlham Əliyev Vətən
müharibəsinin elə ilk günündən
başlayaraq Vətən müharibəsinə
rəhbərlikdə yeni bir təfəkkür və yanaşma ortaya qoydu, mövcud olan
reallıqların sərt çərçivəsini sındıraraq, Azərbaycan xalqının arzusunda
olduğu bir zəfərin memarına çevrildi.
Respublika Prezidenti özü də
bəyan edirdi ki, Vətən müharibəsinin
gedişində Ermənistanın işğalçılığına
qarşı aparılan döyüşlərin dayandırılması ilə bağlı çoxlu təzyiqlər oldu,
hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasında
Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul
edilməsinə cəhd göstərildi. Lakin
İlham Əliyevə xas olan qətiyyət, ardıcıllıq, milli maraqlara bağlılıq, ata
vəsiyyətini həyata keçirmək əzmi
bütün bu təzyiqlərə üstün gəldi və
Azərbaycan nəinki bölgədə, əslində,
bütün dünya üçün əhəmiyyət kəsb
edəcək bir reallıq yaratdı.
Vətən müharibəsinin elə ilk
günündən Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin dilindən səslənən “Qarabağ
Azərbaycandır” ifadəsi xalqımızın
milli mübarizəsinin şüarına çevrildi,
bütün xalqı öz ətrafında birləşdirdi
və sonda bu diyarın yenidən
Azərbaycan olmasını təmin etdi:
“Qarabağ Azərbaycandır və nida”
ifadəsi artıq bizim qələbəmizin rəmzi
idi, rəmzinə çevrildi. Bir il bundan
əvvəl mən bunu demişəm. Mən fəxr
edirəm ki, mənim dediyim ifadə artıq
bir milli şüara çevrildi. Bu gün böyük
qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Füzuli
bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan
bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam
bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər
bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır”.
2020-ci il sentyabr ayının

27-də başlanan Vətən müharibəsi,
təxminən 30 il erməni işğalı altında qalan Qarabağı və onun ətrafını
yenidən Azərbaycana qaytardı, haqq
öz yerini tutdu. Azərbaycan xalqı
özünün çoxəsrlik tarixinə yeni və
şərəfli bir səhifə yazdı və bununla
Azərbaycan dünyanın qalib xalqlarından birinə çevrildi.

Mehman SÜLEYMANOV,
Milli Müdafiə Universiteti
Hərbi-Elmi Tədqiqat
İnstitutunun professoru, tarix
elmləri doktoru
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27 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2022-ci il 26 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Media Reyestrinin aparılması qaydaları
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar “Media haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun (bundan sonra – Qanun)
73.6-cı maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və
Media Reyestrinin (bundan sonra – Reyestr) aparılması ilə əlaqədar hüquqi və təşkilati məsələləri
tənzimləyir.
1.2. Reyestr Azərbaycan Respublikasının
mülkiyyətidir və onun saxlanılması Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata
keçirilir.
1.3. Reyestrin formalaşdırılması, aparılması,
digər dövlət qurumlarının informasiya sistemləri və
ehtiyatları ilə inteqrasiyası, arxivləşdirilməsi və bu
Qaydalarla tənzimlənməyən məsələlər Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Qaydaları” ilə tənzimlənir.
1.4. Fərdi məlumatların Reyestrdə toplanılması və işlənilməsi “Fərdi məlumatlar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir.
2. Əsas anlayışlar
2.1. Bu Qaydalarda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
2.1.1. reyestr – Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) tərəfindən idarə olunan, media
subyektlərinə, o cümlədən, onların redaksiyalarına,
habelə jurnalistlərə dair məlumatları əks etdirən
elektron sənədlər və ya sənədlər toplusundan
(sənədləşdirilmiş informasiyadan) ibarət informasiya
ehtiyatı;
2.1.2. istifadəçi – normativ hüquqi aktlarla
müəyyən edilmiş qaydada Reyestrdən informasiya əldə etmək və ya informasiyadan istifadə hüququ verilmiş dövlət orqanları (qurumları), yerli
özünüidarəetmə orqanları, media subyektləri, habelə
digər hüquqi və fiziki şəxslər;
2.1.3. iştirakçı – Reyestrin informasiya
proseslərində iştirak edən dövlət orqanları (qurumları);
2.1.4. sahib – normativ hüquqi aktlarla müəyyən
edilmiş qaydada Reyestr üzərində sahiblik və istifadə
hüququnu həyata keçirən, habelə Reyestrin aparılmasını təmin edən Agentlik;
2.1.5. Media Reyestri şəhadətnaməsi (bundan sonra – şəhadətnamə) – media subyektlərinə, o
cümlədən, onların redaksiyalarına dair məlumatların
Reyestrə daxil edilməsini təsdiq edən sənəd;
2.1.6. jurnalist vəsiqəsi (bundan sonra –
vəsiqə) – jurnalistlərə dair məlumatların Reyestrə
daxil edilməsini təsdiq edən sənəd;
2.1.7. elektron kabinet – istifadəçinin Vahid
Giriş Sistemi (“ASAN Login”) ilə eyniləşdirilməklə,
Reyestrə daxil olmasına və ondan istifadəsinə (özü
barəsindəki məlumatlarla tanış olmasına, onları
əldə etməsinə, həmin məlumatlarda olan hər hansı dəyişikliklə bağlı məlumat almasına, müraciətləri
elektron formada göndərməsinə və xidmətlərdən
istifadə etməsinə, ödənişlər həyata keçirməsinə
və s.) imkan verən, həmçinin operatorla qarşılıqlı
əlaqəni təmin edən xüsusi fərdi elektron səhifə.
2.2. Bu Qaydaların məqsədləri üçün istifadə
olunan digər anlayışlar Qanunda nəzərdə tutulan
mənaları ifadə edir.
2.3. Reyestrin sahibi eyni zamanda onun operatoru funksiyalarını həyata keçirir.
3. Reyestrin fəaliyyət prinsipləri
3.1.
Reyestr
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması,
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın 2.1ci bəndində qeyd edilən prinsiplər nəzərə alınmaqla,
aşağıdakı prinsiplər əsasında formalaşdırılır:
3.1.1. istifadə rahatlığı – Reyestrdən istifadənin
və məlumat mübadiləsinin əlavə əməliyyatlar aparılmadan təmin edilməsi;
3.1.2. fasiləsizlik – Reyestrdə aparılan təşkilati,
inzibati, texniki və digər dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, fəaliyyətin fasiləsiz həyata keçirilməsi;
3.1.3. operativlik – Reyestrdə məlumatların
yaradılması, toplanılması, işlənilməsi, saxlanılması və axtarışı proseslərinin sürətli şəkildə həyata
keçirilməsi;
3.1.4. şəffaflıq – Reyestrin fəaliyyətində aşkarlığın və hesabatlılığın təmin edilməsi, həyata keçirilən
prosedurların və onların nəticələrinin izlənilməsi imkanının mövcudluğu.
4. Reyestrin strukturu
4.1. Reyestrin strukturu aşağıdakı modullardan
ibarətdir:
4.1.1. “elektron kabinet” modulu;
4.1.2. “müraciətlər” modulu;
4.1.3. “əməliyyatlar” modulu;
4.1.4. “istifadəçilər” modulu;
4.1.5. “məlumatlandırma” modulu;
4.1.6. “hesabatlar” modulu;
4.1.7. “digər sistemlərlə inteqrasiya” modulu;
4.1.8. “inzibatçılıq” modulu;
4.1.9. “ödəniş” modulu.
4.2. Reyestrin strukturuna daxil olan modullar
vasitəsilə aşağıdakılar təmin edilir:
4.2.1. “elektron kabinet” modulu vasitəsilə
tələb olunan məlumatların daxil edilməsi, reyestr
məlumatlarında dəyişiklik edilməsi, ödənişlər barədə
məlumatın olması, habelə bu Qaydalarda nəzərdə
tutulan digər imkanların təmin edilməsi;
4.2.2.
“müraciətlər”
modulu
vasitəsilə
müraciətlərin qəbulu və aidiyyəti üzrə yönəldilməsi;
4.2.3. “əməliyyatlar” modulu vasitəsilə tələb
olunan məlumatların daxil edilməsi, daxil edilən
məlumatların yoxlanış üçün göndərilməsi və
təsdiqlənməsi, təsdiqedici sənədin hazırlanması və
göndərilməsi;
4.2.4. “istifadəçilər” modulu vasitəsilə Reyestrdə
elektron kabinetin yaradılması, elektron kabinetin
dövlət orqanları (qurumları) ilə əlaqələndirilməsi,
istifadəçi
hesabı
üzrə
səlahiyyətlərin
müəyyənləşdirilməsi və əlaqəli digər əməliyyatların
idarə edilməsi;
4.2.5. “məlumatlandırma” modulu vasitəsilə
istifadəçilərə məlumat xarakterli elektron bildirişlərin
göndərilməsi və göndərilən bildirişlərin qeydiyyatının
aparılması;
4.2.6. “hesabatlar” modulu vasitəsilə müxtəlif
parametrlərə görə hesabatların tərtib edilməsi;
4.2.7. “digər sistemlərlə inteqrasiya” modulu
vasitəsilə Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi
(bundan sonra – EHİS) üzərindən digər informasiya

sistemləri və ehtiyatları ilə inteqrasiya proseslərinin
həyata keçirilməsi;
4.2.8. “inzibatçılıq” modulu vasitəsilə operatorun funksiyalarına uyğun olaraq əməkdaşlara
səlahiyyətlərin verilməsi;
4.2.9. “ödəniş” modulu vasitəsilə elektron formada (“ASAN ödəniş” sisteminə keçid verilməklə)
ödəniş proseslərinin həyata keçirilməsi.
5. Reyestrin texniki-texnoloji və
funksional infrastrukturu
5.1. Reyestrin infrastrukturu texniki-texnoloji və funksional baxımdan aşağıdakı əsas
komponentlərdən ibarətdir:
5.1.1. proqram-texniki vasitələr və proqram
təminatı;
5.1.2. idarəetmə paneli;
5.1.3. ehtiyat mərkəzi;
5.1.4. arxiv mərkəzi;
5.1.5. test mühiti.
5.2. Proqram-texniki vasitələr və proqram
təminatı nəzərdə tutulan xidmətlərin və informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsini, Reyestrdən
istifadəni, onun fəaliyyətinin etibarlılığını, dayanıqlılığını və təhlükəsizliyini təmin edir.
5.3. İdarəetmə paneli Reyestrin məlumat bazasının formalaşdırılmasını və idarə olunmasını, o
cümlədən, həmin məlumat bazasından istifadəni
təmin edir.
5.4. Ehtiyat mərkəzi Reyestrin fəaliyyətinin dayanıqlılığını və təhlükəsizliyini təmin etmək, habelə
Reyestrdə formalaşdırılan, Reyestrə daxil edilən və
Reyestrdən ötürülən məlumatların ehtiyat surətlərini
saxlamaq məqsədilə yaradılır.
5.5. Arxiv mərkəzi Reyestrdə formalaşdırılan, Reyestrə daxil edilən və Reyestrdən ötürülən
məlumatların arxiv nüsxəsinin saxlanılmasına,
zərurət yarandıqda arxiv nüsxələrindən məlumatların
bərpasına xidmət edir.
5.6. Reyestrdə aparılan dəyişikliklərin yoxlanılması test mühitində həyata keçirilir.
5.7. Reyestr daxil olan şəxslərin identikləşdirilməsi
məqsədilə Vahid Giriş Sistemi (“ASAN Login”) ilə
təchiz edilir.
6. Reyestrin aparılması qaydaları
6.1. Reyestrin informasiya təminatı Reyestrə daxil edilmək üçün müraciət edən şəxslər, o cümlədən,
jurnalistlər və Azərbaycan Respublikasının Audiovizual Şurası tərəfindən məlumatların təqdim edilməsi,
həmçinin EHİS vasitəsilə sorğu edilən məlumatların
inteqrasiya olunması yolu ilə həyata keçirilir.
6.2. Reyestrə daxil edilmək üçün müraciət edən
şəxslər, o cümlədən jurnalistlər tərəfindən məlumatlar
təqdim edildiyi tarixdən 5 (beş) iş günü müddətində
Reyestrin operatoru çatışmazlıqların olub-olmamasını yoxlayır və çatışmazlıqlar aşkar edilmədikdə
Reyestrə daxil edir.
6.3. Təqdim edilmiş məlumatlarda imtinaya səbəb
olmayan çatışmazlıqlar müəyyən edildikdə, müraciət
edən şəxslərə, o cümlədən, jurnalistlərə bu Qaydaların 6.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müddətdən gec
olmayaraq, çatışmazlıqlar qeyd edilməklə onların
aradan qaldırılması barədə elektron qaydada bildiriş
göndərilir. Çatışmazlıqlar həmin şəxslər tərəfindən 5
(beş) iş günü müddətində aradan qaldırılmalıdır.
6.4. Çatışmazlıqlar bu Qaydaların 6.3-cü
bəndində qeyd edilən müddətdə aradan qaldırılmadıqda, Agentlik tərəfindən müraciət baxılmamış
saxlanılır. Bu hal həmin şəxslərin yenidən müraciət
etməsinə mane olmur.
6.5. Reyestrə daxil edilmək üçün müraciət etmiş
şəxslərin Reyestrə daxil edilməsindən aşağıdakı hallarda imtina olunur:
6.5.1. Qanunun 26.1 – 26.5-ci və 26.8-ci
maddələrində nəzərdə tutulmuş tələblərə (Qanunun
69.2-ci maddəsi nəzərə alınmaqla) uyğun olmadıqda;
6.5.2. fəaliyyəti davamlı olmadıqda (müraciət
tarixinə qədər media sahəsində fəaliyyət göstərməmiş
media subyektləri istisna olmaqla);
6.5.3. fəaliyyəti Qanunun 13.1-ci və 13.2-ci
maddələrinin tələblərinə uyğun olmadıqda;
6.5.4. hüquqi şəxs olduqda hüquqi şəxslərin
dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış olmadıqda;
6.5.5. fiziki şəxs olduqda fərdi sahibkar kimi vergi
uçotuna alınmış olmadıqda;
6.5.6. loqotipi (emblemi) Reyestrdə olan digər
media subyektlərinin redaksiyalarının loqotipləri
(emblemləri) ilə eyni və ya oxşar olduqda.
6.6. Reyestrə daxil edilmək üçün müraciət etmiş
jurnalistlərin Reyestrə daxil edilməsindən aşağıdakı
hallarda imtina olunur:
6.6.1. ali təhsili olmadıqda;
6.6.2. fəaliyyət qabiliyyətli olmadıqda;
6.6.3. ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərə, habelə
ictimai mənəviyyat əleyhinə olan cinayətlərə görə
əvvəllər məhkum edildikdə;
6.6.4. məhkumluğu ödənilmədikdə və ya
götürülmədikdə;
6.6.5. media subyekti ilə əmək müqaviləsi olmadıqda (fərdi olaraq müəllif hüquqları əsasında işləyən
jurnalistlərin azı bir media subyekti ilə mülki hüquqi
müqaviləsi olmalıdır);
6.6.6. Reyestrə daxil edilməmiş media
subyektində işlədikdə;
6.6.7. işlədiyi media subyekti davamlı fəaliyyət
göstərmədikdə (müraciət tarixinə qədər fəaliyyət
göstərməmiş media subyektləri istisna olmaqla);
6.6.8. fəaliyyəti Qanunun 13.1-ci və 13.2-ci
maddələrinin tələblərinə uyğun olmadıqda;
6.6.9. işlədiyi çap mediası subyektinin
fəaliyyətində yaranmış fasilə Qanunun 59.7-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdən artıq olduqda;
6.6.10. jurnalistika sahəsi üzrə iş stajı 3 (üç)
ildən az olduqda və ya elmi və pedaqoji təhsil
müəssisələrində jurnalistika sahəsində 3 (üç) ildən
az fəaliyyət göstərdikdə;
6.6.11. jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiyi müddətdə
peşə etikası (etik davranış) qaydalarına riayət
etmədikdə;
6.6.12. fərdi sahibkar kimi vergi uçotuna alınmadan fərdi olaraq müəllif hüquqları əsasında mülki hüquq müqaviləsi ilə işlədikdə.
6.7. Reyestrə daxil edilmək üçün müraciət etmiş
şəxslərin, o cümlədən, jurnalistlərin Reyestrə daxil
edilməsindən imtina edildikdə, bu barədə Agentlik tərəfindən əsaslandırılmış qərar qəbul olunur və
5 (beş) iş günü müddətində elektron qaydada onlara göndərilir. Bu qərar həmin şəxslərin yenidən
müraciətinə mane olmur.
6.8. Reyestrə daxil edilmiş məlumatlarda
dəyişiklik edildikdə, dəyişiklik baş verdiyi tarixdən
14 (on dörd) iş günü müddətində bu məlumatlar

müvafiq təsdiqedici sənədlərlə birlikdə elektron kabinet vasitəsilə Agentliyə təqdim olunur və aparılmış
dəyişikliklərin yenidən Reyestrə daxil edilməsi bu
Qaydaların müddəaları nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
6.9. Reyestrə daxil edilmiş media subyektlərinə
və jurnalistlərə elektron informasiya ehtiyatı
vasitəsilə müvafiq olaraq elektron sənəd formasında
şəhadətnamə və vəsiqə verilir.
6.10. Şəhadətnamə Reyestrdə müvafiq qeydin
edildiyi tarixdən müddətsiz olaraq, vəsiqə isə 3 (üç) il
müddətinə verilir.
6.11. Şəhadətnamə və vəsiqələrə rəqəmlərin və
(və ya) hərflərin kombinasiyasından ibarət unikal
qeydiyyat nömrəsi verilir.
6.12. Vəsiqə Reyestrə daxil edilmiş jurnalistin
müraciəti əsasında 3 (üç) iş günü müddətində kağız
daşıyıcıda ona təqdim olunur.
6.13.
Vəsiqədəki
məlumatlar
dəyişdikdə,
məlumatların səhv olduğu aşkar edildikdə, vəsiqə yararsız hala düşdükdə və ya itirildikdə onun sahibinin
müraciəti əsasında 3 (üç) iş günü müddətində yeni
vəsiqə verilir.
6.14. Jurnalist vəsiqənin etibarlılıq müddəti bitdiyi gündən ən geci 3 (üç) iş günü müddətində həmin
vəsiqəni Agentliyə təhvil verməklə vəsiqənin yenidən
alınması üçün müraciət etmək hüququna malikdir.
6.15. Əmək müqaviləsinə xitam verilmiş jurnalist
sonuncu iş günündə öz vəsiqəsini işəgötürənə (media subyektinə) təhvil verməli, media subyekti isə
həmin vəsiqəni təhvil aldığı gündən ən geci 3 (üç)
iş günü müddətində məhv edilməsi üçün Agentliyə
təqdim etməlidir.
6.16. Fərdi olaraq müəllif hüquqları əsasında
fəaliyyət göstərən jurnalistlər Reyestrdən çıxarıldığı
gündən ən geci 3 (üç) iş günü müddətində vəsiqəni
məhv edilməsi üçün Agentliyə verməlidirlər.
6.17. Reyestrə daxil edilmiş media subyektləri
aşağıdakı hallarda Reyestrdən çıxarılırlar:
6.17.1. media subyektinin ərizəsi olduqda;
6.17.2. hüquqi şəxs olan media subyekti ləğv
edildikdə;
6.17.3. məhkəmənin qərarı ilə media subyektinin
fəaliyyətinə xitam verildikdə;
6.17.4. fiziki şəxs olan media subyekti öldükdə və
ya qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı ilə ölmüş
və ya itkin düşmüş elan edildikdə;
6.17.5. Qanunun 26.1– 26.5-ci (Qanunun 69.2-ci
maddəsi nəzərə alınmaqla) və 74.1.5-ci maddələrinin
tələblərinə cavab vermədiyi aşkar edildikdə;
6.17.6. çap mediası subyekti tərəfindən Qanunun
59.7-ci maddəsinin, onlayn media subyekti (redaksiyaları) tərəfindən isə Qanunun 60.5-ci maddəsinin
tələbləri pozulduqda;
6.17.7. Reyestrə daxil edilmiş çap mediası və ya
onlayn media subyektinin reyestr məlumatlarında
dəyişiklik edildikdə, dəyişiklik baş verdiyi tarixdən 14
(on dörd) iş günü müddətində bu məlumatlar müvafiq təsdiqedici sənədlərlə birlikdə Agentliyə təqdim
edilmədikdə;
6.17.8. audiovizual media subyektinin lisenziyası
ləğv edildikdə.
6.18. Qanunun 58.3-cü maddəsinə uyğun olaraq
təqdim olunmuş məlumatlar əsasında audiovizual
media subyektləri birbaşa Reyestrdən çıxarılır.
6.19. Reyestrə daxil edilmiş jurnalistlər aşağıdakı
hallarda Reyestrdən çıxarılırlar:
6.19.1. jurnalistin ərizəsi olduqda;
6.19.2. Qanunun 74.2-ci maddəsinin tələblərinə
cavab vermədiyi aşkar edildikdə;
6.19.3. ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə görə
məsuliyyətə cəlb edildikdə;
6.19.4. öldükdə və ya qanuni qüvvəyə minmiş
məhkəmə qərarı ilə ölmüş və ya itkin düşmüş elan
edildikdə;
6.19.5. yayımladığı informasiyanın Qanunun
14-cü maddəsinin tələblərinə cavab verməməsi halları il ərzində 3 (üç) dəfə aşkar edildikdə;
6.19.6. işlədiyi media subyekti, yaxud fərdi olaraq müəllif hüquqları əsasında işlədiyi yeganə media
subyekti Reyestrdən çıxarıldıqda;
6.19.7. fərdi olaraq müəllif hüquqları əsasında
mülki hüquq müqaviləsi ilə işləyən jurnalist vergi
uçotundan çıxarıldıqda və ya sahibkarlıq fəaliyyəti
dayandırıldıqda.
6.20. Bu Qaydaların 6.17–6.19-cu bəndlərində
qeyd edilən hallarda Agentlik tərəfindən media
subyektlərinin və jurnalistlərin Reyestrdən çıxarılması barədə əsaslandırılmış qərar qəbul olunur və bu
barədə onun veb-saytında məlumat yerləşdirilir.
7. Reyestrə daxil edilən və
ötürülən məlumatlar
7.1. Reyestrə daxil edilən, habelə EHİS vasitəsilə
Reyestrə ötürülən məlumatlar aşağıdakılardır:
7.1.1. audiovizual media subyektinin və (və ya)
onun redaksiyasının (redaksiyalarının) aşağıdakı
məlumatları:
1. fiziki şəxs olan media subyektinin soyadı,
adı, atasının adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin
nömrəsi və verilmə tarixi, vətəndaşlığı və daimi yaşadığı ölkə, məhkumluğunun olub-olmaması haqqında
məlumat, VÖEN-i, loqotipi (emblemi), hüquqi və faktiki ünvanı, əlaqə məlumatları;
2. hüquqi şəxs olan media subyektinin və (və ya)
onun redaksiyasının (redaksiyalarının) adı, loqotipi
(emblemi), VÖEN-i, hüquqi və faktiki ünvanı, əlaqə
məlumatları;
3. hüquqi şəxs olan media subyektinin təsisçisi
(iştirakçısı), habelə media subyektinin təsisçisi olan
hüquqi şəxsin birbaşa və ya dolayısilə iştirakçısı
olan şəxslər (fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi və
verilmə tarixi, vətəndaşlığı və daimi yaşadığı ölkə,
məhkumluğunun olub-olmaması haqqında məlumat,
hüquqi və faktiki ünvanı, əlaqə məlumatları, hüquqi
şəxs olduqda adı, VÖEN-i, hüquqi və faktiki ünvanı,
əlaqə məlumatları) haqqında məlumat;
4. idarəetmə orqanı rəhbərinin soyadı, adı,
atasının adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin
nömrəsi və verilmə tarixi, yaşadığı yer, ali təhsili,
məhkumluğunun olub-olmaması haqqında məlumat
və əlaqə məlumatları;
5. məsul redaktorun soyadı, adı, atasının adı,
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi və verilmə
tarixi, yaşadığı yer, əlaqə məlumatları;
6. media subyektində işləyən jurnalistlərin siyahısı (soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədin nömrəsi və verilmə tarixi, yaşadığı yer, əlaqə
məlumatları);
7. ərazi kateqoriyası;
8. janrı, yayım üsulu və növü;
9. lisenziyasının növü, nömrəsi və tarixi;
7.1.2. çap mediası subyektlərinin və (və ya)

onun redaksiyasının (redaksiyalarının) aşağıdakı
məlumatları:
1. bu Qaydaların 7.1.1-ci yarımbəndinin 1–7-ci
abzaslarında nəzərdə tutulmuş məlumatlar;
2. çap mediası subyektinin dövriliyi və birdəfəlik
tirajı, məzmunu haqqında məlumat (dini məzmunlu
çap mediası subyekti təsis edildikdə, Azərbaycan
Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin rəyi);
7.1.3. onlayn media subyektinin və (və ya)
onun redaksiyasının (redaksiyalarının) aşağıdakı
məlumatları:
1. bu Qaydaların 7.1.1-ci yarımbəndinin 1–6-cı
abzaslarında nəzərdə tutulmuş məlumatlar;
2. domen adının sahibi fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin
nömrəsi və verilmə tarixi, hüquqi və faktiki ünvanı,
əlaqə məlumatları, hüquqi şəxs olduqda adı, VÖEN-i,
hüquqi və faktiki ünvanı, əlaqə məlumatları;
3. dini məzmunlu onlayn media subyekti təsis
edildikdə, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəyi;
7.1.4. informasiya agentliyinin və (və ya)
onun redaksiyasının (redaksiyalarının) aşağıdakı
məlumatları:
1. bu Qaydaların 7.1.1-ci yarımbəndinin 1–6-cı
abzaslarında nəzərdə tutulmuş məlumatlar;
2. digər media subyektləri ilə informasiya verilməsi
(əldə edilməsi) haqqında bağladığı müqavilələr
barədə məlumatlar;
3. onlar tərəfindən kütləvi informasiyanın dərc
olunma və (və ya) yayımlanma üsuluna uyğun
audiovizual media redaksiyası olduqda, bu Qaydaların 7.1.1-ci yarımbəndinin 7–9-cu abzasları, çap mediası redaksiyası olduqda 7.1.1-ci yarımbəndinin 7-ci
və 7.1.2-ci yarımbəndinin 2-ci abzasları, onlayn media
redaksiyası olduqda isə 7.1.3-cü yarımbəndinin 2-ci
və 3-cü abzaslarında nəzərdə tutulmuş məlumatlar;
7.1.5. jurnalistlərin aşağıdakı məlumatları:
1. jurnalistin soyadı, adı, atasının adı, yaşadığı
yer, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi və
verilmə tarixi, əlaqə məlumatları;
2. verilmiş jurnalist vəsiqəsi (o cümlədən olduğu
halda əvvəllər verilmiş) haqqında məlumat (nömrəsi,
verilmə tarixi, etibarlılıq müddətinin bitdiyi tarix);
3. jurnalistin əmək və ya mülki hüquqi müqaviləsi,
habelə əmək fəaliyyəti haqqında ümumi məlumat;
4. fərdi olaraq müəllif hüquqları əsasında mülki
hüquq müqaviləsi ilə işləyən jurnalistin VÖEN-i;
5. jurnalistin ali təhsili haqqında məlumat;
6. jurnalistin məhkumluğunun olub-olmaması
haqqında məlumat.
8. Reyestrə informasiya sistemlərinin
inteqrasiyası və məlumat mübadiləsinin təşkili
8.1. Reyestr ilə digər dövlət informasiya sistemləri
və ehtiyatları arasında məlumat mübadiləsi EHİS
vasitəsilə real vaxt rejimində həyata keçirilir.
8.2. Reyestrə daxil ediləcək məlumatların ilkin
mənbədən əldə olunmasını təmin etmək məqsədilə
aşağıdakı dövlət orqanlarının (qurumlarının) informasiya ehtiyatları və sistemləri Reyestrə inteqrasiya
edilir:
8.2.1. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi;
8.2.2. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil
Nazirliyi;
8.2.3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi;
8.2.4. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti;
8.2.5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində İnnovasiyalar
Mərkəzi;
8.2.6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi.
8.3. Reyestrin digər dövlət informasiya sistemləri
və ehtiyatları ilə inteqrasiyası, habelə bu Qaydaların 7.1-ci bəndində nəzərdə tutulan məlumatların
mübadiləsinin təşkili bu Qaydalara və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Qaydaları”nın 4-cü hissəsinə uyğun olaraq həyata
keçirilir.
8.4. Reyestr ilə digər dövlət informasiya sistemləri
və ehtiyatları arasında məlumat mübadiləsinin real
vaxt rejimində həyata keçirilməsi mümkün olmadıqda, məlumatların Reyestrə daxil edilməsi əl ilə
həyata keçirilir.
9. Reyestrin sahibinin funksiyaları
9.1. Reyestrin sahibi aşağıdakı funksiyaları
həyata keçirir:
9.1.1. Reyestrin fəaliyyətini normativ – hüquqi
aktların tələblərinə uyğun təşkil etmək;
9.1.2. Reyestrin digər dövlət informasiya
sistemləri və ehtiyatları ilə məlumat mübadiləsi üçün
tədbirlər görmək;
9.1.3.
Reyestrin
iştirakçıları
tərəfindən
məlumatların Reyestrə tam və vaxtında daxil olunmasına nəzarət etmək;
9.1.4. istifadəçilərin və iştirakçıların yazılı, o
cümlədən elektron müraciəti əsasında Reyestrdə
saxlanılan məlumatlar üzərində dəyişikliklərin həyata
keçirilməsini təmin etmək;
9.1.5. Reyestrin komponentlərinin və proqram təminatının təyinatı üzrə istismarına, texniki
xidmətinə, təmirinə və saxlanılmasına, tərtib olunmuş qrafik üzrə müvafiq profilaktik işlərin aparılmasına nəzarət etmək;
9.1.6.
mərkəzi
və
ehtiyat
avadanlıq
komplekslərində hər hansı qəza (xəta) baş verdiyi və
ya Reyestrin fəaliyyətində fasilə yarandığı halda Reyestrin iştirakçılarını bu barədə məlumatlandırmaq;
9.1.7. Reyestrdəki məlumatların aktuallığını, etibarlılığını, əlçatanlığını, tamlığını, konfidensiallığını,
habelə onların ehtiyat surətlərinin saxlanılmasını və
qorunmasını təmin etmək;
9.1.8. iştirakçıların Reyestrə giriş hüququnu
müəyyən etmək və ya onların Reyestrə giriş imkanını ləğv etmək;
9.1.9. Reyestr üzrə statistik hesabatlar hazırlamaq və onları təhlil etmək;
9.1.10. məlumatlara qanunsuz müdaxilə faktlarının vaxtında aşkar edilməsi, qanunsuz müdaxilənin,
məlumatların surətlərinin çıxarılmasının və (və ya)
bu məlumatların onlarla işləməyə icazəsi olmayan şəxslərə ötürülməsinin qarşısının alınması,
dəyişdirilmiş və ya məhv edilmiş məlumatların dərhal
bərpası imkanının olmasını təmin etmək.
10. Reyestrin operatorunun funksiyaları
10.1. Operatorun funksiyaları aşağıdakılardır:

10.1.1. Reyestrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
və onun funksional imkanlarının artırılması
istiqamətində tədbirlər görmək;
10.1.2. normativ hüquqi aktlarda edilən
dəyişikliklərə əsasən proqram təminatında uyğunlaşdırmalar aparılmasını, eləcə də yeni proqram modullarının yazılmasını və sınaqlar keçirilməsini təmin
etmək;
10.1.3. Reyestrdə olan məlumatların mühafizəsi
məqsədilə aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmək:
1. məlumatlara icazəsiz girişin qarşısını almaq;
2. məlumatlara giriş qaydalarının pozulması ilə
bağlı xəbərdarlıq etmək;
3. proqram-texniki vasitələrin fəaliyyətini poza
biləcək təsirlərin qarşısını almaq;
4. icazəsiz giriş nəticəsində dəyişdirilmiş və ya
məhv edilmiş məlumatların dərhal bərpası imkanını
təmin etmək;
5. məlumatların mühafizə səviyyəsini müəyyən
etmək;
6. məlumatlara giriş hüquqlarını müəyyən etmək;
7. sistem proqramlarının, tətbiqi proqramların və
informasiya ehtiyatlarının mütəmadi yenilənən ehtiyatının saxlanılmasını təmin etmək;
10.1.4. Reyestrdə aparılan təmir və yenilənmə
işləri haqqında istifadəçiləri və əlaqələndirici qurum
olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyini əvvəlcədən məlumatlandırmaq;
10.1.5. Reyestrdə baş verən dayanmaları qısa
vaxtda aradan qaldırmaq;
10.1.6. Reyestrin dövri olaraq tam monitorinqini
həyata keçirmək;
10.1.7. Reyestrin əlçatanlığını və mobil cihazlara
uyğunluğunu təmin etmək;
10.1.8. Reyestrdə baş verən xətaların qeydiyyatının aparılmasını və xəta baş verdikdə aidiyyəti
əməkdaşların
avtomatik
məlumatlandırılmasını
təmin etmək;
10.1.9.
Reyestrin
“Hökumət
buludu”nda
yerləşdirilməsini, aparılmasını və təkmilləşdirilməsini
təmin etmək üçün “Hökumət buludu”nun operatoru
ilə birlikdə zəruri tədbirlər görmək;
10.1.10. bu Qaydalardan və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli
263 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Qaydaları”ndan irəli gələn digər funksiyaları həyata
keçirmək.
11. Reyestrin iştirakçısının funksiyaları
11.1. Reyestrin iştirakçısının aşağıdakı funksiyaları vardır:
11.1.1. Reyestrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı təkliflər vermək;
11.1.2. Reyestrin fəaliyyəti ilə bağlı aşkar olunmuş qüsur və çatışmazlıqlar (nasazlıqlar) barədə
operatora məlumat vermək;
11.1.3. məlumatları dolğun şəkildə Reyestrə daxil
etmək, bu məlumatların təhlükəsizliyinin təmini üçün
zəruri tədbirlər görmək;
11.1.4. informasiyanın mühafizəsi üçün proqram
təminatının tələblərinə riayət etmək;
11.1.5. operator tərəfindən informasiya sisteminə
daxil edilən və iştirakçının bilavasitə fəaliyyəti ilə bağlı olan yeni məlumat və sənədləri daim izləmək;
11.1.6. informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə vərdişlərini və bacarıqlarını
mütəmadi təkmilləşdirmək;
11.1.7. Reyestrin fəaliyyətini ləngidən, ona zərər
vuran və ya onun fəaliyyətinin dayanmasına səbəb
ola bilən hərəkətlərə yol verməmək;
11.1.8. Reyestrin istifadəçisi və ya iştirakçısı olmayan şəxslərə ondan istifadə etmək imkanı yaratmamaq;
11.1.9. Reyestrdən əldə olunan məlumatları digər
şəxslərə verməmək və ya Reyestrdən kənar internet
şəbəkəsi vasitəsilə göndərməmək.
12. Reyestrdən istifadə
12.1. Dövlət informasiya ehtiyatlarına və
sistemlərinə malik olan dövlət orqanlarının (qurumlarının) Reyestrdən istifadəsi onların informasiya ehtiyatları və sistemləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın
4-cü hissəsinə uyğun olaraq Reyestrə inteqrasiya
edildikdən sonra məlumat mübadiləsinin həyata
keçirilməsi yolu ilə təmin edilir.
12.2. Dövlət informasiya ehtiyatlarına və
sistemlərinə malik olmayan dövlət orqanlarının (qurumlarının) Reyestrdən istifadəsi Reyestrdə yaradılan elektron kabinet vasitəsilə təmin edilir. Bu halda
dövlət orqanlarının (qurumlarının) möhür hüquqlu
rəhbər şəxsi tərəfindən Reyestrdə qeydiyyatdan
keçirilən və müvafiq hüquqlar verilən məsul şəxsləri
identikləşdirildikdən sonra avtomatik qaydada yaradılan elektron kabinetə daxil olaraq Reyestrdən
istifadə edirlər.
12.3. Hüquqi və fiziki şəxslər internet informasiya
ehtiyatı vasitəsilə Reyestrdəki açıq məlumatlarla tanış ola bilərlər.
12.4. Media subyektlərinin və jurnalistlərin siyahısı istisna olmaqla, Reyestrə daxil edilmiş digər
məlumatlar ictimaiyyət üçün açıq deyildir.
12.5. Reyestrdə elektron sənədlərin təsdiqi
və göndərilməsi elektron imzadan və ya qanunla
müəyyənləşdirilmiş digər identifikasiya vasitələrindən
istifadə edilməklə həyata keçirilir.
12.6. İstifadəçilər identikləşdirildikdən sonra
elektron kabinetdə açıq sənədlərlə (məlumatlarla),
habelə özlərinə aid sənədlərlə (məlumatlarla) tanış ola və onları çap edə bilərlər, habelə həmin
sənədlərin (məlumatların) gücləndirilmiş elektron
imza ilə imzalanmış elektron variantlarını əldə edə,
elektron xidmətlərdən istifadə edə, ödənişlər və digər
əməliyyatlar həyata keçirə bilərlər.
12.7. Reyestrdə vəsiqənin verilməsi və
dəyişdirilməsi üçün ödənişlərin edilməsi “ASAN
ödəniş” sistemi vasitəsilə (xidmət yerini tərk etmədən
elektron qaydada) həyata keçirilir.
12.8. Operator istifadəçinin Reyestr məlumatlarına
giriş hüquqlarını aşağıdakı hallarda məhdudlaşdırır:
12.8.1. Reyestrə qeyri-qanuni daxilolma və ya
müdaxilə baş verdikdə;
12.8.2. bu Qaydalarla və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”
ilə müəyyən edilmiş tələblər yerinə yetirilmədikdə.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 367 Bakı şəhəri, 21 sentyabr 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
“Çətin həyat şəraitində olan şəxslərin (ailələrin)
dövlət sosial xidmət müəssisələrinə yerləşdirilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 5
noyabr tarixli 320 nömrəli, “Çətin həyat şəraitində
olan şəxslərə (ailələrə) dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına göstərilən sosial xidmətin zəmanət verilmiş həcmi”nin təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il
22 aprel tarixli 108 nömrəli, “Mədəni sərvətlərdən
aztəminatlı əhali, əlilliyi olan şəxslər, o cümlədən
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar,
müharibə iştirakçıları tərəfindən güzəştli istifadə
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 20
avqust tarixli 287 nömrəli, “Sosial müavinətlərin,
təqaüdlərin və kompensasiyaların təyin olunması
üçün təqdim edilən sənədlərin və məlumatların
rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il
21 sentyabr tarixli 311 nömrəli və “Ünvanlı dövlət
sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi,
onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən
imtina edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və
həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların
statusu və sosial müdafiəsi haqqında”, “Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında”,
“Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında”, “Sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil)
haqqında”, “Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş
şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Qanın, qan
komponentlərinin donorluğu və qan xidməti
haqqında”, “Hemofiliya və talassemiya irsi qan
xəstəliklərinə düçar olmuş şəxslərə dövlət qayğısı
haqqında”, “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında”, “Sosial müavinətlər haqqında”, “Onkoloji
yardım haqqında”, “Sosial xidmət haqqında”,
“Mədəniyyət haqqında”, “Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında”, “Məktəbəqədər təhsil
haqqında”, “Məşğulluq haqqında” və “Peşə təhsili
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 22 iyun tarixli 349-VIQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2001-ci
il 19 iyul tarixli 540 nömrəli, “Sosial müavinətlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” 2006-cı il 24 fevral tarixli 373 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 16 avqust tarixli 1426 nömrəli Fərmanının
4.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 5 noyabr tarixli 320 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2013, № 11, maddə 1457; 2015, № 12,
maddə 1584; 2016, № 11, maddə 1976; 2019, № 3,
maddə 514, № 7, maddə 1318; 2020, № 11, maddə
1410; 2021, № 3, maddə 273, № 10, maddə 1163;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2022-ci il 15 iyul tarixli 268 nömrəli Qərarı) ilə
təsdiq edilmiş “Çətin həyat şəraitində olan şəxslərin
(ailələrin) dövlət sosial xidmət müəssisələrinə
yerləşdirilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1.1. 1.3-cü bənddə “sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlara” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən
edilmiş şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2.2-ci bənd üzrə:
1.2.1. birinci abzasda “Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2.2. 2.2.1-ci və 2.2.2-ci yarımbəndlərdə
“sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri “18
yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.2.3. 2.2.1.1-ci və 2.2.2.1-ci yarımbəndlərdə
“Sağlamlıq imkanları məhdud” sözləri “Əlilliyi
müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 22 aprel tarixli 108 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 4, maddə 452; 2017, № 4,
maddə 631; 2019, № 3, maddə 514, № 5, maddə
951) ilə təsdiq edilmiş “Çətin həyat şəraitində olan
şəxslərə (ailələrə) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına göstərilən sosial xidmətin zəmanət verilmiş
həcmi”nin 1.2-ci, 2.2-ci və 3.2-ci bəndlərində
“Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri “18
yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər” sözləri
ilə əvəz edilsin.
3. “Mədəni sərvətlərdən aztəminatlı əhali,
əlilliyi olan şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları
məhdud 18 yaşınadək uşaqlar, müharibə iştirakçıları tərəfindən güzəştli istifadə Qaydası”nın təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2015-ci il 20 avqust tarixli 287 nömrəli
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-

cilik Toplusu, 2015, № 8, maddə 972; 2016, № 11,
maddə 1976; 2017, № 12 (II kitab), maddə 2477;
2020, № 10, maddə 1313, № 11, maddə 1402; 2021,
№ 3, maddə 281) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. adından və 1-ci hissədən “, o cümlədən
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar”
sözləri çıxarılsın;
3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Mədəni
sərvətlərdən aztəminatlı əhali, əlilliyi olan şəxslər, o
cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək
uşaqlar, müharibə iştirakçıları tərəfindən güzəştli
istifadə Qaydası” üzrə:
3.2.1. adından və 1.1-ci bənddən “, o cümlədən
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar”
sözləri çıxarılsın;
3.2.2. 1.3.3-cü yarımbənd ləğv edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2015-ci il 21 sentyabr tarixli 311 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, maddə 1225; 2016, № 7, maddə
1343, № 11, maddə 1977; 2017, № 12 (II kitab),
maddə 2552; 2018, № 2, maddə 354, № 12 (II kitab), maddə 2730; 2019, № 5, maddə 983,
№ 7, maddələr 1318, 1330; 2020, № 5, maddə 633,
№ 10, maddə 1269, № 11, maddə 1411; 2021,
№ 3, maddələr 281, 287, 289, № 4, maddə 404,
№ 5, maddə 525, № 9, maddə 1080, № 10, maddə
1163; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2022-ci il 5 avqust tarixli 284 nömrəli Qərarı) ilə
təsdiq edilmiş “Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin
və kompensasiyaların təyin olunması üçün təqdim
edilən sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi,
baxılması və saxlanılması Qaydaları”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
4.1. 1.1-ci bənddə “sağlamlıq imkanları
məhdud 18 yaşınadək” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi
müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2. 2.1.2-ci yarımbənddən “, o cümlədən
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar”
sözləri çıxarılsın;
4.3. 3.1-1-ci bənddə “sağlamlıq imkanları
məhdud 18 yaşınadək” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi
müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.4. 3.2-ci bənddə “sağlamlıq imkanları məhdud
18 yaşınadək uşaqlara” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.5. 4.7-ci bənddə “əlillik, o cümlədən sağlamlıq
imkanlarının məhdudluğunun müəyyən edilməsi
barədə müayinə aktından çıxarışı” sözləri “əlilliyin
müəyyən olunması barədə qərarı” sözləri ilə əvəz
edilsin;
4.6. 7.13.1-ci yarımbənddə “, 18 yaşından yuxarı
əlilliyi olan şəxslərə əlilliyə, sağlamlıq imkanları
məhdud 18 yaşınadək uşaqlara, habelə övladlığa götürülmüş sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək”
sözləri “görə, əlilliyə görə, övladlığa götürülmüş 18
yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz
edilsin;
4.7. həmin Qaydalara 7 nömrəli əlavə “Müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin
edilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı” üzrə:
4.7.1. 2.2-ci bənddə və 2.2.1-ci yarımbənddə
“sağlamlıq imkanları məhdud” sözləri “əlilliyi
müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.7.2. 2.5-ci bənddən “18 yaşından yuxarı əlilliyi
olan şəxslərə” sözləri çıxarılsın;
4.7.3. 2.14.3-cü yarımbənddə “sağlamlıq imkanlarının məhdudlu-ğunun” sözləri “əlilliyinin” sözü
ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 379, № 7, maddə
1342, № 11, maddələr 1965, 1976, № 12, maddə
2239; 2018, № 8, maddələr 1793, 1795, № 12 (II
kitab), maddə 2730; 2019, № 1, maddə 165, № 3,
maddə 532, № 7, maddələr 1318, 1334; 2020, № 10,
maddə 1269, № 11, maddə 1389; 2021, № 3, maddə
281; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 4 aprel tarixli 132 nömrəli Qərarı)
ilə təsdiq edilmiş “Ünvanlı dövlət sosial yardımın
alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
5.1. 1.2.2-ci yarımbənddə “birinci dərəcə əlilliyi
olan şəxsə, 8 yaşına çatmamış uşağa və ya sağlamlıq
imkanları məhdud 18 yaşınadək” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsə, 18 yaşınadək əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxsə və ya 8 yaşına çatmamış”
sözləri ilə əvəz edilsin;
5.2. 3.6.1-ci yarımbənddən “, o cümlədən
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar”
sözləri çıxarılsın;
5.3. 5.22-ci bənddə “sağlamlıq imkanları
məhdud və ya I və II dərəcə əlilliyi olan şəxs”
sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş və
ya orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz
edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 369 Bakı şəhəri, 23 sentyabr 2022-ci il

Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il üzrə
dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və
sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri,
Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il və sonrakı
üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və
proqnoz göstəriciləri haqqında
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 oktyabr
tarixli 809 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. “Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il üzrə

dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və
sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri” və
“Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il və sonrakı
üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və
proqnoz göstəriciləri” bəyənilsin.
2. Bu Qərarın 1-ci hissəsində qeyd edilən
layihələr “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 12-ci maddəsində nəzərdə
tutulan digər sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 370 Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2022-ci il

“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikililərin
müvəqqəti reyestrinə daxil olan tikililərin müvafiq
ərazidə tikinti niyyətinin həyata keçirilməsi zərurəti
ilə bağlı sökülməsi qadağan edilən, sökülməsinə rəy
tələb olunan və sökülməsi mümkün olan kateqoriyalar üzrə bölgüsü”nün təsdiq edilməsi haqqında
“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikililərin
müvəqqəti reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 12 avqust tarixli
1422 nömrəli Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının

Nazirlər Kabineti qərara alır:
“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə tikililərin
müvəqqəti reyestrinə daxil olan tikililərin müvafiq
ərazidə tikinti niyyətinin həyata keçirilməsi zərurəti
ilə bağlı sökülməsi qadağan edilən, sökülməsinə rəy
tələb olunan və sökülməsi mümkün olan kateqoriyalar
üzrə bölgüsü” bu Qərarın 1, 2, 3 nömrəli əlavələrinə
uyğun olaraq təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Aparatında 2022-ci ilin
oktyabr ayında vətəndaşların qəbulu cədvəli
Qəbulu aparan şəxs

Qəbul günü

Baş nazirin birinci müavini
Eyyubov Yaqub Abdulla oğlu

3

Baş nazirin müavini
Əhmədov Əli Cavad oğlu

4

Baş nazirin müavini
Mustafayev Şahin Abdulla oğlu

5

Aparatın rəhbəri
Məmmədov Rüfət Tofiq oğlu

6

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri
Əmiraslanov Azər Kamal oğlu

7, 25

Xarici iqtisadi əlaqələr şöbəsinin müdiri
Rüstəmli Ruslan Rüstəm oğlu

10

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri
Paşayev Zakir İlqar oğlu

11, 26

Hüquq və qanunvericilik şöbəsinin müdiri
Qasımlı Xalid Akif oğlu

12, 27

Sosial məsələlər şöbəsinin müdiri
Rəhimov Niyazi Süleyman oğlu

13, 28

Humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən
Həbibbəyli Ərəstü İsa oğlu

14

Sənaye və energetika şöbəsinin müdiri
Hacızadə Elşən Mahmud oğlu

17

Aqrar və ekologiya şöbəsinin müdiri
Qasımov Lətif Cəfər oğlu

18

Regionların inkişafı şöbəsinin müdiri
Məcidov İlkin Sabir oğlu

19

Tikinti, şəhərsalma və kommunal təsərrüfat şöbəsinin müdiri
Mustafayev Feyruz Rəvayət oğlu

20,31

Nəqliyyat, kommunikasiya və innovasiya şöbəsinin müdiri
Pənahov Musa Sədi oğlu

21

Təhlükəsizlik, müdafiə və səfərbərlik şöbəsinin müdiri
Məmmədov Anar Rəhim oğlu

24

Qeyd: Vətəndaşlar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının
Qəbul otağında qəbul olunurlar.
Ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Lermontov küçəsi, 68
Qəbula 1 gün qalmış elektron qeydiyyat dayandırılır.
Qəbula yazılış qəbul gününə ən geci 1 iş günü qalmış dayandırılır.
Qəbul saat 14:00-dan başlayır.
Qəbulla bağlı əlaqə nömrələri: (012)492-19-23, (012)492-88-96.

Hakimlərə qarşı terrorçuluğa açıq
çağırışlar edilməsində şübhəli
şəxs müəyyən olunaraq həbs edilib
2018-ci il iyulun 10-da Gəncə şəhərində radikal
dini yönümlü bir qrup şəxs tərəfindən ictimai asayişin
pozulmasına yönələn zorakılıq aktları, hakimiyyət
nümayəndələrinə silahlı müqavimət göstərilməsi,
müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirilməsi, iki polis
zabitinin qəsdən öldürülməsi ilə müşayiət olunan kütləvi
iğtişaşlar törədilməsi ilə bağlı cinayət işləri üzrə ədalət
mühakiməsini həyata keçirmiş hakimlərin fotoşəkillərini
müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşmaqla, onlardan qisas
alınaraq öldürülmələrinə çağırış edilməsi, eləcə də həmin
faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsindən
daxil olmuş məlumatla əlaqədar Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətində müvafiq araşdırmalar aparılıb.
Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin Mətbuat
xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Azərbaycan
Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 214-2ci (Terrorçuluğa açıq
çağırışlar) maddəsi ilə
başlanılmış cinayət
işi üzrə aparılmış
kompleks əməliyyatistintaq tədbirləri
nəticəsində feysbuk
sosial şəbəkəsində
Gəncə şəhərində baş
vermiş kütləvi iğtişaşlara görə hökm çıxarmış
hakimlərin fotoşəkillərinin əks olunduğu paylaşımlarda onların
gizlin şəraitdə öldürülmələrinə dair yazılar yerləşdirməklə
ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən qərar qəbul
edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə cinayət işləri üzrə ədalət
mühakiməsini həyata keçirmiş hakimlərin həyatına sui-qəsd
etməyə açıq çağırışların xarici ölkə vətəndaşı Bayramov
Mühəndis Alyoşa oğluna məxsus sosial şəbəkə profilindən
edilməsi müəyyən olunmuş və onun barəsində axtarış elan
edilib.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilmiş
tədbirlərlə Mühəndis Bayramov saxlanılaraq həbs edilib və
barəsində aparılan cinayət işinin istintaqı yekunlaşdırılaraq
baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.
Ölkədə ictimai təhlükəsizliyi təhdid edən, ədalət
mühakiməsinə və dövlət orqanlarının fəaliyyətinə qarşı
yönələn bu cür əməllərlə bağlı zəruri hüquqi tədbirlər bundan
sonra da davamlı olaraq həyata keçiriləcək.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 368

Bakı şəhəri, 21 sentyabr 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2018-ci il 19 yanvar tarixli 16 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının
təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli, “Peşə və kvalifikasiya standartının hazırlanması, yenidən hazırlanması, təsdiq edilməsi, qeydiyyatının aparılması və müddətinin uzadılması Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2019-cu il 12 dekabr tarixli 474 nömrəli, “Sosial iş yerlərində işçilərin əməkhaqqının bir hissəsinin
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi və “Sığortaolunanların əməkhaqlarının maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 616 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə”
2020-ci il 8 iyul tarixli 244 nömrəli, “Uşaqların dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ailə tipli kiçik qrup evlərinə
qəbulu, qrup evlərini tərk etməsi, qrup evlərində xidmətin təşkili, həmçinin qrup evlərində uşaqların təminatı və yaşayış
şəraitinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2021-ci il 26 aprel tarixli 111 nömrəli, “Uşaqların dövlət və
bələdiyyə tərəfindən yaradılan uşaq evləri sosial xidmət müəssisələrinə qəbulu, həmin müəssisələri tərk etməsi, uşaq
evlərində xidmətin təşkili, həmçinin uşaq evlərində uşaqların təminatı və yaşayış şəraitinə dair Qaydalar”ın təsdiq
edilməsi haqqında” 2021-ci il 26 aprel tarixli 112 nömrəli və “Təhsil Tələbə Krediti Fondunun vəsaiti hesabına təhsil
tələbə kreditlərinin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2021-ci il 24 iyul tarixli 226 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi barədə
“Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin
qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və
sosial müdafiəsi haqqında”, “Yoluxucu xəstəliklərin
immunoprofilaktikası haqqında”, “Narkoloji xidmət və
nəzarət haqqında”, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
təhsili (xüsusi təhsil) haqqında”, “Şəkərli diabet xəstəliyinə
tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Qanın, qan
komponentlərinin donorluğu və qan xidməti haqqında”,
“Hemofiliya və talassemiya irsi qan xəstəliklərinə düçar
olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Ünvanlı dövlət
sosial yardımı haqqında”, “Sosial müavinətlər haqqında”,
“Onkoloji yardım haqqında”, “Sosial xidmət haqqında”,
“Mədəniyyət haqqında”, “Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında”, “Məktəbəqədər təhsil haqqında”, “Məşğulluq
haqqında” və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 22 iyun tarixli 349VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2001-ci il 19 iyul tarixli
540 nömrəli, “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2006-cı
il 24 fevral tarixli 373 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 16 avqust tarixli 1426 nömrəli Fərmanının
4.2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2018-ci il 19 yanvar tarixli 16 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 1,
maddə 132, № 11, maddə 2433; 2019, № 3, maddə 517)
ilə təsdiq edilmiş “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə
qəbul Qaydası”nın 7-ci hissəsinə “müharibəsi” sözündən
sonra “və Vətən müharibəsi” sözləri əlavə edilsin və həmin
hissədə “bununla əlaqədar əlilliyi olan” sözləri “müharibə
ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə, “I və II
dərəcə əlilliyi olan” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 61100 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri
ilə əvəz edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə
təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10, maddə 2155; 2019, № 3,
maddələr 528, 534, 544, 563, 566, 568, № 4, maddə 753,
№ 5, maddələr 935, 945, 971, № 7, maddə 1325, № 8,
maddə 1475, № 10, maddə 1677, № 11, maddə 1878, № 12,
maddələr 2091, 2095; 2020, № 3, maddə 344, № 4, maddə
479, № 5, maddə 643, № 6, maddə 784, № 8, maddə 1134,
№ 9, maddə 1222, № 10, maddə 1273, № 11, maddələr
1403, 1408, № 12 (V kitab), maddələr 1589, 1597; 2021,
№ 2, maddə 203, № 3, maddələr 278, 288, 293, 300, 302,
№ 4, maddələr 395, 399, 404, 416, 417, 418, № 6 (IV
kitab), maddə 695, № 7, maddələr 871, 874, № 8, maddələr
966, 973, № 9, maddə 1064, № 10, maddələr 1181, 1187,
1192, № 11, maddələr 1256, 1274; 2022, № 1, maddələr 53,
70; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci
il 4 aprel tarixli 127, 138 nömrəli, 11 aprel tarixli 151
nömrəli, 19 aprel tarixli 168 nömrəli, 31 may tarixli 215
nömrəli və 4 iyul tarixli 256 nömrəli qərarları) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin təsnifatına əlavə”nin 1.2.1.4-cü

yarımbəndində “I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər, həmçinin
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri
“orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə
əlilliyi müəyyən edilmiş, həmçinin 18 yaşınadək əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin funksional təsnifatı”nın
“6.2.0. “Sosial təminat” köməkçi bölməsinin “Əlilliyi
olan şəxslərlə, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud
18 yaşınadək uşaqlarla bağlı sosial təminat tədbirləri”
sətrindən “, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18
yaşınadək uşaqlarla” sözləri çıxarılsın;
2.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin funksional təsnifatına əlavə”
üzrə:
2.3.1. “6.1.2. “Əmək qabiliyyətinin itirilməsi” paraqrafının ikinci abzasından “, o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna” sözləri çıxarılsın;
2.3.2. “6.2.0. “Sosial təminat” paraqrafından “, o
cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlarla” sözləri çıxarılsın;
2.3.3. “6.2.4. “Əlilliyi olan şəxslərlə, o cümlədən
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlarla bağlı
sosial təminat tədbirləri” paraqrafından “, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlarla” sözləri
çıxarılsın və həmin paraqrafda “şəxslərlə, o cümlədən
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri
“şəxslər” sözü ilə əvəz edilsin;
2.4. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı” üzrə:
2.4.1. 272320-ci maddədə “18 yaşından yuxarı əlilliyi
olan şəxslərə əlilliyə” sözləri “Əlilliyə” sözü ilə əvəz
edilsin;
2.4.2. 272330-cu maddə çıxarılsın;
2.5. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına əlavə” üzrə:
2.5.1. “270000. “Sosial ödənişlər” bölməsinin ikinci
cümləsində “sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək
uşaqlara” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslərə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.5.2. “271923. “Əlilliyi olan şəxslərə maddi və texniki
yardımın təşkili” yarımmaddəsində “sağlamlıq imkanları
məhdud 18 yaşınadək uşaqların” sözləri “18 yaşınadək
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.5.3. “271929. “Digər ödənişlər” yarımmaddəsindən “,
o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu ilə” sözləri
çıxarılsın;
2.5.4. “272000. “Sosial yardım” köməkçi bölməsinin
birinci cümləsində “I və II dərəcə” sözləri “orqanizmin
funksiyalarının 61-100 faiz pozulmasına görə” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.5.5. “272230. “Çernobıl qəzasının nəticələrinin
aradan qaldırılması ilə bağlı müavinət” maddəsində “I və
II dərəcə” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 61-100 faiz
pozulmasına görə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.5.6. “272300. “Dövlət sosial yardımı” paraqrafının
ikinci cümləsində “18 yaşından yuxarı əlilliyi olan şəxslərə
əlilliyə” sözləri “Əlilliyə” sözü ilə əvəz edilsin və həmin
cümlədən “272330. Sağlamlıq imkanları məhdud 18
yaşınadək uşaqlara müavinət”,” sözləri çıxarılsın;
2.5.7. “272320. “18 yaşından yuxarı əlilliyi olan
şəxslərə əlilliyə görə müavinət” maddəsində “18 yaşından
yuxarı əlilliyi” sözləri (birinci halda) “Əlilliyi” sözü ilə
əvəz edilsin və həmin maddədən “18 yaşından yuxarı”

sözləri (ikinci halda) çıxarılsın;
2.5.8. 272330. “Sağlamlıq imkanları məhdud 18
yaşınadək uşaqlara müavinət” maddəsi çıxarılsın.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019cu il 12 dekabr tarixli 474 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 12,
maddə 2058; 2020, № 11, maddə 1403) ilə təsdiq edilmiş
“Peşə və kvalifikasiya standartının hazırlanması, yenidən
hazırlanması, təsdiq edilməsi, qeydiyyatının aparılması və
müddətinin uzadılması Qaydaları”nın 3 nömrəli əlavəsinin
6.3.2-ci yarımbəndindən “, o cümlədən sağlamlıq imkanları
məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri çıxarılsın.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 8 iyul tarixli 244 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 7, maddə
974; 2021, № 2, maddə 209, № 5, maddə 531; 2022, № 3,
maddə 271) ilə təsdiq edilmiş “Sosial iş yerlərində işçilərin
əməkhaqqının bir hissəsinin Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın 1.7-ci bəndindən “, o
cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara” sözləri çıxarılsın.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2021-ci il 26 aprel tarixli 111 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 4, maddə
414; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022ci il 15 iyul tarixli 268 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş
“Uşaqların dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ailə
tipli kiçik qrup evlərinə qəbulu, qrup evlərini tərk etməsi,
qrup evlərində xidmətin təşkili, həmçinin qrup evlərində
uşaqların təminatı və yaşayış şəraitinə dair Qaydalar”da
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
5.1. 1.1-ci bənddə “sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər”
sözləri ilə əvəz edilsin;
5.2. 2.3.7-ci yarımbənddə “əlillik dərəcəsini” sözləri
“əlilliyini” sözü ilə əvəz edilsin;
5.3. 3.8.1-ci yarımbənddə “, əlilliyi olan şəxslər, o
cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri “və əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.4. 4.5-ci bəndin ikinci cümləsində “sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2021-ci il 26 aprel tarixli 112 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 4,
maddə 415; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 15 iyul tarixli 268 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq
edilmiş “Uşaqların dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan
uşaq evləri sosial xidmət müəssisələrinə qəbulu, həmin
müəssisələri tərk etməsi, uşaq evlərində xidmətin təşkili,
həmçinin uşaq evlərində uşaqların təminatı və yaşayış
şəraitinə dair Qaydalar”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
6.1. 2.3.7-ci yarımbənddə “əlillik dərəcəsini” sözləri
“əlilliyini” sözü ilə əvəz edilsin;
6.2. 3.7.1-ci yarımbənddə “, əlilliyi olan şəxslər, o
cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri “və əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.
7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021ci il 24 iyul tarixli 226 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 7, maddə 887)
ilə təsdiq edilmiş “Təhsil Tələbə Krediti Fondunun vəsaiti
hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi Qaydası”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
7.1. 3.2.2-ci yarımbənddə “3-cü dərəcə əlilliyi olanlar”
sözləri “orqanizmin funksiyalarının 31-60 faiz pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər” sözləri ilə əvəz
edilsin;
7.2. 3.2.3-cü yarımbəndin 1-ci abzasında “1-ci və ya
2-ci dərəcə əlilliyi olanlar” sözləri “orqanizmin funksiyalarının 61-80 və ya 81-100 faiz pozulmasına görə əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;
7.3. 7.6.5-ci yarımbənddə “sağlamlıq imkanları məhdud
18 yaşınadək uşaqlara və I dərəcə əlilliyi olan” sözləri
“orqanizmin funksiyalarının 81-100 faiz pozulmasına görə
və 18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz
edilsin.
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27 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə axşamı

Laçınlılar öz ata-baba yurdunda
əbədi və xoşbəxt yaşayacaqlar
“İşğal altında olan Laçın şəhərində üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağımızın
30 ildən sonra yenidən əzəmətlə dalğalandığını görəndə qəlbimiz fərəh
hissi ilə doldu. Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev sentyabrın 21-də şəhərin mərkəzində bayrağımızı ucaldarkən bildirdi ki, bu bayraq burada əbədi dalğalanacaq”. Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli Məclisin sədri Səttar Möhbalıyev
dövlət başçısının ötən həftə Laçına səfərinin nəticələri ilə bağlı qəzetimizə
açıqlamasının davamında bildirdi:
– İşğala qədər düşmən ölkə ilə qonşuluqda mühüm geostrateji mövqe daşıyan Laçın Azərbaycanın zəngin təbii
resursları, iqtisadi potensialı olan, ardıcıl inkişaf etdirilən rayonlarından biri
idi. Lakin rayonun yağmaçı yağıların
əlinə keçməsi ölkəmizin iqtisadiyyatına xeyli ziyan vurdu. Rayonun varidatı
talan edildi, tarixi abidələri məhv edildi,
əhalisi etnik təmizləməyə məruz qaldı.
Ermənistanın vandal əməllərinin izləri
hər addımda düşmənə lənət oyadır.
İşğalçılar qədim yaşayış məntə
qələrinin coğrafi adlarını dəyişərək
“özününküləşdirir”, beynəlxalq hüququn müvafiq prinsiplərini tapdalayaraq Suriyadan, Livandan aldadılıb gətirilmiş erməni əsilli qaçqınları
məqsədyönlü şəkildə həmin ərazilərə
köçürür, qanunsuz məskunlaşmanı
genişləndirirdilər. Azərbaycan dəfə
lərlə bu hərbi-siyasi cinayətlər barədə
beynəlxalq təşkilatları məlumatlan
dırmışdı, xüsusilə münaqişənin həlli

missiyasını öz üzərinə götürmüş
bədnam Minsk qrupundan daim bu
vandallığa son qoyulmasını tələb etmişdi.
Lakin ermənipərəst vasitəçilər
təcavüzkar dövlətin kütləvi cinayət
lərinə, digər çirkin əməllərinə bilə
rəkdən göz yumur, müxtəlif bəhanə
lərlə münaqişənin həlli prosesini
ləngidirdilər.
Minsk qrupu nümayiş etdirdiyi
ədalətsiz mövqe və ikili standart-

lar səbəbindən öz vəzifələrini icra
edə bilmədi. Bu missiyanı müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri şərəflə yerinə yetirdi.
Azərbaycan dövləti lider--xalq--ordu
birliyinin misilsiz gücü ilə beynəlxalq
hüququn
Ermənistan
tərəfindən
pozulmuş prinsiplərini bərpa etdi.
Qəhrəman oğullarımız separatçı quldur bandalara tutarlı dərs verdilər, işğalçı ordunu məhv etdilər. Bu, tarixi bir
missiyanı Azərbaycan Ordusu şərəflə
gerçəkləşdirərək, cəmi 44 günə tarixi
ədaləti bərpa etdi.
Bu fikirləri KİV-ə açıqlamasında
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının (AHİK) sədri,
Milli Məclisin deputatı Səttar
Möhbalıyev deyib.
Ermənistan tərəfinin bu məğlu
biyyətdən 2 il sonra bölgədə yaranmış
reallıqları qəbul etmək istəmədiyini,
hərbi təxribatlara əl atdığını, mina
terrorunu davam etdirdiyini xatırladan AHİK sədri daha sonra qeyd etdi
ki, düşmən ölkənin sərsəm rəhbərliyi
Azərbaycanın sülh çağırışlarına adekvat cavab vermək niyyətində deyil:
– Xarici təhrikçilərin və millətçilik
zəhəri ilə quduzlaşmış qaragüruhun əlində alətə çevrilmiş “küçə demokratiyası” rejimi anlamır ki, qalib

ölkənin bütün səyləri regionda sülh
və sabitliyə əsaslanır, ümumilikdə, regionun hərtərəfli inkişafını hədəfləyir.
Gərək onlar bu ilin 13 sentyabrında
baş verən hadisələrdən ciddi nəticə
çıxarsınlar. Bilsinlər ki, təxribatlarla
düşdükləri bataqlıqda daha da
dərinliyə enəcəklər. Bütün bunların nəticəsi olaraq, Prezident İlham
Əliyev Laçın şəhərində bir daha
bəyan etdi: “Əgər düşmən bizə qarşı
təxribat törədəcəksə, layiqli cavabını
verəcəyik”. Məğlub düşmənin yeganə
xilas yolu qalib ölkənin diktə etdiyi sülh
təklifidir, o bununla razılaşmalıdır.
Milli Məclisin deputatı Səttar
Möhbalıyev sonda söylədi ki, Laçın
rayonu ərazisində sürətli və sistemli abadlıq-quruculuq işləri həyata
keçirilir, avtomobil yolları, enerji və
su təchizatı, daxili infrastrukturlar
yaradılır, yaşayış məskənləri salınır:
– Görülən bütün işlər Prezident
İlham Əliyevin şəxsi nəzarətindədir.
Dövlətimizin başçısı rayona səfər
edərək görülən işlərlə birbaşa
yerindəcə maraqlandı. Ümumiyyətlə,
ölkə rəhbəri azad edilmiş bölgələrə hər
səfərində yeni yaradılmış obyektlərin
açılışını edir, zəruri işlərə xeyir duaverir, təzələrin təməlini qoyur. İnanırıq
ki, yaxın gələcəkdə Laçın ölkəmizin
inkişaf etmiş rayonlarından biri olacaq. Möhtərəm Prezidentin təntənə ilə
bəyan etdiyi kimi, əraziyə qayıdacaq
sakinlər öz ata-baba yurdunda əbədi
və xoşbəxt yaşayacaqlar.

Hazırladı: T.RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti”

Media Reyesteri nədir və nəyə xidmət edir?

Son 2 ildə “Media haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun
hazırlanması, qəbul edilməsi və həyata vəsiqə alması çağdaş Azərbaycan
jurnalistikanın tarixində ən önəmli hadisələrdən biri oldu. Ölkəmizdə azad,
demokratik jurnalistikanın indiki mərhələdə inkişafını təmin edən baş
normativ-hüquqi sənəd olan, onun fəaliyyət kompası sayılan bu qanunun
hazırlanması və qəbulu mediamızın indiki və gələcək uğurlarına yönəlik
dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi zərurətindən irəli gəldi.
Çağdaş dünyanın qloballaşması,
sürətlə yayılan informasiyanın aparıcı
trendlərdən birinə çevrilməsi ənənəvi
medianın nəzəri xarakterini və praktiki fəaliyyətini əsaslı surətdə dəyişdirib
yeniləşdirdiyindən bu gerçəklik kütləvi
informasiya vasitələrinin fəaliyyətini nizamlayan dövlət siyasətində və hüquqinormativ sənədlərdə də müvafiq təfsirini
və təsbitini də tələb edirdi. Beynəlxalq
informasiya mühitinin müəyyən etdiyi prinsiplərə uyğun olaraq, media
sahəsində modernləşmə, rasionallıq,
qabaqcıl texnologiyaların geniş tətbiqi,
aparıcı trendlərin izlənilməsi və digər
mühüm şərtləri özündə birləşdirən innovativ təkamülün yaratdığı imkanlardan Azərbaycan jurnalistikasının
qədərincə yararlanmasına ciddi ehtiyac
duyulurdu.
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
“Azərbaycan
Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşməsi haqqında” 12
yanvar 2021-ci il tarixli Fərmanı ilə
ölkəmizdə start götürmüş media islahatlarının ən zəruru həlqələrindən
biri olaraq ötən il Media Agentliyinin sahə mütəxəssislərinin iştirakı
ilə ölkə gercəkliyi və qabaqcıl dünya
təcrübəsi əsasında hazırladığı “Media haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun layihəsi jurnalist
kollektivlərində,
cəmiyyətin
ayrı-ayrı sferalarında, nəhayət, parlamentin
komissiyalarında
geniş
müzakirədən, irəli sürülmüş mülahizə
və təkliflərlə tamamlandıqdan sonra
ilin son günlərində Milli Məclisdə qəbul
olundu. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il
dekabrın 30-da təsdiq etdiyi 2022-ci il
fevralın 9-da ölkənin kütləvi informasiya
vasitələrində yayımlandı. Bununla 147
illik professional Azərbaycan jurnalistikasının fəaliyyətində rəsmi surətdə yeni
dövr başlandı.
Yeni qanunda əksini tapmış Mediya
Reyesteri anlayışının təfsiri və icra mexanizmi barədə müddəalar, təəssüf ki,
qanun layihəsinin müzakirəsi və qəbulu
zamanı birmənalı qarşılanmadı. Bəzi
qeyri-peşəkar yazarlar və onların təmsil
etdiyi subyektlər medianın fəaliyyətinin
hüquqi tənzimlənməsi aləti kimi dünya
təcrübəsində istinad və tətbiq edilən
bu yeniliyi şübhə altına almağa, söz
azadlığının məhdudlaşdırılması kimi
qələmə verməyə çalışdılar. Lakin professional media ictimaiyyəti, onun nüfuzlu subyektləri və yeniliyə həssas
təmsilçiləri Mediya Reyesteri mexanizmini dəstəklədilər və bu hüquqi
tənzimləmə yeni qanunda mükəmməl
əksini tapdı.
Media ictimaiyyəti qanunun bu
müddəalarının icrasını gözləməkdə olduğu bir vaxta anti-Azərbaycan xarici
mərkəzlər və onların yerli dəmtutanları
yenidən şübhə toxumları səpir, pozuculuq cəhdləri göstərirlər. Bu zərurətdən
Media Reyesteri anlayışının yeni
qanunda əksini tapmış mahiyyətini,
hədəfini və üstünlüklərini xatırlatmağa
ehtiyac yaranır. Beləliklə, Mediya reyesteri nədir və nəyə xidmət edir?
Media
haqqında
qanunun
layihəsinin hazırlamış Medianın İnkişafı Agentliyinin dönə-dönə açıqladığı, izahat verdiyi kimi, Azərbaycanda
jurnalistlərin reyestri anlayışı yoxdur:
– Ümumiyyətlə, belə reyestr formalaşmayıb. Azərbaycanda Media

Reyestri yaradılacaq. Jurnalistlər könüllü əsasla həmin reyestrdə qeydiyyata düşə bilərlər. Media Reyestrində
media subyektləri qeydiyyata alınır.
Media subyektlərinin qeydiyyata alınması bildiriş xarakterlidir və beynəlxalq
təcrübədə tətbiq olunur. Beynəlxalq
təcrübədə bildiriş xarakterli reyestrlərin
mövcud olması ətraflı öyrənilib və belə
bir təcrübənin Azərbaycan Respublikasında da tətbiqi qanunla təmin edilib.
Azərbaycanda media subyektləri
reyestrdə
qeydiyyata
alınacaq.
Jurnalistlər özləri bəyan edərlərsə,
həmin reyestrdə qeydə alınacaq və
onlara müvafiq vəsiqə veriləcək. Bu
vəsiqələr vahid jurnalist vəsiqəsi deyil.
Müxtəlif ekspertlər və media subyektləri
xüsusilə bu məsələnin üstündə dayanır
və onlar düzgün olmayan fikir formalaşdırırlar. Jurnalistin fəaliyyət hüququnu
təsdiq edən sənəd iş yerindən verilən
vəsiqədir.
Media Reyestrində qeydiyyatdan
keçən jurnalistlərə jurnalist vəsiqəsi
veriləcək. Qanunda da göstərilib ki,
bu vəsiqə özünü Media Reyestrində
görmək istəyən jurnalistlərə reyestrdə
olmasını təsdiq etmək üçün verilən
sənəddir. Bu vəsiqə onların jurnalist
fəaliyyətini və yaxud da jurnalistika ilə
məşğul olmaq hüququnu təsdiq edən
sənəd olmayacaq. Mövcud təcrübədə
jurnalistlərimizə öz işlədiyi media qurumu tərəfindən verilən vəsiqələri var.
İndiyə qədər verilmiş vəsiqələr hamısı
qüvvəsində qalacaq və Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən verilən jurnalist
vəsiqəsi redaksiyanın verdiyi vəsiqəni
inkar etməyəcək.
Ölkəmizdə media subyektlərinin
fəaliyyətinə icazə verilməsi praktikasına son qoyulandan sonra bu şəbəkənin
statistik mənzərəsi o qədər də aydın
deyil. Media Reyestri jurnalistlər və
media subyektləri ilə bağlı statistikanı dəqiqləşdirməyə imkan verəcək.
Hazırda Azərbaycanda jurnalistlərin
və media subyektlərinin sayı ilə bağlı
müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Etibarlı mənbədən alınmış dəqiq rəqəmlər
yoxdur. Məhz Media Reyestrinin formalaşdırılması Azərbaycan mediasında
sistemli yanaşmanın tətbiqini nəzərdə
tutur.
Dövlət tərəfindən həmin jurnalistlərə
müəyyən
imtiyazların
verilməsi,
xüsusilə onların peşə və ixtisaslarının
artırılması ilə bağlı işlərin görülməsi
və jurnalistlərin bunlardan ödənişsiz
əsaslarla istifadə etməsi üçün reyestrdə
olmaq əsas verəcək. Belə olan təqdirdə
reyestrə daxil olmaq üçün də müəyyən
tələblərin qoyulması təbiidir. Bu, jurnalistika ilə məşğul olmaq üçün tələb deyil,
reyestrdə olmaq üçün qoyulan tələbdir.
Yəni ali təhsili olmadan da jurnalistika
fəaliyyəti ilə məşğul olsalar, jurnalist
sayılacaqlar, istər əmək müqaviləsi,
istərsə də fərdi qaydada istənilən redaksiyada çalışan şəxsə çevrilirlər. Bununla bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur.
İpoteka
güzəştlərindən
yararlanmaq, digər mövcud və yaxud da
gələcəkdə tətbiq olunacaq sosialyönümlü, iqtisadiyönümlü imtiyazlardan
istifadə etmək üçün belə sistemin olması məqsədəmüvafiqdir. Qanun qüvvəyə
minən kimi də Prezident İlham Əliyevin
Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun
vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o
cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin

verilməsi Qaydasına dəyişiklik edildi
və güzəştli ipotekadan istifadə edən
şəxslərin siyahısına jurnalistlər də əlavə
edildi. Reyestrdə olan jurnalistlərimiz
bu güzəştdən yararlana biləcək.
Media haqqında qanunda nəzərdə
tutulan Media Reyestrinin yaradılması
istiqamətində işlər davam etdirilir. Artıq
Medianın İnkişafı Agentliyi qanunla bağlı maarifləndirmənin gücləndirilməsi,
onlayn
media
subyektlərinin
peşəkarlığının artırılması istiqamətində
önəmli addımlar atmaqdadır.
Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə
Heyətinin üzvü, media eksperti
Müşfiq Ələsgərlinin açıqlaması isə
belə oldu:

sosial media iştirakçıları ilə peşəkar
mediada
çalışan
jurnalistlərimizin
sərhədləri
müəyyən
olunacaq.
Kəmiyyəti bilməyimiz üçün bir çevrə
müəyyənləşəcək.
Media Reyesteri barədə media
mütəxəssislərinin,
ekspertlərin,
jurnalistlərin mülahizələri, qənaətləri.
Gözləntiləri nədən ibarətdir?
Əksər media qurumlarında və
peşəkar jurnalistlər arasınad belə
bir fikir formalaşıb ki, Media Reyestrinin aktivləşdirilməsi, onlayn media subyektlərindən gündəlik minimum 20 özəl xəbər istehsal etmək
tələbi, saytların əlaqə bölməsində
məlumatların şəffaflaşdırılması və

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər
idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən
2022-ci ilin oktyabr ayında şəhər və rayonlarda
keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli
Qəbulun keçirildiyi
şəhər, rayon
Göyçay
Neftçala
Şəki
Lənkəran

Salyan
Gəncə
Mingəçevir
Ağdaş
Qəbələ
Samux
Xızı
Quba
Ağdaş
Yevlax
Masallı
Lənkəran
Xaçmaz
Göyçay
Astara
Tərtər
Masallı
Bərdə
Gəncə
Bərdə

Qobustan
Mingəçevir
Sabirabad
Salyan

– Ümumilikdə, Reyestr xidmətinin
tətbiq
olunmasının
tərəfdarıyam.
“Media haqqında” qanun müzakirə
olunanda da bunu dəstəkləmişəm.
Ən azı, ölkədə jurnalistlərin sayı,
kəmiyyəti bilinsin. Söhbət peşəkar jurnalistika ilə məğul olanlardan gedir.
Çünki istənilən halda peşəkar və bu
sahədə uzun müddət normal fəaliyyət
göstərən şəxslər şərtlərə uyğun olaraq Reyestrə düşə biləcəklər. Bu da
imkan verəcək ki, ölkəmizdə nə qədər
peşəkar, vəzifəsinin öhdəsindən gələn
jurnalistlərin olduğunu bilək.
Bu il iyunun 20-də Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası “Media
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununa dair rəyini öz rəsmi vebsaytında yerləşdirmişdi. Azərbaycan
Respublikasının Medianın İnkişafı
Agentliyi tərəfindən rəydə qeyd olunan
məsələlərlə bağlı rəsmi mövqe yazılı
şəkildə Venesiya Komissiyasına təqdim
edilmiş və bu arqumentlərin bir qismi
bu və ya digər formada yekun rəydə öz
əksini tapmışdır. Venesiya Komissiyasının rəyində anlaşılmaz hissələr çoxdur.
Tutaq ki, Media Reyestrinə irad
bildirirlər. Bu media reyestri dediyimiz məsələ media qanunvericiliyində
çox açıq şəkildə, demokratik bir ruhda
təsbit olunub. Onsuz da indiyə qədər
bütün KİV-lərin uçotu, qeydiyyatı aparılırdı. Yəni reyestr deyəndə burada
söhbət hansısa çətin baryerlərdən,
prosedurlardan getmir. İndiyə qədər
də Azərbaycanda çap və onlayn medianın uçotu gedib. Televiziyalarda,
radiolarda həmişə lisenziyalı olub,
bu da dünyanın hər yerində belədir.
Əvvəllər Azərbaycanda uçot ayrı-ayrı
qurumlar tərəfindən keçirilirdi. Məsələn,
çap medianın uçotu Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən, onlayn medianın uçotu
Vergilər Nazirliyi tərəfindən, elektron
medianın uçotu isə Milli Teleradio Şurası tərəfindən aparılırdı. İndi sadəcə, bu
obyektlər birləşdirilib.
Reyestrə düşən jurnalistlər üçün
müəyyən sosial güzəştlərin tətbiq olunması gözlənilir. Bu da imkan verəcək
ki, xeyli sayda jurnalistimiz sosial
güzəştlərdən istifadə edə bilsinlər. Artıq

bu kimi digər məqamlar medianın
peşəkarlaşdırılmasına müsbət təsir
göstərəcək.
“Yenisabah.az” saytının baş redaktoru Seymur Verdizadə hesab
edir ki, Media Reyestrinin fəaliyyətə
başlaması nəticəsində kimin əsl
jurnalist və kimin jurnalist adından
istifadə edən dələduz olduğu ortaya
çıxacaq:
– Media Reyestrinin yaradılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirirəm.
Nəhayət, kimin əsl jurnalist və kimin jurnalist adından istifadə edən
dələduz olduğuna qərar veriləcək. Bu
gün Azərbaycan mediasında jurnalist
az olsa da, jurnalist olmaq istəyənlər
çoxdur. Bu baxımdan, Media Reyestrinin fəaliyyəti süzgəc rolunu oynayacaq. Süzgəcdən keçənlər jurnalist kimi
fəaliyyətlərini davam etdirə biləcəklər.
Artıq ölkəmizdə yeni dönəm yaranıb.
Mətbuat daha azaddır və ictimai rəyə
təsir etməyi bacarır. Bu baxımdan,
köhnə, pis vərdişlərdən imtina etmək və
yeni dövrün tələblərinə uyğun davranmaq lazımdır. Fikrimcə, bundan sonra
Azərbaycan mətbuatı daha peşəkar
mövqedən çıxış etməyə başlayacaq.
Bakivaxti.az saytının baş redaktoru Qalib İbrahimoğlu bildirir ki,
bəzilərinin düşündüyü kimi, Reyestrdə
jurnalistlərin qeydiyyatı məcburi deyil, hər kəs orada olub-olmamaqla
bağlı qərarı özü verəcək. Yəni, Media
Reyestrində həm media subyektləri,
həm də könüllülük əsasında jurnalistlər
qeydiyyata alına bilərlər. Media Reyestri media sahəsində sistemli yanaşmanın tətbiqini məqsəd kimi qarşıya qoyur.
Media
Reyestrinin
məqsədi
media
subyektlərinin
sayının
müəyyənləşdirilməsi, bununla da media subyektlərinin və onların işçilərinin
hüquqlarının müdafiəsi mexanizminin
formalaşdırılması, akkreditasiya prosedurunun daha sürətli və səmərəli
həyata keçirilməsinin təmin edilməsi,
bu sahədə fəaliyyətin stimullaşdırılmasıdır.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Əhatə olunan
şəhər və rayonlar

Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanı və idarəetmə qurumu

Qəbulun
keçirildiyi
gün
04

Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
Kənd təsərrüfatı naziri
Neftçala, Salyan
07
İnam Kərimov
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 07
Şəki, Qax
ASC-nin sədri
Zaur Mikayılov
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Lənkəran, Astara,
10
Lerik, Masallı, Yardımlı, Rəşad Nəbiyev
Cəlilabad, Biləsuvar,
Cəbrayıl
“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin
Salyan, Neftçala
10
baş direktoru
Ruslan Əliyev
Gəncə, Samux, Göygöl, Baş prokuror
12
Kamran Əliyev
Kəlbəcər
“Azərsu” ASC-nin sədrinin
Mingəçevir, Yevlax
12
səlahiyyətlərini icra edən
Köçərli Həsənov
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 13
Ağdaş, Göyçay,
Dövlət Xidmətinin rəisi
Kürdəmir, Ucar
Arzu Rəhimov
Qəbələ, Oğuz, İsmayıllı, Ali Məhkəmənin sədri
14
Ramiz Rzayev
Ağdaş
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Samux, Göygöl
14
Sahil Babayev
Fövqəladə hallar naziri
Xızı, Siyəzən
14
Kəmaləddin Heydərov
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Quba, Qusar
14
Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
“Azərişıq” ASC-nin sədri
Ağdaş, Göyçay
14
Vüqar Əhmədov
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Yevlax, Mingəçevir,
19
Komitəsinin sədri
Ağdaş, Bərdə
Mübariz Qurbanlı
Mədəniyyət naziri
Masallı, Cəlilabad,
20
Anar Kərimov
Yardımlı
Lənkəran, Astara, Lerik, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
20
Qoşqar Təhməzli
Masallı, Yardımlı
Xaçmaz, Quba, Qusar, “Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədrinin
20
vəzifəsini müvəqqəti icra edən
Şabran, Siyəzən
İlham Mirzəliyev
Energetika naziri
Göyçay, Ağdaş
21
Pərviz Şahbazov
Astara, Lənkəran, Lerik Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin
21
vəzifəsini müvəqqəti icra edən
Şahin Bağırov
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Tərtər, Bərdə
21
Agentliyinin sədri
Saleh Məmmədov
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Masallı, Yardımlı
21
Agentliyinin sədri
Zaur Əliyev
Elm və təhsil naziri
Bərdə, Ağcabədi,
27
Ağdam, Tərtər, Füzuli, Emin Əmrullayev
Xocalı, Xocavənd, Şuşa
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Gəncə, Samux,
27
Dövlət Komitəsinin sədri
Kəlbəcər
Bahar Muradova
Bərdə, Ağcabədi, Tərtər, Daxili işlər naziri
28
Vilayət Eyvazov
Ağdam, Beyləqan,
Füzuli, Goranboy, Naftalan, Xocavənd, Xocalı,
Laçın, Şuşa
Qobustan, Şamaxı
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar 28
Babayev
Ədliyyə naziri
Mingəçevir, Yevlax,
28
Fikrət Məmmədov
Ağdaş
Sabirabad, Saatlı, İmişli İqtisadiyyat naziri
28
Mikayıl Cabbarov
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
Salyan, Neftçala
28
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Rövşən Rzayev
Göyçay, Ağdaş

Vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

“Media Reyestri” milli jurnalistikamızın
inkişafına töhfə verəcək
Dünən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
Fərmanı ilə “Media Reyestrinin aparılması qaydaları”nın
təsdiq edilməsi ölkəmizin media mənsubları arasında
dərin razılıq hissi ilə qarşılanıb. Quba rayonunda nəşr
olunan “Şəfəq” qəzetinin redaktoru, Əməkdar jurnalist
Qəhrəman Qasımov bu barədə fikirlərini bizimlə
bölüşərkən dedi:
– Bu, mühüm əhəmiyyət
daşıyan sənəddir. Tamamilə
əminəm ki, bu fərmanın uğurla icrası ölkəmizdə milli jurnalistikanın inkişafına böyük
töhfə verəcək.
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Media Reyestrində
media subyektləri, onların
redaksiyaları və jurnalistlərə
dair elektron hökumət portalında mövcud olan məlumatlar
inteqrasiya olunmaqla, digər
məlumatlar isə istifadəçi
tərəfindən daxil edilməklə
sistemləşdirilir.
Eyni
zamanda, jurnalistlərin Media
Reyestrinə daxil edilməsi
könüllülük prinsipi əsasında
həyata keçiriləcəkdir.
Sirr deyil ki, sıralarımızda “daşdan keçən” jurnalist
vəsiqələrini ələ keçirib “dördüncü hakimiyyətin çətiri”
altında gizlənən, bu zaman
öz şəxsi mənfəətləri naminə
vəzifəli
şəxsləri
əsassız
təhqir və təhdid edən reket müxbirlər hələ də var.
Xoşbəxtlikdən, indi bunların

meydanı tamamilə daralır.
Belə ki, Media Reyestrinə
daxil edilmiş jurnalistlərə
jurnalist vəsiqəsinin təqdim
olunması media mühitinin
sağlamlaşmasına
müsbət
təsir göstərəcək. Üstəlik, bu
zaman media subyektləri
onlarla işləyən jurnalistlərə
özlərinə məxsus vəsiqələri
verməkdə tam müstəqil olacaqlar.
Hesab edirəm ki, Media
Reyestri media subyektlərinin
və media sahəsində işləyən
şəxslərin fəaliyyətinin, eyni
zamanda, yeni informasiyakommunikasiya
texnologiyalarının və innovasiyaların
tətbiqinin stimullaşdırılmasına müsbət şərait yaradacaq.
Yeni
sənədlə
bağlı bir çox həmkarlarımla
fikirlərimi
bölüşmüşəm.
Həmsöhbətlərimin
demək
olar ki, hamısı hesab edir ki,
Reyestr medianın inkişafına
dəstək layihələrinin iqtisadi
və hüquqi əsaslandırmasının
formalaşdırılmasına
imkan

verəcək. Başqa bir mühüm məqam isə budur ki,
Reyestrə daxil edilmiş media subyektləri və jurnalistlər
müxtəlif xarakterli güzəşt
və imtiyazlardan yararlana
biləcəklər.
Mən
uzun
illərdir
mətbuatda işləyirəm. Şübhə
etmirəm ki, Media Reyestri jurnalistlərin akkreditasiya
prosedurunun daha sürətli və
səmərəli həyata keçirilməsini
təmin edəcək. Bütövlükdə, isə
“Media Reyestrinin aparılması qaydaları” milli mediamızın keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə
yüksəlməsinə
şərait yaradacaq.

Söhbəti qələmə aldı:
M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”
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Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının
ümumi müzakirələri çərçivəsində bəyanatla çıxış edib

A

zərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BMT
Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında
çıxış edib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ceyhun
Bayramov sessiyanın ümumi müzakirələri
çərçivəsində “Dönüş məqamı: bir-biri ilə əlaqəli
çağırışların transformativ həlli yolları” mövzusunda
bəyanat səsləndirib. Bəyanatda deyilir:
Cənab Prezident!
Cənab Baş katib!
Zati-aliləri!
Xanımlar və cənablar!
Öncə, Zati-aliləri Kasaba
Kőrösini Baş Assambleyanın 77-ci
Sessiyasına sədrlik etməyə başlaması münasibətilə təbrik edir və
ona olduqca məsuliyyətli vəzifədə
uğurlar arzulayıram. Kőrösi fəaliyyət
göstərdiyi müddətdə Azərbaycan
Respublikasının tam dəstəyinə arxalana bilər. Həmçinin sədrliyini başa
vuran Prezident, Zati-aliləri Abdulla
Şahidə ötən il rəhbərliyi zamanı
sərf etdiyi böyük əməyinə görə öz
təşəkkürümü ifadə etmək istəyirəm.
Xanımlar və cənablar!
Azərbaycan mədəniyyətlərarası
və dinlərarası dialoqun təşviqinə
verdiyi töhfəsi ilə tanınır. 2008ci ildə Azərbaycan hökumətinin
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa Şurası, UNESCO,
ICESCO və digər təşkilatlarla
birgə başlatdığı “Bakı Prosesi”
dialoq və mədəniyyətlərarası
əməkdaşlıq üçün standartları və
onun gündəliyini müəyyən etmişdir.
Mədəniyyətlərarası dialoqun
təşviqində “Bakı Prosesi”nin mühüm
rolu BMT Baş katibinin hesabatlarında da qeyd olunub.
“Bakı Prosesi”nin uğurlu təcrübəsinə əsaslanaraq,
Azərbaycan, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı və ICESCO ilə
birlikdə 2021-ci ilin iyun ayında
davamlı sülh, mədəni irsin inkişafı və qorunmasına töhfə vermək
məqsədilə “Mədəniyyət üçün Sülh”
qlobal çağırışı adlı yeni beynəlxalq
təşəbbüsün əsasını qoymuşdur. Bu
təşəbbüsün də eyni dərəcədə uğurlu
olacağına inanır və bütün ölkələri və
beynəlxalq təşkilatları bu layihəyə
qoşulmağa dəvət edirik.
Əziz həmkarlar!
Dünya COVID-19 pandemiya
sının gətirdiyi ciddi problemlərlə
üzləşməkdə davam edir.
Peyvəndləmənin miqyasının
genişləndirilməsi və dünya əhalisinin
yeni reallıqlara uyğunlaşmasının
COVID-19 pandemiyasından sonrakı dövr üçün ümidlər yaratmasına
baxmayaraq, ciddi problemlər hələ
də qalmaqdadır.
Pandemiyanın səbəb olduğu
bütün təcili və uzunmüddətli çağırışlar qlobal əməkdaşlıq və həmrəylik
üçün hərtərəfli çərçivə təmin edəcək
yüksək səviyyəli siyasi iştirakla
dəstəklənən yeni mexanizmləri
zəruri edir.
Azərbaycan ilk vaxtlardan
etibarən həm milli, həm də Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində
pandemiyaya qalib gəlmək üçün
daha böyük qlobal həmrəyliyin
tərəfdarı olmuşdur və bu məqsədlə
bir sıra qlobal təşəbbüslər irəli
sürmüşdür. Prezident İlham Əliyevin
Qoşulmama Hərəkatının sədri
qismində COVID-19 pandemiyasına
cavab olaraq BMT Baş Assambleyasının Xüsusi Sessiyasının çağırılması təşəbbüsü BMT-yə üzvlüyün
geniş dəstəyini qazanıb. Qoşulmama Hərəkatı adından Azərbaycan,
həmçinin üzv dövlətlərin böyük
dəstəyi ilə BMT Baş Assambleyası
və İnsan Hüquqları Şurasında qəbul
edilmiş COVID-19 peyvəndlərinə
bərabər, əlverişli, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin edilməsinə
dair qətnamələri müzakirəyə çıxarıb.
Azərbaycan ölkə daxilində
effektiv peyvəndləmə kampaniyası
ilə yanaşı, ehtiyacı olan ölkələrə

əhəmiyyətli miqdarda COVID-19
peyvəndləri bağışlamışdır. Biz
pandemiya ilə mübarizə üçün 80dən çox ölkəyə beynəlxalq yardım
göstərmişik.
Pandemiyanın nəticələrinin
aradan qaldırılması istiqamətində
beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsi və COVID-19 pandemiyasından sonrakı qlobal bərpa
üçün səylərimizin birləşdirilməsinə
yönəlmiş fəaliyyətimizi davam
etdirəcəyik. Azərbaycan Prezidenti
bununla əlaqədar olaraq BMT-nin
pandemiyadan sonrakı qlobal bərpa
üzrə Yüksək Səviyyəli Panelinin
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış
edib və bu, yaxın aylarda Bakıda
keçiriləcək COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə üzrə Qoşulmama
Hərəkatının Təmas Qrupunun
qarşıdan gələn Zirvə görüşündə
müzakirə olunacaq mövzulardan biri
olacaq.
Zati-aliləri!
Müstəqilliyini əldə etdikdən
sonra Azərbaycan öz torpağında
təhlükəsizlik çağırışları ilə üzləşmiş
bir ölkədən qlobal təhlükəsizliyə
töhfə verən ölkəyə çevrilərək
uzun bir yol keçmişdir. Bu yolda
Azərbaycan Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının güclü və etibarlı tərəfdaşı olub, onu qətiyyətlə
dəstəkləyib və onun fəaliyyətinə fəal
töhfə verib.
Azərbaycan həm milli imkanları, həm də Qoşulmama
Hərəkatının hazırkı sədri kimi sülh
və təhlükəsizliyə, beynəlxalq hüquqi
nizamın möhkəmləndirilməsinə,
dialoqun, qlobal həmrəyliyin və
çoxtərəfliliyin gücləndirilməsinə
töhfə verməyə davam etməkdə
maraqlıdır.
Biz, həmçinin qlobal fəaliyyəti
canlandırmaq, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Nizamnaməsinə və
çoxtərəfliliyə kollektiv öhdəliyi
nümayiş etdirmək üçün fürsət kimi
Gələcəyin Zirvə görüşünü, onun
hökumətlərarası danışıqlar yolu ilə
əldə edilmiş nəticəsini və Sülh üçün
Yeni Gündəliyi gözləyirik.
Azərbaycan BMT-nin Davamlı
İnkişaf üzrə 2030-cu il Gündəliyinə
tam sadiqdir. Bu məqsədlə biz
2030-cu ilə qədər olan yeni inkişaf
strategiyasını işə saldıq; bu strategiya öz növbəsində, 2030-cu il
gündəliyinə uyğunlaşdırılıb. Son bir
ildə Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinə nail olmaq baxımından daha da irəliləyib və BMT-nin
2022-ci ilədək Davamlı İnkişaf
Hesabatında ilk 50 ölkə sırasında
yer alıb. Azərbaycan ECOSOC-un
himayəsi altında keçirilən Yüksək
Səviyyəli Siyasi Forumda üç Könüllü
Milli İcmal təqdim edən 12 ölkə
arasındadır.
Yaşıl və dairəvi iqtisadiyyata
keçid etmək üçün iqtisadiyyatımızın
yenidən qurulmasında transformasiya xarakterli dəyişiklikləri davam
etdiririk. Təmiz ətraf mühit və yaşıl
inkişaf yeni milli inkişaf strategiyamızın beş prioritet sahəsindən biri kimi
müəyyən edilmişdir. İqtisadiyyatımızda neft-qaz sektorunun mühüm
rol oynamasına baxmayaraq, bu
keçid inkişaf gündəmimizdə yüksək
yer tutur. Məhz bu xüsusda 2022-ci
ilin birinci yarısında Azərbaycanın
qeyri-neft sektoru 11 faiz artaraq
ÜDM-in 7,2 faiz artmasına təkan
verib.
Hazırda Azərbaycan beynəlxalq
bazarlara etibarlı karbohidrogen
ixracatçısı olmaqla yanaşı, davamlı
enerjini inkişaf gündəliyinə tədricən

daxil edən nadir ölkələrdən biridir. Bununla əlaqədar olaraq biz,
o cümlədən alternativ və bərpa
olunan enerjinin yeni elementlərini
tətbiq etməklə profilimizi artıracağıq. Bu yaxınlarda imzalanmış
Aİ-Azərbaycan arasında enerji
sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair
Memorandum Azərbaycanın qlobal
enerji təhlükəsizliyinə konstruktiv
töhfəsinin yaxşı nümunəsidir.
Davamlılıq, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
münaqişədən sonrakı
yenidənqurma və reabilitasiya
fəaliyyətlərində də əsas istiqamətə
çevrilmişdir. Müasir şəhərsalma
üsulları, “ağıllı şəhər” və “ağıllı
kənd” anlayışları tətbiq edilməklə
indi sıfırdan yeni şəhər və kəndlər
salınır. Müharibədən sonra artıq
dövlət büdcəsindən bu məqsədlər
üçün 3 milyard ABŞ dolları ayrılıb
və Azərbaycan gələcəkdə daha
çox sərmayə qoymaqda maraqlıdır. Azad edilən ərazi “yaşıl enerji
zonası” elan edilib.
Şimal-Cənub və Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində
yerləşən Azərbaycan yüksəlişdə
olan tranzit ölkədir. Azərbaycan
ərazisindən keçən dəhlizlər və
marşrutlar yüksək səviyyəli infrastruktur və sürətli, təhlükəsiz tranzit
trafiki baxımından nəqliyyat operatorları və biznes subyektləri üçün
rəqabət üstünlükləri təklif edir.
Xanımlar və cənablar!
Bu il Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatına
üzvlüyünün 30 ili tamam olur.
Azərbaycan BMT ailəsinin bir
hissəsi olduqdan sonra BMT
Nizamnaməsinin və beynəlxalq
hüququn prinsip və məqsədlərinə
möhkəm sadiqliyini ardıcıl olaraq
nümayiş etdirib.
Biz, Azərbaycan ilə bağlı BMTnin müdafiə etdiyi prinsiplər kobud
şəkildə pozulduğu zaman BMT-yə
daxil olduq. Həmin çətin anlarda
BMT, Nizamnaməsində təsbit olunmuş əsas dəyərlərin müdafiəsində
Azərbaycanın yanında olub.
Azərbaycan 1990-cı illərin
əvvəllərində Ermənistanın əsasını
ərazi iddiaları, beynəlxalq hüququn yanlış şərhi, uydurma tarixi
hekayələr və irqçi motivlər təşkil
edən təcavüzündən ciddi zərər
çəkib. Hələ o zaman BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası yekdilliklə
Azərbaycanın suverenliyinə,
ərazi bütövlüyünə və beynəlxalq
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin
toxunulmazlığına öz dəstəyini ifadə
etmiş və bütün işğalçı qüvvələrin
Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını tələb etmişdi. Baş Assambleya
da belə etdi.
Təcavüz zamanı Ermənistan
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
işğal edib. 20 min azərbaycanlı qətlə
yetirilib, 1 milyondan çox insan qaç-

“Boston Herald”:
ABŞ-ın aparıcı “Boston Herald”
nəşrində “Pelosi Amerikanın
maraqlarını zərbə altında qoyur”
sərlövhəli məqalə dərc olunub.
Məqalənin müəllifi, “60 Plus” və
Amerika Böyük Vətəndaşlar assosiasiyalarının prezidenti, Respublikaçı Milli
Komitəsinin keçmiş üzvü və Respublikaçılar Partiyasının Miçiqan təşkilatının
sabiq sədri, Litva əsilli amerikalı Saul
Anuzis ABŞ Nümayəndələr Palatasının
spikeri Nensi Pelosinin Ermənistana
son səfərinə toxunur. Müəllif qeyd edir
ki, qarşıdan gələn seçkilər ərəfəsində
Demokratlar səs toplamaq üçün xarici
ölkələrdə çalışarkən çıxılmaz vəziyyətə
düşürlər. Bu baxımdan ötən həftə Nensi
Pelosi NATO-nun sülh naminə tərəfdaşı
olan Azərbaycanla Rusiya və İranın
müttəfiqi Ermənistan arasında 100 il tarixi olan münaqişəni həll etməyə cəhd

qın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşüb. Həm mülki, həm də hərbçi
olmaqla itkin düşmüş 4000-ə yaxın
Azərbaycan vətəndaşının taleyi hələ
də qeyri-müəyyəndir.
Ermənistan Azərbaycanın ətraf
mühitinə uzunmüddətli zərər vurub.
Həmçinin Azərbaycanın minlərlə
mədəni irs nümunəsi Ermənistan
tərəfindən dağıdılıb, talan edilib və
ya mənimsənilib. Bu ilin əvvəlində
ICESCO Azərbaycana işğaldan
azad edilmiş ərazilərində Mədəni
İrsin Mühafizəsi Vəziyyətinin
Qiymətləndirilməsini həyata
keçirmək üçün texniki missiya göndərib. Onilliklər ərzində
Azərbaycan Ermənistanı regionda mədəni irsin qorunması və
mühafizəsi üzrə qiymətləndirmə və
məsləhətlər vermək üçün müstəqil,
şəffaf UNESCO missiyasını
dəstəkləməyə çağırıb. Azərbaycan
ərazisinin Ermənistan tərəfindən
işğalı 2020-ci ildə başa çatsa da,
hələ də UNESCO-nun missiyası
gəlməyib və mən bir daha belə bir
missiyanın həyata keçirilməsinə
açıq şəkildə çağırıram.
Pozuntuların və dağıntıların miqyası azərbaycanlı mülki şəxsləri terrora məruz qoymaq, qətlə yetirmək
və qovmaq, Azərbaycanın bütün
izlərini bu ərazilərdən silmək kimi
aydın niyyət və məqsədin olduğunu
nümayiş etdirir.
Təxminən 30 il ərzində etnik təmizləmə həyata keçirən
Ermənistan azərbaycanlıların geri
qayıtmasının qarşısını almaq və
bu ərazilərin ilhaqını təmin etmək
məqsədi ilə beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozaraq, Ermənistandan və üçüncü
ölkələrdən erməniləri kütləvi şəkildə
Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərinə köçürməklə qanunsuz
məskunlaşma siyasətini həyata
keçirib.
Avropada Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT)
himayəsi altında münaqişələrin həlli
səyləri heç bir nəticə verməyib.
Təxminən 30 il ötdükdən sonra,
2020-ci ilin payızında Azərbaycan
Ermənistanın növbəti irimiqyaslı
hərbi təxribatına cavab olaraq və
BMT Nizamnaməsi ilə üzv dövlətlərə
verilən ayrılmaz hüquqları rəhbər tutaraq əks-hücum əməliyyatına başlayıb. Nəticədə Azərbaycan, Rusiya
və Ermənistan liderlərinin 2020-ci il
noyabrın 10-da imzaladığı üçtərəfli
Bəyanata uyğun olaraq, Azərbaycan
öz ərazilərini işğaldan azad edib
və üç onillikdən bəri davam edən
silahlı münaqişə hərbi-siyasi yolla
həll edilib.
Üçtərəfli Bəyanat Ermənistan
və Azərbaycan arasında bütün
hərbi fəaliyyətlərin başa çatdığını elan etdi. O, regionda sülhün
möhkəmləndirilməsi üçün bütün
erməni silahlı birləşmələrinin

Azərbaycan ərazisindən tamamilə
çıxarılması, məcburi köçkünlərin
geri qaytarılması və regionda bütün
iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
açılması kimi parametrləri müəyyən
etdi.
İndi Azərbaycan işğaldan
azad edilmiş ərazilərində
misli görünməmiş bərpa və
yenidənqurma fəaliyyətlərinə
başlayıb və onların tam reinteqrasiyası prioritet təşkil edir. Bu cür
fəaliyyətlərin məqsədi nəhayət,
yüz minlərlə məcburi köçkünün
təhlükəsiz və ləyaqətlə öz evlərinə
qayıtmasına və münaqişənin təsirinə
məruz qalmış ərazilərdə dinc həyatı
təmin etməyə imkan yaratmaqdır.
Bu günlərdə Azərbaycanın işğaldan
azad edilmiş Zəngilan rayonunun
Ağalı kəndinə ilk ailələr qayıdıb.
Azərbaycan etnik, dini və ya
hər hansı digər mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq bütün Azərbaycan
vətəndaşları ilə eyni hüquq və azadlıqları təmin etməklə, münaqişənin
təsirinə məruz qalmış ərazilərdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarını da
öz siyasi, sosial, iqtisadi məkanına
yenidən inteqrasiya etməkdə
qətiyyətlidir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası bununla bağlı
möhkəm hüquqi bazanı təmin edir.
Davam edən bərpa və
yenidənqurma işlərinə və məcburi
köçkünlərin təhlükəsiz geri qayıtmasına əsas maneələrdən biri işğaldan
azad edilmiş ərazilərin mina və
digər partlayıcı qurğularla kütləvi
şəkildə çirklənməsi və Ermənistanın
minalanmış ərazilər haqqında dəqiq
və dolğun məlumat verməkdən davamlı imtina etməsidir. Ermənistan
işğalın davam etdiyi illər ərzində
və Azərbaycan ərazilərindən öz
qüvvələrini çıxararkən həmin
əraziləri ağır və fərq qoymadan
mina və digər partlayıcı maddələr ilə
çirkləndirmişdir. Üçtərəfli Bəyanatın
imzalanmasından indiyədək mina
partlayışları nəticəsində 240-dan
çox Azərbaycan vətəndaşı və
hərbçisi həlak olub və ya ağır yaralanıb.
Azərbaycanın minalarla
mübarizədə milli imkanlarını və
səylərini daha da gücləndirmək və
artırmaq üçün məqsədyönlü və davamlı beynəlxalq texniki və maliyyə
yardımı ilə yanaşı, mina sahələrinin
xəritələrinin əldə edilməsi də insanların həyatını xilas etmək və sülhü
möhkəmləndirmək baxımından
çox vacibdir. Bu xüsusda, BMT-nin
davamlı dəstəyi, adekvat və proqnozlaşdırıla bilən mina fəaliyyətinin
maliyyələşdirilməsi zəruridir.
Zati-aliləri!
Azərbaycan regional sülh, sabitlik və inkişafa sadiqdir. Ermənistan
və Azərbaycan arasında mehriban
qonşuluq münasibətlərinin qurulması tamhüquqlu regional normallaşma
yolu ilə təhlükəsiz, sabit və firavan

Cənubi Qafqazın qurulmasının
açarıdır.
Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa
və yenidənqurma işləri aparmaq
və münaqişədən zərər çəkmiş
ərazilərdə sakinlərin reinteqrasiyasını həyata keçirməklə yanaşı,
bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini qarşılıqlı əsasda tanıma
və hörmət əsasında Ermənistan
ilə dövlətlərarası münasibətlərin
normallaşdırılması prosesinə start
verib.
Azərbaycan dəfələrlə
Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqlara başlamağa hazır olduğunu
bəyan edib və bu məqsədlə öz milli
nümayəndə heyətini yaradıb.
Eyni zamanda, Azərbaycan,
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
dövlət sərhədlərinin delimitasiyası
və demarkasiyası prosesinin başlanması, nəqliyyat və kommunikasiya
əlaqələrinin açılması, o cümlədən
beynəlxalq nəqliyyat şəbəkəsinin
tərkib hissəsi olan Zəngəzur
dəhlizinin yaradılması istiqamətində
səylər göstərmişdir.
Son aylar ərzində Ermənistan
və Azərbaycan arasında birbaşa dialoq da daxil olmaqla
təmaslarda dinamikanın artmasına
baxmayaraq, Ermənistan, görünür, danışıqların imitasiyasına
dair keçmiş təcrübəsinə sadiq
qalır və öhdəliklərini vicdanla
yerinə yetirmək əvəzinə, tez-tez
təxribatlara əl atır, gərginlik yaradır
və Azərbaycanla davam edən normallaşma prosesinə xələl gətirir.
10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatda nəzərdə tutulduğu
kimi, Ermənistan silahlı qüvvələrini
Azərbaycan ərazilərindən tam
olaraq çıxarmayıb və Azərbaycan
ərazilərində müxtəlif hərbi
fəaliyyətləri, o cümlədən minaların
yerləşdirilməsini davam etdirir. Son
zamanlar Azərbaycanın Laçın rayonunda 2021-ci ildə Ermənistanda
istehsal edilmiş çoxlu sayda piyada
əleyhinə minalar aşkar edilib.
Ermənistan bir sıra siyasi və
hərbi təxribatlardan sonra, xüsusən
də iki ölkə liderlərinin dördüncü
Brüssel görüşündən sonra sentyabrın 12-dən 13-nə keçən gecə
şərti dövlət sərhədi xətti boyunca
gecə vaxtı və mürəkkəb relyefdən
istifadə edərək Azərbaycanın hərbi
mövqeləri arasındakı yollarda mina
yerləşdirərək növbəti irimiqyaslı
hərbi təxribata əl atıb.
Daha sonra Ermənistan müxtəlif
çaplı silahlardan istifadə edərək
Azərbaycan mövqelərini atəşə tutmuşdur ki, bu da Azərbaycan hərbi
qulluqçuları arasında itkilərə səbəb
olmuş, hərbi infrastrukturuna xeyli
ziyan vurmuşdur.
Azərbaycan öz suverenliyinə və
ərazi bütövlüyünə qarşı təhlükənin
neytrallaşdırılması, şəxsi heyətin,
eləcə də ərazidə yenidənqurma
işlərində iştirak edən mülki heyətin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
üçün adekvat tədbirlər həyata
keçirib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
son dərəcə təmkin və peşəkarlıq
nümayiş etdirərək, Azərbaycan
mövqelərinə hücumların qarşısını
almaq üçün yalnız Ermənistanın
atəş nöqtələrini yüksək dəqiqlikli
silahlarla hədəfə alıb.
Ermənistan açıq şəkildə
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini
manipulyasiya etmək üçün
gərginliyin daha da artmasına cəhd
edib. Belə ki, sentyabrın 13-də
Ermənistan, razılaşdırılmış atəşkəsə
məhəl qoymayaraq Azərbaycan
ərazisini yüksək çaplı silah və artilleriyadan atəşə tutmağa davam edib.
Nəticədə Azərbaycan tərəfində 80
hərbçi həlak olmuş, 282 hərbçi və 2
mülki şəxs yaralanmışdır.
Ermənistanın bu cür təhlükəli
hərəkətlərinə zidd olaraq,
Azərbaycan son dərəcə təmkinli
davranıb, müvafiq beynəlxalq
tərəfdaşlarla təmaslar da daxil olmaqla bir sıra addımlar atıb, atəşkəs

rejiminin bərpası üçün xoş niyyət və
həqiqi iradə nümayiş etdirib.
Nəhayət, atəşkəs Ermənistan və
Azərbaycan arasında birbaşa rabitə
kanalları vasitəsilə sentyabrın 14-də
saat 20:00-dan etibarən bərpa edilib
və hər iki tərəfin də təsdiq etdiyi
kimi, atəşkəs davam etdirilir.
Gərginlikdən sonra Azərbaycan
humanitar nəticələrin aradan
qaldırılması ilə məşğuldur və bu
kontekstdə birtərəfli qaydada həlak
olmuş hərbi qulluqçuların qalıqlarını
Ermənistana qaytarmağa hazır olduğunu bəyan edib və bununla bağlı
BQXK-nı məlumatlandırıb.
Azərbaycan gərginliyin mövcudluğunda maraqlı deyil və ola
da bilməz. Əslində, son hərbi
əməliyyatlar münaqişədən sonra irimiqyaslı investisiya, reabilitasiya və
yenidənqurma layihələrinin həyata
keçirildiyi ərazilərə yaxın yerdə baş
verib.
Bundan əlavə, son gərginlik
Ermənistandan son 30 ildə
müşahidə etdiyimiz nümunəyə
çox uyğun gəlir. Ermənistan hər
dəfə sıçrayışa nail olmaq üçün
həlledici mərhələdə lazımi qərarlar
qəbul etmək məsuliyyətindən yaxa
qurtarmaq vasitəsi kimi analoji ciddi
təxribata əl atırdı.
Biz arzu edərdik ki, Ermənistanın
indiki rəhbərliyi öz sələflərinin regionda sülh və təhlükəsizlik imkanları
pəncərəsini bir daha qəsdən bağlamaq yolu ilə getməsin.
Azərbaycan öz suverenliyinə
və ərazi bütövlüyünə, eləcə də
vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə qarşı hər hansı təhlükəni dəf etməkdə
qətiyyətlidir və Ermənistanı vəziyyəti
daha da gərginləşdirməkdən
çəkinməyə çağırır. Əvəzində
Ermənistan mehriban qonşuluq
münasibətlərinin qurulması yolu
ilə regionda proqnozlaşdırıla bilən
sabit vəziyyət yaratmaq üçün davam
edən normallaşma prosesinə konstruktiv şəkildə qoşulmalıdır.
Bu kontekstdə Azərbaycan və
Ermənistan liderlərinin 2022-ci il
avqustun 31-də Brüsseldə Aİ Şurasının sədri ilə keçirilən dördüncü
görüşündə əldə olunan razılığa
əsasən, Azərbaycan təxirə salmadan Ermənistana sülh müqaviləsi
üzrə praktiki işə başlamağa
hazır olduğunu bir daha bəyan
edib. Görüşdən dərhal sonra biz
Ermənistana belə danışıqlar üçün
konkret tarix və məkan təklif etdik.
İki gün əvvəl biz Ermənistan
baş nazirinin burada səsləndirdiyi
bəyanatı dinlədik. Təəssüflər olsun
ki, bu, erməni tərəfinin normallaşma əvəzinə qarşıdurmanı davam
etdirməyə niyyətli olduğunu nümayiş etdirən növbəti bir sübut oldu.
Azərbaycanda biz hesab edirik ki,
regionumuz kifayət qədər qarşıdurma, dağıntılar və iztirablar görüb.
Hər iki xalqın münaqişədən sonrakı
normallaşmaya tam şəkildə qoşulmasının vaxtıdır, beləliklə, nəhayət,
tariximizin faciəli səhifəsini çevirib uşaqlarımız üçün daha yaxşı
gələcək qurmağa başlaya bilərik.
Azərbaycan tərəfi öhdəliklərinə
sadiqdir. Ümid edirik ki, Ermənistan
nəhayət konstruktiv şəkildə qarşılıq verəcək və danışıqlara səmimi
şəkildə qoşulacaq.
Zati-aliləri!
Ərazilərini uzunmüddətli
xarici hərbi işğaldan azad edən
Azərbaycan onların mümkün olan
ən yüksək standartlara uyğun olaraq
tam şəkildə yenidən qurulması və
yenidən inteqrasiyası istiqamətində
səylərini əsirgəməməkdə əzmlidir.
Eyni zamanda, ölkəmiz istər qlobal
enerji təhlükəsizliyinə töhfə vermək,
COVID-19 pandemiyasına qarşı
mübarizəyə kömək etmək, istərsə
də davamlı inkişafı təşviq etmək
olsun, bütün müvafiq sahələrdə
beynəlxalq birliyin məsul üzvü rolunu oynamağa davam edəcək. Biz
inanırıq ki, qloballaşan dünyada heç
bir ölkə ada deyil və biz buna uyğun
hərəkət edirik.

Pelosi Amerikanın maraqlarını zərbə altında qoyur

göstərdi. Sentyabrın əvvəllərində iki ölkə
sərhədində hərbi toqquşmalar başlayanda
Pelosi elan etdi ki, yüksək səviyyəli səfərə
çıxaraq “öz dəstəyi”ni yalnız “haqlı tərəfə”
göstərəcək.
O, açıq-aşkar Ermənistanı nəzərdə
tuturdu. Səbəb isə qarşıdakı seçkilərdir.
Çünki Demokratlar divara dirəniblər, Pelosi
üçün isə bu səfər spiker vəzifəsində qalmaq
üçün son ümiddir. Onun Ermənistana səfəri
ölkəsində səsləri öz xeyrinə dəyişmək
məqsədi güdürdü. Onun üçün xarici siyasət,
ABŞ diplomatiyası və beynəlxalq miqyasda
meydana gələcək nəticələr maraqlı deyil.
Saul Anuzis vurğulayır ki, Pensilvaniya,
Miçiqan, Ohayo, Viskonsin, Minnesota və
Floridada yüz minlərlə erməni əsilli amerikalı yaşayır. Bu insanlar ABŞ-da bütün
azlıqlar içərisində ən yüksək səsvermə rekordlarına malikdirlər.
Vətənpərvər, Litva əsilli amerikalı və
heç kimi öz doğma vətənini sevdiyinə görə
günahlandırmadığını bildirən müəllif Nensi

Pelosini Amerika qarşısında vəzifələrini,
dünyanın mənəvi mövqeyini və strateji maraqlarını açıq-aşkar satdığına görə ittiham
edib. O yazır: “Biz artıq Pelosinin xarici
səfərlərinin hansı ssenari ilə təşkil edildiyini bilirik. Odur ki, bu səfərin necə keçəcəyi
təəccüblü deyil. Pelosi onilliklərlə davam
edən diplomatik səylərin iflasa uğradığı və
münaqişənin başladığı dözülməz vəziyyətlə
üzləşmişdi. Xanım spiker Azərbaycanı son
döyüşləri başlatmaqla “qanunsuz” hərəkət
etməkdə ittiham etdi və heç bir ABŞ administrasiyasının yerinə yetirə bilməyəcəyi
bir vəd verdi: Rusiyanın hərbi müttəfiqinin
NATO müttəfiqinə qarşı dəstəklənməsi. Bu,
geosiyasi dəlilikdir. Lakin onun dediklərinin
yalnız bir məqsədi var idi – seçki kampaniyası”.
Müəllif xatırladır ki, Pelosinin səfə
rindən bir neçə gün əvvəl erməni əsilli
amerikalıların yaşadığı ərazilərdə olan Demokratlar Azərbaycanı dəstəkdən məhrum
etməyi və İrəvan rejimi üçün əlavə vəsait

ayırmağı vəd edirdilər. Bu, erməni əsilli
amerikalıların səslərini bir qədər artıra
bilər. Lakin bu, real dünyada daha böyük
əks-səda doğura bilər. Amma açıq-aydın görünür ki, real dünya Demokratların
vecinə deyil: onlar real dünyada hazırda
Avropanın yeganə həyati enerji xətti olan
ABŞ-ın uzunmüddətli və sabit müttəfiqinin
üzünə qapıları bağlayırlar.
Saul Anuzis bildirir ki, hazırkı gərgin
beynəlxalq şəraitdə Xəzər dənizində böyük qaz ehtiyatları olan Azərbaycan Avropaya qaz ixracını 30 faiz artırmağı söz
verib. Amma Demokratların hərəkətləri
onu deməyə əsas verir ki, seçkilərdə səs
qazanılması qlobal təhlükəsizlikdən və Avropa qitəsində bu qış insanların donaraq
ölməsindən daha vacibdir.
Moskva və İrəvanın bir-birinə sıx bağlı olduqlarını söyləyən müəllif qeyd edir
ki, Azərbaycan Qərbə həyati enerji marşrutu təmin etdiyi halda, Ermənistanın bütün enerji sektoru Rusiyanın əlindədir.

Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazası var.
Hətta ruslar onların sərhədlərini, gömrüyünü və dəmir yollarını idarə edirlər. Pelosi
məhz belə bir ölkəyə səfər edib.
Azərbaycanı Ermənistanla müqayisə
edən S.Anuzis yazır: “Azərbaycan bir
neçə il bundan əvvəl NATO-nun “Sülh
naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulub.
Ermənistan isə əksinə, fərqli yol seçərək
Rusiyanın söz sahibi olduğu Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına qoşulub. Bu təşkilat keçmiş sovet respublikalarının qarşılıqlı özünümüdafiə mexanizmi olan
kiçik, lakin təhlükəli qrupudur. Azərbaycanlı
əsgərlər Baydenin tələsik çıxıb getdiyi
Kabildə ötən il sıranı saxlayaraq Birləşmiş
Ştatlara olan sədaqətini sübut etdiyi halda,
Ermənistan Qazaxıstana müstəqil düşünən
administrasiyanı qorxutmaq missiyası ilə
göndərilən KTMT qüvvələrinə qoşulmaq
üçün öz hərbçilərini göndərirdi. Bu, Pelosinin bayrağını yellədiyi həmin ölkədir.
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Bu Vətən bir daha bölünməyəcək! X

A

zərbaycanın yerləşdiyi məkanın zənginliklərinə tarix boyu dünya
gücləri böyük maraq göstərib, belə tamahkarlıq ölkəmizə yağmaçı
münasibətlə nəticələnib. Azərbaycanın şimalını işğal etdikdən sonra
çar Rusiyası xalqımızı daimi təzyiq və istismar altında saxlamaq planına
uyğun olaraq, XIX əsr boyu tarixi torpaqlarımızda erməniləri kütləvi şəkildə
yerləşdirməyə başladı.

Sonradan bütün Qafqaz bölgəsi üçün
problemə çevrilən bu mayası haramdan yoğrulan xain toplum XX əsrin əvvəllərində dədəbaba torpaqlarımız hesabına özünə dövlət
qurdu, bununla kifayətlənməyərək bölgənin
minilliklər boyu sahibi olan Azərbaycana və
Gürcüstana əlavə ərazi iddiaları irəli sürdü.
Beləliklə, XX əsr bütövlükdə ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı və deportasiya siyasəti ilə müşayiət olundu. Bir
əsr boyunca yüzminlərlə soydaşımız Qərbi
Azərbaycandan deportasiya edildi.
1918-ci ilin mart ayında Bakıda, Şamaxıda,
Qubada, Lənkəranda on minlərlə azərbaycanlı
qətlə yetirildi. Nəhayət, ötən əsrin 90-cı
illərində erməni həyasızlığı pik həddə çataraq
qədim Azərbaycan yurdu olan Qarabağa ərazi
iddiaları qaldırdı. Bu bölgədə qanlı münaqişə
başlayandan sürətlə artan faciələr, xüsusən,
1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda baş verən
amansız qətliam ermənilərin ünvanına lənət,
insanlıq tarixinə ləkə kimi yazıldı.
Havadarlarının siyasi və maddi dəstəyi,
Azərbaycanda baş verən xaotik proseslər
və başıpozuqluq nəticəsində müstəqil
dövlətimizin ərazisinin 20 faizi işğal olundu. Dünya birliyi üçün utanc gətirən haldır
ki, 30 il ərzində bütün beynəlxalq qanunları ayaq altına ataraq torpaqlarımızı əsarət
altında saxlayan Ermənistan hərbi-siyasi
rejiminə qarşı heç bir sərt təpki göstərilmədi.
Azərbaycan 30 il müddətində münaqişənin
sülh yolu ilə həllinin tərəfdarı olsa da, bu
mövqeyimiz və dinc qonşuluq təşəbbüsümüz
layiqincə dəyərləndirilmədi. 2016-cı ilin Aprel
döyüşlərində Azərbaycan Ordusunun Lələtəpə
və Cünnüt əməliyyatlarında düşmənə öz üstün gücünü göstərməsi də düşmənə və onun
tərəfdarlarına dərs olmadı.
Nəhayət, 2020-ci il sentyabrın 27-də
düşmən təxribatına cavab olaraq Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə müqəddəs Vətən savaşı başladı. Sentyabrın 27-də başlanan müharibə 44 gün çəkdi və
tarixə Zəfər savaşı kimi düşdü. Qısa müddətdə
Azərbaycan Ordusu düşməni darmadağın
etdi və dünyaya öz qüdrətini göstərdi. Zəfər

savaşının zirvə nöqtəsi olan Şuşa əməliyyatı
isə dünya hərb tarixində xüsusi yer tutan
möhtəşəm bir savaş oldu. Şuşanın azadlıq
müjdəsini verən Prezident həm də ümummilli
lider Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirmiş oldu.
Əslində, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası kimi çətin və əzablı bir proses
ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətin məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı bir zamanda
hakimiyyətə gəldiyi gündən başladı. Ümummilli liderin həm ordu quruculuğu, həm də
diplomatik müstəvidə dünyaya Azərbaycan
həqiqətlərini çatdırması estafetini Prezident
İlham Əliyev uğurla davam etdirdi və zəfərlə
başa çatdırdı. Azərbaycan torpaqları azad
edildi. İşğalçı ordusu darmadağın edilən
düşmən kapitulyasiya aktına imza atmağa
məcbur oldu. 30 il ərzində icra edilməyən
BMT qətnamələrini, beynəlxalq hüququn
prinsiplərini Azərbaycan Ordusu 44 gün
ərzində yerinə yetirdi.
Ali Baş Komandan İlham Əliyev dəfələrlə
bəyan etdiyi “Biz torpaqlarımızı öz gücümüzlə
azad edəcəyik” mesajını qətiyyətlə həyata
keçirdi. Azərbaycan tarixinin şərəfli səhifəsi
olan 44 günlük savaş Vətən uğrunda canından keçməyə hazır olan qəhrəman oğullarımızın qeyrəti və rəşadəti ilə çağdaş tarixə qızıl
hərflərlə yazıldı.
Azərbaycan xalqı bu zəfəri qanları-canları ilə qazanan şəhidlərimizin xatirəsini
əziz tutur və qazilərimizin hünərini yüksək
dəyərləndirir. Prezident İlham Əliyev öz
siyasətində şəhid ailələrinə dövlət qayğısı
göstərilməsini, qazilərimizin problemlərinin
həll olunmasını hər zaman gerçəkləşdirir.
Anım gününün birinci ildönümündə Ali Baş
Komandanın başçılığı altında keçirilən yürüş
şəhid qəhrəmanlarımıza verilən dəyərin bariz
nümunəsi idi. Bu gün Azərbaycan 27 sentyabrdan başlayan Zəfər savaşının qürurunu
yaşayır. Nəhayət, xalqımız bu gün bütövləşən
Vətənin övladı, vətəndaşı olmağının qürurunu, xoşbəxtliyini yaşayır. Bizə bu səadəti bəxş
edən müzəffər Ali Baş Komandana, qalib
Azərbaycan Ordusuna sevgimiz, şükranlığımız sonsuz və əbədidir.
Ölkəmizin düşmənləri bu gün məğlub durumda və məyus əhvaldadır. Onların rahatlığını pozan qüdrətli Azərbaycan dövlətinin
mövcudluğu və
bütövləşdirdiyi
Vətənin
müzəffər lideri Prezident İlham Əliyevin varlığıdır! Müstəqilliymizin təminatçısı Prezident
İlham Əliyevin liderliyi ilə bu Vətən bir daha
bölünməyəcək, bütün xalq buna əmindir!
Azərbaycan lideri ilə var olsun!

Rəşad MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı

İki il əvvəl, bu gün...
2020-ci ilin 27 sentyabrı bugünkü kimi yadımdadır.
Adi bir ilıq payız səhəri idi. Günəş doğma
Xəzərin həmişəki kimi gömgöy suları üzərindən
mehribancasına boylanırdı...
İlk baxışda hər şey adi idi.
Bir neçə dəqiqədən sonra isə
çox şey dəyişəcəkdi və məlum
olacaqdı ki, Qarabağda ağır
müharibə başlayır.
Həm də məlum olacaqdı
ki, xalqımız bu günü çoxdan
gözləyir və düşməndən qisas
almaq arzusu ilə alışıb yanır. Azərbaycan vətəndaşları
öz əzəli torpağı uğrunda
müqəddəs savaşa başlayırdılar.
Televizoru açdım və diktorun möhtərəm Prezidentin
xalqa müraciət edəcəyi barədə
anonsunu eşitdim.
“Görəsən, nə olub? Yəqin,
ciddi məsələdir”, – deyə düşündüm. Həyəcanlı idim. Tezliklə
ekranda xalqımızın sevimli liderinin müdrik, nurlu çöhrəsi
göründü.
Dövlətimizin
başçısının
sözlərinə
diqqət
kəsildim.
Prezident işğalçı Ermənistanın
Silahlı
Qüvvələrinin
sübh
tezdən başlayaraq, sərhəddə
ağır təxribatlar törətdiyini, buna
cavab olaraq, Azərbaycan Ordusunun əks-həmlə ilə düşmən
üzərinə
hücüma
keçdiyini
bəyan etdi.
Ali Baş Komandan hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də
çox təmkinli və qətiyyətli idi.
O, Azərbaycan xalqının bir
dəmir yumruq kimi birləşib yağı
düşmənin başını əzəcəyinə
əmin olduğunu vurğuladı.
Cənab İlham Əliyevin Böyük Qələbəmizə sonsuz inamı
onu ekran başında dinləyən milyonlarla insana sirayət etmişdi.
Hamı küçələrə axışdı. Xalq
bununla da öz Prezidentinə və
Milli Ordusuna bütün varlığı ilə
dəstək olacağını izhar etdi.
Beləcə, doğma torpaqlarını azad etmək arzusunda
olan xalqın Vətənin bütövlüyü
naminə müharibəsi başlandı. Bu, həm də şərəf və milli
ləyaqət uğrunda döyüş idi!

tarix
yazdı.
Yaxın-uzaq
ölkələrdəki dostlarımız xalqımızın Azərbaycanın birbirindən igid oğullarının qeyrət
və şücaətinə heyran qaldılar.

alqımız hər zaman bizə qələbə bəxş edən qəhrəman
övladlarını sevinc və minnətdarlıq hissi ilə anacaq.
27 Sentyabr xalqımızın qürur və özünəqayıdış günüdür.
44 günlük Vətən müharibəsinin ilk günü olan 27 sentyabr
Azərbaycanın hərb və dövlətçilik tarixində hər zaman ehtiram və
iftixar hissi ilə anılacaq. Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə müsahibəsində
Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr
müavini, hərbi-siyasi ekspert, polkovnik Cəlil Xəlilov bildirib.
Müsahibəni təqdim edirik:

radıldı. Hərbi məktəblərin yaradılması,
güclü ordunun formalaşması, NATO
kimi təşkilatların ölkələri ilə əlaqələrin
genişləndirilməsi Azərbaycan Prezidenti
İlham
Əliyev
tərəfindən
yüksək
səviyyədə davam etdirildi. Azərbaycan
Ordusu yüksək səviyyədə təmin olunmuş, NATO standartları səviyyəsinə
çatdırılmışdı. Türkiyə, Rusiya, Çexiya,
İsrail kimi ölkələrdən ən müasir silah və

fəaliyyətində də əsas istiqamətlərdən
biri olaraq qalacaqdır. Hesab edirəm
ki, kimliyindən, sosial statusundan, harada, hansı vəzifədə çalışmasından
asılı olmayaraq, hər kəs şəhidlərimizin
xatirəsini uca tutmalı, onların xatirəsinin
əbədiləşdirlməsi,
müharibədə
göstərdikləri qəhrəmanlıqların təbliğ
edilməsi, gənc nəslə tanıdılması
istiqamətində əlindən gələni etməlidirlər.

altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
qısa zamanda düşməni darmadağın
edərək işğaldakı torpaqları azad etdi.
Müharibə nəticəsində üç min hərbçimiz
şəhid oldu, minlərlə hərbçimiz yaralandı.
Ermənistan müharibəni beynəlxalq
hüquq prinsiplərinə uyğun aparmırdı.
Dinc sakinləri, mülki obyektləri, şəhər
və kəndlərimizi hədəf olaraq seçirdi.
Bütün bunlar qəzəb, hiddət doğururdu.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, xalqımız qələbəyə imza ata, düşmənə tarixi
dərs verə bildi. Bu gün 44 günlük Vətən

texnikalar alınaraq, Azərbaycan Ordusunun arsenalına daxil edilmişdi. Bütün
bu imkanlardan sonra qalib gəlməmək
mümkün deyildi. Bu müharibədə Ali
Baş Komandan həm də diplomat kimi
olduqca yüksək səriştə göstərdi. Dünya ictimaiyyətinə Azərbaycanın haqq
savaşını çatdırmaqla yanaşı, ordumuza da yüksək dəstək göstərdi. 44 gün
ərzində hərbi formanı çıxarmadı, zabit
və əsgərlərimizin yanında oldu. Prezident hər an cəbhədə gedən məsələləri

müharibəsinin başlamasından iki il ötür.
Biz sadəcə 27 sentyabr tarixində deyil, hər zaman qəhrəman şəhidlərimizi
sevgi ilə anır, onlarla fəxr edir, qəlbən
öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki
dövlətimizin ərazi bütövlüyü məhz onların sayəsində bərpa olunub. Xalqımız öz
mənəvi bütövlüyünü, öz qürurunu məhz
onların igidliyi, fədakarlığı sayəsində
bərpa edib. Məhz onların sayəsində
biz hər kəsin gözünə dik baxa, öz milli kimliyimizlə fəxr edə, işğaldan azad
edilən torpaqlarımızda azad və qürurla
gəzə bilirik.
Dünyanın aparıcı ölkələri belə
Azərbaycana irad tuta bilmirlər. Çünki bu
müharibə Azərbaycanın haqq savaşı idi.
Azərbaycan Ordusu Azərbaycan torpağında terrora, erməni silahlı dəstələrinə
qarşı ədalətli müharibə aparırdı. Ədalət
tərəfdarı olan Türkiyə, Pakistan kimi bir
çox ölkələr Azərbaycanın haqq savaşını
dəstəkləyirdi.
–
Cəlil
müəllim,
ordumuz,
gənclərimiz
müharibəyə
hansı
səviyyədə hazırlıqlı idi?
– Biz qələbəni olduqca yüksək
əhval-ruhiyyə ilə hazırlıqlı olan ordumuz,
gənclərimiz sayəsində qazandıq. Son
30 ildə gənclərimiz yüksək səviyyədə
döyüşə hazırlanmış, mənəvi-psixoloji
cəhətdən yetişmişdi. Ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bu proseslər başladı – ictimai-siyasi
sabitlik yarandı, ordu quruculuğu, iqtisadiyyat və idarəetmə gücləndirildi, xarici
dövlətlərlə iqtisadi-siyasi əlaqələr quruldu, Azərbaycan gənclərinin xaricdə
hərbi təhsil almaları üçün imkanlar ya-

araşdırır, analiz edir və təkliflər verirdi.
– Düşünürəm ki, qələbənin qazanılmasında xalq-dövlət birliyi də az
rol oynamadı.
– Əlbəttə ki, bu belə idi. Səfərbərlik
və hərbi çağırış xidməti idarələrinin qarşısı gənclərlə, ehtiyatda olan zabitlərlə
dolu idi. Hər kəs döyüşmək istəyirdi. Hər
bir azərbaycanlı əsgərlərimizin yanında
olmaq, onlarla birgə döyüşmək istəyirdi.
– Biz həm də arxa cəbhədə xüsusi
fəallıq görürdük.
– Bəli, iş adamlarımız, dövlət
müəssisələri, qurum və təşkilatlar orduya lazım olan ləvazimatlar göndərirdi.
Təminat o qədər güclənmişdi ki, onları
yerləşdirmək belə olmurdu. Müharibədə
iştirak edən bir qazimizin mənə danışdığı hissələri sizinlə bölüşəcəm. Qazimiz
deyirdi ki, bir məktəbli uşaq əsgərə corab göndərmişdi və üzərinə yazmışdı
ki, “əsgər əmi, geyin bunu, ayaqlarına
soyuq olmasın”. Bu məktəblidən tutmuş
yüz yaşındakı veteranlarımıza maddi və
mənəvi birlik nümayiş etdirdi. Ordumuzu
bu birlik daha da irəli aparırdı. Hər gün
irəli gedir, 44 gün ərzində bir gün belə
ləngimirdi, ancaq irəli.
– Siz Əfqanıstan və Qarabağ
müharibələrinin veteranı olmaqla
yanaşı, Müharibə, Əmək və Silahlı
Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr
müavinisiniz. Təmsil olunduğunuz
təşkilat istər müharibə ərəfəsində,
istərsə də müharibədən sonra hansı
işləri həyata keçirib?
– Təmsil olunduğum təşkilat hər
zaman şəhidlərimizin təbliğinə, onların
xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə xüsusi
diqqət yetirib və bu amil təşkilatın gələcək

Bu mənada, təşkilatımız gənclərin orduya hazırlanması ilə bağlı müxtəlif qurumlarda, təhsil ocaqlarında görüşlər keçirib.
Hərbi qanunvericiliyi, Azərbaycanın tarixini xüsusi təbliğ edirik. Ordumuzda olan
texnikalardan istifadə qaydaları, nizamintizama riayət edilməsi məsələlərinin
təbliği istiqamətində, gənclərin fiziki
hazırlığı cəhətdən xeyli işlər görmüşük.
Təkcə ölkə daxilində deyil, müxtəlif xarici dillərdə dünya ictimaiyyəti, dünya
veteranlar təşkilatları qarşısında da
təbliğatımızı yüksək səviyyədə aparmışıq.
Həmin proses bu gün də davam etdirilir. Biz həm xaricə dəvət olunur, həm
də ölkəmizə qonaqlar dəvət edərək
nəzərlərinə çatdırırıq ki, Azərbaycan
ərazi bütövlüyünü təmin etməsi üçün
mübarizə aparır, heç bir dövlətə ərazi iddiası yoxdur. Sadəcə, bugünkü gənclər
deyil, gələcək nəsillər də bilməlidirlər
ki, biz 8 Noyabr Zəfərinə görə kimlərə
borcluyuq. Bu baxımdan Müharibə,
Əmək və Silahlı Qüvvələrt Veteranlar Təşkilatı mütəmadi iş aparmaqda, orta və ali təhsil müəssiələrində,
müxtəlif auditoriyalarda şəhidlərimizin
və onların qəhrəmanlıqlarının təbliği
ilə məşğul olmaqda, onların xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi üçün əlaqədar dövlət
orqanları qarşısında məsələlər qaldırmaqdadır. Biz hər vasitə ilə çalışırıq
ki, gənclərimiz şəhidlərimizi tanısın,
onların döyüş yoluna dərindən bələd
olsunlar. Bu, həm milli və hərb tariximizin öyrənilməsi, həm də qəhrəmanlıq
ənənələrinin davam etdirlməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Müharibə, Əmək və
Silahlı Qüvvələrt Veteranlar Təşkilatı olaraq gələcəkdə bu istiqaməti daim diqqət
mərkəzində saxlayacaq, şəhdilərimizin
təbliği istiqamətində yeni-yeni addımlar
atacaq, layihələr həyata keçirəcəyik.
– Müsahibəmizin sonuna gəldik.
Sonda
vurğulamaq
istədiyiniz
fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
– Ermənistan sülhdən yayınır.
Bu həm də Ermənistan rəhbərliyinin
xalqına olan xəyanətidir. İşğalçılıq
niyyətindən əl çəkərək, orada yaşayan
insanların firəvanlığı üçün nələrsə edə
bilərlər. Ermənilər xaricdən yardım alaraq, təxribatlar törətməyə son qoymalı,
kiminsə oyuncağına çevirlməkdən yaxa
qutarmağı düşünməlidirlər. Görünən
odur ki, himayədarları onları düzgün
təlimatlandıra bilmirlər.
Müharibə itkisiz, qələbə şəhidsiz olmur. Sözsüz ki, şəhidlərimiz, qazilərimiz
oldu. Mən həm Birinci Qarabağ
müharibəsində, həm də 44 günlük Vətən
müharibəsində həlak olan şəhidlərimizə
Allahdan rəhmət diləyir, onların ruhu
qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizə
olan sevgimiz sonsuz və əbədidir.
Qazilərimizə can sağlığı arzulayıram.

27 sentyabr xalqımızın qürur və
özünəqayıdış günüdür

– Cəlil müəllim, müharibənin başladığını necə xatırlayırsınız?
– 2020-ci ilin 27 Sentybar tarixi 44
günlük şanlı Vətən müharibəsinin başladığı, ordumuzun bütün cəbhə xətti
boyu əks-hücuma keçdiyi gündür. Məhz
27 sentyabr tarixində Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev 30 illik
erməni işğalına qarşı hərbi müstəvidə
mübarizəyə başladı və bu mübarizə cəmi
44 gün ərzində yağı düşmənin məğlub
olması, Ermənistanın hərbi potensialının 80 faizdən çoxunun darmadağın
edilməsi ilə nəticələndi. Azərbaycan 44
gün ərzində düşməni torpaqlarımızdan
qovub çıxardı. Bir sıra iri rayonlarımız –
Ağdam, Laçın və Kəlbəcər isə bir güllə
belə atılmadan, Prezident İlham Əliyevin
diplomatik səriştəsi nəticəsində erməni
işğalından azad edildi. Ermənistanın
bu 30 ildə qurduğu bütün istehkamlar
44 gün ərzində yarıldı, hərbi texnikaları
dəmir yığınına çevrildi. Bu, Azərbaycan
hərb tarixinin ən böyük, ən möhtəşəm
qələbəsi idi. Əminəm ki, illər, əsrlər
keçsə də, bu qələbə Azərbaycan xalqının qan yadaşında, Azərbaycan tarixində
ən şanlı qalibiyyət kimi yaşayacaq, öz
əzəmətindən heç nə itirməyəcəkdir.
27 Sentyabr həmişə tarixin yaddaşında
qalacaq.
– Cənab polkovnik, istərdik
müharibənin tarixi əhəmiyyətindən
danışasınız.
– 30 il ərzində Azərbaycan bütün
dünya ictimaiyyətinə - xarici dövlətlərə,
təşkilatlara öz sülh təklifini verdi. Bu
istiqamətdə xeyli görüşlər baş tutdu.
Azərbaycan hər zaman sülhə, sülh
danışıqlarına sədaqət nümayiş etdirdi. Təəssüf ki, ermənilər işğalçılıq ideyalarından, vandal aktlarından, faşist
təfəkküründən əl çəkmədilər. Bu mənada
müharibə qaçılmaz idi. Bu müharibəni
həm də xalqımız, gənclərimiz, orduda
xidmət edən zabitlərimiz, əsgərlərimiz
tələb edirdi. Qələbənin əldə edilməsi
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələrinin,
Azərbaycan xalqının qəhrəman övladlarının fədakarlığı sayəsində mümkün
olub.
Şübhəsiz, 30 il torpaqlarımızı işğalda saxlayan, bu torpaqlarda çoxlu
sayda maneə və istehkamlar inşa edən
erməniləri tarixi torpaqlarımızdan qovub çıxarmaq heç də asan məsələ deyildi. Bu, yüksək dağ şəraitində döyüşə
bilən bacarıqlı, peşəkar ordu, sözün
əsl mənasında dahi sərkərdə tələb
edirdi. Bundan başqa, bu müharibədə
qələbə qazanmaq üçün həm də həqiqi
fədakarlıq, yüksək mənəvi keyfiyyətlər
tələb olunurdu. Qürurvericidir ki,
Azərbaycan xalqı qələbə üçün gərəkli
olan bütün amilləri ortaya qoya bildi. Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi

Qələmə aldı:
Rizvan FİKRƏTOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Anım Günü: Şəhidlərə dərin hörmət və ehtiramın ifadəsi
Həmin günlər çox həyəcanlı
anlar idi. Hər birimiz cəbhədən
gələn hər bir xəbəri böyük
səbirsizliklə, az qala nəfəs
dərmədən dinləyirdik.
Cəbhədən xoş müjdəli
xəbərlər gəlirdi. Vətənin igid
oğulları göz qırpmadan, böyük cəsarətlə düşmən üzərinə
yeriyirdi. Azərbaycan əsgəri
sanki ölümə meydan oxuyurdu.
Düşmən bu qeyri-adi hünər və
cəsarətin qarşısında qorxu və
təşvişə düşür, aradan çıxmağa
məqam axtarırdı.
Ağır döyüşlərdə itkilərimiz
də olurdu. Müharibənin qaydası belədir. Hücum edən tərəfin
itkilərinin olması təbiidir. Amma
Silahlı Qüvvələrimiz heç bir
döyüşdə bir addım belə geri
çəkilməmişdi. Dünyada bunun
analoqu yoxdur!
Ermənilər isə dabanlarına tüpürüb qaçırdılar. Birinci
Qarabağ müharibəsinin saxta
qəhrəmanları – koçaryanlar və
sarkisyanlar bir dəfə də olsun
Qarabağa, döyüş meydanının
həndəvərinə belə cəsarət edib
gəlmədilər.
Azərbaycan Ordusu İkinci
Qarabağ müharibəsində bütün dünyanın gözü önündə

Dostlarımız qədim Qarabağ
torpağında ədalətin zəfər çalmasına ürəkdən sevinirdilər,
düşmənlərimiz və havadarları
isə xar olurdu.
Azərbaycan Ordusu hər
gün yeni bir kəndi, şəhəri azad
edir, inamla irəliləyirdi. Vətən
oğulları alınmaz qala sayılan Şuşanı düşməndən azad
edəndə, dünya bu qeyri-adi
qəhrəmanlığa heyran qaldı.
Böyük Turan elləri bu döyüşü
Çanaqqala savaşına bərabər
döyüş hesab edirlər.
Vətən savaşından sonra
xalqımız bu gün də böyük coşqu və sevinc hissləri ilə yaşayır.
İndi Azərbaycan xalqı və dövləti
əl-ələ verib işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurubyaradır, təzə kəndlər, şəhərlər
salır.
Bəli, iki il bundan əvvəl
bu gün tarixə 44 günlük şanlı savaşın başlandığı gün
kimi düşdü və 27 sentyabr
həm də bizə zəfər bəxş edən
şəhidlərimizin Anım Günü kimi
yaddaşlarda qalacaq. Qarabağ
Azərbaycandır!

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Torpaqlarımız döyüş meydanında, Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli Azərbaycan
Ordusunun erməni faşizmini layiqincə cəzalandırması
nəticəsində azad oldu. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü
bərpa etməsi müstəqillik illərində həyata keçirilən uğurlu,
məqsədyönlü, milli maraqlara əsaslanan və müasir
çağırışlarla uzlaşan strateji kursun real məntiqi nəticəsi idi.
İkinci Qarabağ müharibəsinədək
müdrik dövlət xadimi, xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
əsasını qoyduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilən, inkişafa, intibaha, tərəqqiyə və
qələbəyə hədəflənən siyasət sayəsində
Azərbaycanın milli gücü - iqtisadi potensialı, hərbi qüdrəti ildən-ilə artdı. Eyni
zamanda, hücum xarakterli dərin strateji diplomatiyanın həyata keçirilməsi
də respublikamızın müasir beynəlxalq
münasibətlər sistemində güclü dostluq
və tərəfdaşlıq əlaqələrinin formalaşdırılmasını gerçəkləşdirdi. Təbii ki, bütün
bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında həlledici rol
oynadı.
Otuz ilə yaxın bir zaman ərzində
Ermənistanın
davamlı
xarakter
alan hərbi-siyasi təxribatları, Vətən
müharibəsindən az əvvəl isə işğalçının
“yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə”
iddiasını səsləndirməsi, keçmiş təmas
xətti boyunca silahlı qarşıdurma cəhdi
göstərməsi, nəhayət, Azərbaycanın,
necə deyərlər, səbir kasasını daşdırdı.
Beləliklə, Azərbaycan 2020-ci il sentyabrın 27-də qəsbkar Ermənistanın

təcavüzkar silahlı qüvvələrinin növbəti
təxribatının qarşısını almaq məqsədilə
əks-hücum əməliyyatına başladı, öz
ərazilərini işğaldan azad etmək üçün
zəfər yürüşünə start verdi. Həmin
gün Azərbaycan Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyev xalqa müraciətində qətiyyətli
mövqe sərgiləyərək və güclü siyasi
iradə ifadə edərək “Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz zəfər
çalacağıq! Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”, – deyə bildirdi.
Bununla da, Azərbaycan beynəlxalq
hüquq normalarına, xüsusilə BMT
Nizamnaməsinin
51-ci
maddəsinə
əsaslanaraq, əks-hücum əməliyyatlarına
başladı. Şanlı Ordumuz 44 gün ərzində
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə
erməni faşizminə sarsıdıcı zərbə endirdi, kənd və şəhərlərimizi, strateji
yüksəklikləri düşməndən təmizlədi.
Yeri gəlmişkən, İkinci Qarabağ
savaşında 300-dən çox yaşayış
məntəqəsini bilavasitə döyüş meydanında işğaldan azad edən Müzəffər
Silahlı Qüvvələrimiz daha bir tarixi
missiyanı şərəflə yerinə yetirdi: noyabrın 8-də əzəli və əbədi Azərbaycan

torpağını – qədim mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərini qəhrəmanlıqla
qəsbkardan geri aldı. Ali Baş Komandan
Şuşanın işğaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyətindən danışarkən “Mən bu
gün ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını
ziyarət etdim, Onun ruhu qarşısında
baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt
adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük
Qələbədir! Bu gün şəhidlərimizin, Ulu
Öndərin ruhu şaddır! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun
dünya azərbaycanlıları!”, - deyə vurğuladı. Bu, xalqımızın zəfər yürüşünün
məntiqi nəticəsi, Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi və çoxəsrlik dövlətçilik
tariximizin zirvə hadisələrindən biri idi.
Ordumuzun döyüş meydanında
əldə etdiyi möhtəşəm Zəfərdən sonra
Ermənistanın kapitulyasiya aktı sayılan üçtərəfli Bəyanatı imzalaması
Azərbaycanın qələbəsinin siyasi-hüquqi təsdiqi idi. Azərbaycan, Rusiya prezidentlərinin və Ermənistanın
baş nazirinin imzaladıqları Bəyanata
əsasən üzərinə bir sıra öhdəliklər

götürən işğalçı dövlət Ağdam, Kəlbəcər
və Laçın rayonlarını döyüşsüz respublikamıza təhvil verdi.
Beləliklə, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü hərbi-siyasi yolla təmin etməklə öz
güc-qüdrətini bütün dünyaya nümayiş
etdirdi. Bu tarixi qələbənin memarı olan
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın
möhtəşəm Zəfərini belə dəyərləndirdi:
“Biz müzəffər xalq kimi danışıqlar yolu
ilə yox, Ermənistan tərəfindən edilə
biləcək hansısa güzəşt nəticəsində
yox, döyüş meydanında qan tökərək,
şəhidlər verərək, fədakarlıq göstərərək
öz ərazi bütövlüyümüzü və milli
ləyaqətimizi bərpa etdik”.
Azərbaycan dövləti və cəmiyyəti
Vətən müharibəsindən sonra ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda
canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin ruhuna böyük ehtiram, onların ailələrinə
və qazilərimizə yüksək diqqət, qayğı
göstərir. Prezident İlham Əliyevin 2020ci il 2 dekabr tarixində “Azərbaycan
Respublikasında Anım Gününün təsis
edilməsi haqqında” Sərəncam imzalaması isə bu baxımdan mühüm önəm
daşıyır.
Hər il 27 sentyabr tarixinin respublikamızda
Anım
Günü
kimi
keçirilməsi İkinci Qarabağ savaşında qəhrəmancasına döyüşmüş,
Azərbaycan Bayrağını işğaldan azad
edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə,
bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın
ifadəsidir.

Emin BAĞIROV,
mexanika üzrə fəlsəfə doktoru
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27 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə axşamı

O taylı-bu taylı Azərbaycanımızın
qüdrətli söz ustadı Şəhriyarın
misralarıdır:
Can qurban etmənin vaxtı çatıbsa,
Səndən hansı namərd əsirgəyər can?
Qoyuram başımı ayaqlarına,
Ey ana torpağım, ey Azərbaycan!
Və o gün gəldi... Otuz ildən bəri
erməni qəsbkarlarının işğalı altında olan
Azərbaycanımızın cənnətməkan guşələrindən
olan Qarabağı azad etməyin, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün təmini, Vətən yolunda can qurban verməyin zamanı gəldi, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin yeni işğala tamah salan

qayğısı göstərilir, şəhid ailələrinin və yaralı
hərbçilərimizin sosial müdafiəsinin və rifahının yaxşılaşdırılması ilə bağlı məqsədyönlü
tədbirlər görülür.
Bu tədbirlər çərçivəsində Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən Vətən müharibəsində iştirak etmiş
ədliyyə işçilərinin qayğıları daim diqqətdə
saxlanılır, zəruri köməklik göstərilir.
Hüquqşünaslıq ixtisasına yiyələndikdən
sonra ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul
olunan Ruhin Xəlilov bir müddət icra məmuru
vəzifəsində çalışmış, nümunəvi fəaliyyəti ilə
fərqlənərək sonradan Ədliyyə Nazirliyinin
aparatına irəli çəkilmişdi.
Xidməti fəaliyyəti dövründə
zəhmətsevərliyi, davranışı və nizam-intizamı

Birliyimizin günü

qəsbkarı yerində oturtmaq üçün əks-hücum
əmri ilə ordumuz irəli şığıdı. Müqəddəs Vətən
müharibəmiz – İkinci Qarabağ savaşımız
başlandı.
Azərbaycan dövlətinin və xalqının tarixinə
müqəddəs şəhid qanıyla yazılan 27 sentyabr
2020-ci il həm də bizim böyük zəfər yolumuzun başlanğıc günü oldu.
2020-ci il sentyabrın 27-də erməni işğalçılarının ölkəmizə qarşı yönələn növbəti hərbi
təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuz
işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi
məqsədilə Vətən müharibəsinə başladı.
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşdə
rəşadət göstərən əsgər və zabitlərimiz,
arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız,
bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq
kimi birlik və həmrəylik nümayiş etdirərək,
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi. 44 günlük
haqq savaşımız 8 noyabr günü – Zəfərlə başa
çatdı.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 02.12.2020-ci il tarixli Sərəncamları ilə
sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında
Anım Günü, noyabrın 8-i Zəfər Günü kimi
təsis edilmişdir.
Bu müqəddəs Vətən müharibəmizdə
bizim Xızı rayonunun qeyrətli oğulları da
qəhrəmancasına döyüşdülər. Əhalisinin
sayına görə ölkəmizin kiçik rayonlarından
olan 6 nəfər igid oğlu şəhidlik zirvəsinə
yüksəldi, neçə-neçə xızılı gənc isə qazi oldu.
Həmin cəsur oğullar həm də Birinci Qarabağ
müharibəsində şəhid olmuş 13 həmyerlinin
qisasını aldılar.
Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, tarixi Zəfərlərimizlə tamamlanan bu Vətən
müharibəsində ədliyyə orqanlarının əməkdaşı
olmuş neçə-neçə həmkarımız şəhid olmaqla
adlarını tariximizin şanlı səhifələrində həm də
əbədiləşdirdilər.
Xızı rayon məhkəməsinin dəftərxana müdiri Kamran Bağırzadə Vətən müharibəsində
gözlərini itirdi.
Ölkə Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən
müharibəsi iştirakçılarına hərtərəfli dövlət

ilə kollektivin rəğbətini qazanan R.Xəlilov
Vətən müharibəsinin ilk günlərindən könüllü
olaraq cəbhəyə yollanmışdır.
Prezident İlham Əliyevin illərdən bəri
Azərbaycan Respublikasının müdafiə
qüdrətinin artırılması istiqamətində ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi davamlı və məqsədyönlü
siyasət Qarabağda böyük qələbəyə aparan
yolun ən mühüm istiqaməti oldu. Ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilmiş böyük islahatlar: şəxsi heyət arasında azərbaycançılıq
ideyasının, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin
qüvvətləndirilməsi, ordumuzun ən müasir
hərbi texnika ilə silahlandırılması, yüksək ixtisaslı, peşəkar zabit korpusunun formalaşdırılması Azərbaycana regionda ən güclü orduya
sahib olmaq imkanı qazandırıb. Zəfərimiz
dostları sevindirdi, düşmənləri məhv etdi.
Artıq iki ildir ki, Qarabağa yollar çəkilir, yeni
aeroportlar istifadəyə verilir, artıq Zəngəzurun
Ağalı kəndinə də köç başlamış, “Ağıllı
kənd”də tikilən yeni məktəb binasında “15
sentyabr- Bilik günü”nün ilk zəngi çalınmışdır.
Vətən müharibəsi günlərində xalqımıza
xas olan ən mühüm cəhətlərdən biri də milli
birlik və həmrəyliyin təcəssümü faktoru idi.
Təsadüfi deyildi ki, İkinci Qarabağ savaşında minlərlə gənc erməni işğalçılarına qarşı
mübarizə aparmaq üçün könüllü müraciət
edərək cəbhəyə yollanmaq istəklərini ortaya
qoydular. Arxa cəbhədə olanlar həmrəylik
göstərərək öz əməlləri ilə ön cəbhədə
vuruşanlara əllərindən gələn köməyi
əsirgəmədilər, hər cür maddi və mənəvi
dəstək verməyə hazır olduqlarını göstərdilər,
bir yumruq kimi milli birlik nümayiş etdirdilər.
Bütün bunlar bir daha onu göstərdi ki, siyasi,
dini, sosial mövqeyindən asılı olmayaraq
Vətənin ümumi maraqları, Azərbaycan
xalqının birliyi hər bir vətəndaş üçün bütün
arzu və istəklərdən öndə dayanır. Azərbaycan
xalqı öz əzmi ilə bütün dünyaya, sözün
həqiqi mənasında, birlik və həmrəyliyini,
vətənpərvərliyini nümayiş etdirdi. Biz birlikdə
güclüyük!

Taleh BAYRAMOV,
Xızı rayon icra və probasiya şöbəsinin
rəisi, ədliyyə müşaviri

Sentyabrın 26-da Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində XIX əsr Azərbaycan romantik şeirinin
görkəmli nümayəndəsi şair, rəssam Xurşidbanu Natəvanın 190 illik
yubileyi münasibətilə hazırlanmış sərginin təqdimatı olub.

Xurşidbanu Natəvanın 190 illik
yubileyinə həsr edilən sərgi açılıb

AZƏRTAC xəbər verir
ki, sərgidə şairənin həyat
yolu, şəcərəsi, yaratdığı
“Məclisi-uns” ədəbi məclisi
və təmasda olduğu ədəbi
çevrəsi haqqında müxtəlif
illərə aid rəsm əsərləri,
fotosənədlər, heykəltaraşlıq
nümunələri və digər
eksponatlar əksini tapıb.
Muzeyin baş direktoru
akademik Rafael Hüseynov
müstəqillik tariximizə
əbədi yazılan 44 günlük
müharibənin xalqımız üçün
əhəmiyyətindən bəhs edib. O qeyd
edib ki, 30 ilə yaxın işğal altında olan
torpaqlarımız azad edilib. 2020-ci
ilin noyabrından bu günədək gələn
yol əslində hər an zəfər yoludur. Bu
zəfər yolunda Azərbaycan yeni-yeni
uğurlara imza atır.
Akademik Rafael Hüseynov
Prezident İlham Əliyevin Xurşidbanu
Natəvanın 190 illik yubileyinin qeyd
edilməsi ilə bağlı Sərəncamına
uyğun olaraq silsilə tədbirlər
keçirildiyini vurğulayıb.
Natəvanın zəngin yaradıcılığı,
ömür yolu və şəxsiyyəti haqqında
söz açan akademik bildirib ki,
Mehdiqulu xanın qızı və Qarabağ
xanlığının sonuncu varisi Xurşidbanu
Natəvanın bədii istedada və
qabaqcıl ideyalara malik söz
sənətkarı kimi ədəbiyyat tariximizdə
xüsusi yeri var. Qarabağ xanlığının
varislərindən olub vətəni Şuşada
“Xan qızı” adı ilə məşhur olan
Xurşidbanu, aşiqanə-hüznlü şeirlər,
təbiət təsvirləri və müasirlərinə
ünvanladığı mənzumələri ilə sevilən,
keşməkeşli tale yolu keçmiş qadın
şairlərimizdəndir.

Mədəniyyət ocaqlarında
Anım Günü tədbirləri
27 sentyabr -- Anım Günü ilə əlaqədar Azərbaycanın mədəniyyət
ocaqlarında bir sıra tədbirlər keçirilir. Bu barədə Mədəniyyət
Nazirliyindən bildirmişlər. Qeyd edilib ki, Anım Günü ilə əlaqədar
Akademik Milli Dram Teatrında dövlət sifarişi əsasında "Zəfər
yolu" tamaşası hazırlanıb.
Bu gün Azərbaycan Dövlət
Akademik Musiqili Teatrında
Vətən müharibəsinə həsr olunan
“Bir nəfəs qədər” tamaşası nümayiş olunacaq. Azərbaycan Musiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində
Anım Günü ilə bağlı “Şəhidlər
ölməz, Vətən bölünməz” adlı
tədbir keçiriləcək.
Mstislav Rostropoviçlərin
ev muzeyində müharibənin
qısa tarixi, şəhidlik zirvəsinə ucalanları tanımaq və anmaq məqsədi ilə
müharibənin canlı şahidləri olan qazilərin və şəhid ailələrinin iştirakı ilə
“Qəhrəmanımızı tanı!” adlı tədbir təşkil olunacaq.
Eyni zamanda, Səməd Vurğunun ev muzeyində “44 günlük Vətən
müharibəsi...” adlı tədbir və qəhrəmanlarımıza həsr olunan onlayn sərgi
keçirilir Eləcə də, Abdulla Şaiqin mənzil muzeyində Anım Günü ilə bağlı
“Zəfərə aparan yol” adlı tədbir təşkil olunacaq. Bundan başqa, Nəriman
Nərimanovun xatirə muzeyində “44 günlük zəfər tariximiz” adlı sərgi və
açıq qapı günü təşkil olunacaq.

Birgə taktiki-xüsusi təlim

Musa Həsənov isə 2020-ci il
sentyabrın 21-də Azərbaycan Ordusunun ehtiyatda olan hərbçisi kimi
səfərbərliyə çağırılıb. İkinci Qarabağ
müharibəsinin ilk günlərində Talış-Suqovuşanın azad olunması uğrundakı
döyüşlərdə iştirak edib. Sentyabr ayının
29-da tankın içində 5 yoldaşı ilə birlikdə
yanaraq şəhid olub. Döyüşdə göstərdiyi
şücaətlərə görə, o “Vətən uğrunda”,
“Suqovuşanın azad olunması uğrunda”
medalları ilə təltif olunub. Evli olub, qız
övladı var.
Vətən uğrundakı döyüşlərdə
fədakarlıq göstərən hər iki oğlum
mənim qürur mənbəyimdir. Sevinirəm
ki, onlar öz şücaətləri ilə Vətənə layiq
övlad olduqlarını sübut etdilər və başımı
ucaltdılar. Sevindirici haldır ki, onların
ailələri, övladları dövlətimizin rəhbərliyi
tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılır
və hər cür qayğı ilə əhatə olunur. Cənab
Prezidentimiz, Silahlı Qüvvələrin Ali

Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırıq
və göstərişlərinə uyğun olaraq hər iki
oğlumun ailəsi Bakı şəhərində mənzillə
təmin olunmuşdur. Onlar dövlət
tərəfindən himayə olunur.
Mingəçevir şəhər Bələdiyyəsində
onlara sahibkarlıq fəaliyyəti üçün
torpaq sahəsi verilib. Hər iki övladımın
adı əbədiləşdirilərək şəhərdə onların
adına küçə verilib. Bu gün Musa və
Tural qardaşları küçəsi şəhərimizin abad
küçələrindən biridir. Bütün bunlara görə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevaya, o
cümlədən bizə diqqət və qayğı ilə yanaşan, yaxından dəstək duran şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılova
dərin minnətdarlığımı bildirir, ən xoş
arzularımı çatdırıram.

Nəhayət HƏSƏNOVA,
Mingəçevir şəhəri, iki şəhid anası

19 yaşlı çempion: “Medalımı şəhid və
qazilərimizə həsr edirəm”
Avqustda oxuduğum bu xəbəri büküb
götürdüm ki, məhz Anım Günü paylaşım

Ötən ay Türkiyənin Konya şəhərində
keçirilən V İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
qızıl medalçısı, yunan-Roma güləşçisi
Həsrət Cəfərovun mətbuat təmsilçilərinə
dediyi bu fikir məni çox q
 ürurlandırmışdı.
Çünki şahidlərin şəhidlərə ehtiramı
həmişə alqışlarla qarşılanır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Xatırladım ki, 67 kiloqram çəki
dərəcəsində hamıdan güclü olan 19 yaşlı
idmançımız finalda Asiya Oyunlarının və
Asiya çempionatının bürünc mükafatçısı
Amantur İsmayılovu 3:1 hesabı ilə məğlub
etmişdi.
“Şükür Allaha da bunu etdim” – deyən
idmançımız əlavə etmişdi: “Qələbəmi Vətən
müharibəsi şəhidlərinə və qazilərimizə həsr
edirəm”.

Eşq olsun şəhidlərimizə də, qazilərimizə
də, onlara ehtiramla yanaşan gənclərimizə
də.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“xalq qəzeti”

2022-ci ildə Tovuz rayonunda mənzil fondunun
əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Təlimin praktiki hissəsində şərti olaraq baş vermiş
təbii fəlakət nəticəsində yaranmış əməliyyat şəraitinin
qiymətləndirilməsi, yanğının söndürülməsi, qurumların
qarşılıqlı səyi ilə təhlükəli ərazilərdən insanların təxliyəsi,
axtarış-xilasetmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi, yaralılara
xəstəxanayaqədərki ilk yardımın və stress yaşayan insanlara
ilk psixoloji dəstəyin göstərilməsi üzrə əməliyyatlar uğurla icra
edilib.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
“Dənizçi” MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası
olmaqla yüksək mərtəbəli yaşayış binalarında uşaq
bağçasının interyerinin 3D görüntülü (dizayn) layihəsinin
hazırlanması xidmətinin satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə
daxil olmaqla elanlar bölməsindən
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son
müddət 2022-ci il okyabrın 4-ü saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində,
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender

İki şəhidin anasıyam. Övladlarım Tural və Musa Tapdıq oğlu Həsənovlar
30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azad olunması uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmək üçün sentyabrın 27-də səfərbərliyə alınaraq döyüş
bölgələrinə yola salınıb. Böyük oğlum Tural 2020-ci il sentyabrın 21-də ehtiyatda olan əsgər kimi səfərbərliyə çağırılıb. Goranboy bölgəsində təlim keçdikdən
sonra sentyabrın 27-də Vətən müharibəsinə yollanıb. “N” saylı hərbi hissənin
kiçik çavuşu kimi Talış-Suqovuşanın azad olunması uğrundakı döyüşlərdə
qəhrəmanlıqlar göstərib. 2 oktyabr 2020-ci ildə Ballı Qaya yaxınlığında Ağ
Uçuq uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Suqovuşanın azad olunması uğrunda” medalları ilə təltif olunub. Evli
olub. İki oğlu var.

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti

Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyəti Lənkəran şəhərində birgə taktikixüsusi təlim keçirib. Təlimdə FHN-in Baş əməliyyat
idarəsi, Cənub Regional Mərkəzi və Dövlət Yanğından
Mühafizə Xidmətinin qüvvələri və Azərbaycan Qızıl Aypara
Cəmiyyətinin 12 şəhər və rayon bölmələrinin rəhbərləri və
könüllüləri iştirak ediblər.

“Təhlükəsiz və möhkəm icmaların qurulması” layihəsi
(TMİQ) çərcivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Azərbaycan
Qızıl Aypara Cəmiyyəti arasında imzalanmış Əməkdaşlıq Memorandumu əsasında təşkil olunan təlim-məşqin keçirilməsində
əsas məqsəd təbii fəlakətlər zamanı əməliyyat və qarşılıqlı
fəaliyyət planlarının reallığının yoxlanılması, təlim iştirakçılarının fövqəladə hallarla mübarizə üzrə bilik və bacarıqlarının
daha da artırılması olub.
Təlimin nəzəri hissəsində dəyirmi masa ətrafında təlim haqqında ətraflı məlumat verilib, təlimin ssenarisi müzakirə edilib.

Sərgidə görkəmli şairin çoxşaxəli
sənət irsinin, ictimai fəaliyyətinin
əks olunduğunu deyən akademik
qeyd edib: “Xurşidbanu Natəvan
yalnız şair deyil, həm də Azərbaycan
ictimai-siyasi həyatının son dərəcə
əhəmiyyətli simalarından biridir.
Onun Qarabağda olan fəaliyyəti
yalnız bir şairin, bir zərif qadının
gördüyü işlərdən ibarət olmayıb.
O, ictimai-siyasi həyatın qurucusu,
Qarabağın, Şuşanın gələcək inkişafı
haqqında düşünən bir insan idi”.
Rafael Hüseynov Xurşidbanu
Natəvanın 190 illiyi ilə bağlı Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində
keçirilən tədbirlər barədə məlumat
verərək qeyd edib ki, yaxın günlərdə
görkəmli şairə həsr olunmuş buklet
çap olunacaq. “Xan qızı Natəvan
və Azərbaycan qadınının ədəbi-mədəni mübarizələri” mövzusunda
iyulun 5-də keçirilmiş Beynəlxalq
elmi konfransın materialları hazırda
nəşr edilir. Bundan əlavə, Nizami
muzeyinin iştirakı ilə Özbəkistanda
Xurşidbanu Natəvanın şerləri ilk
dəfə tam halda özbək dilində nəşr
olunacaq.
Sonra sərgiyə baxış keçirilib.

Mingəçevirdə Musa və Tural
qardaşları küçəsi var
Şəhid anasının ürək sözləri

təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan – Bakı, Mikayıl Useynov
küçəsi 2.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00,
daxili – 1132.

Sığorta sektorunda
ləğv edilmiş lisenziyalar
barədə məlumat
“Sığorta fəaliyyəti
 aqqında” Azərbaycan
h
Respublikası Qanununun
107.1.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq könüllü müraciət
əsasında Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə
Heyətinin 21 sentyabr 2022-ci
il tarixli qərarı ilə Hənifəyev
Seymur Natiq oğluna sığorta
agenti fəaliyyəti üçün verilmiş
23 iyul 2013-cü il tarixli
000963 nömrəli lisenziya ləğv
edilmişdir.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet Portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Məmmədov
Mübariz Məmməd oğlu, tel – 050 26462-48
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız
Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə
bilər. İddiaçılar “Asan Ödəniş et”
düyməsini sıxaraq ödənişi etdikdən
sonra müsabiqədə iştirak edə bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
–tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
–tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
–tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü (tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox)
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
arayış;
–Satınalma müqaviləsini bağlamaq
səlahiyyəti olması barədə sənəd;
–Öz əmlakından sərbəst və
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı,
habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müflis
elan olunmaması, əmlakı üzərinə
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş
girovun olmaması, məhkəmənin qərarı
ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış
şəxs olmaması barədə sənəd;
–Satınalma p
 rosedurlarının
başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində
özlərinin,habelə işlərini idarə
edənlərin,qulluqçularının peşəkar
fəaliyyətləri,yaxud satınalma
müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas
göstəricilərini yanlış göstərmələri
ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum
olunmaması,yaxud onların müvafiq
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının
məhkəmə qaydasında qadağan
edilməməsi barədə sənəd;
–Sahibkarlıq subyektinin bölgüsü
barədə məlumat;

–İddiaçının fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti
(vergi bəyənnaməsi) - müvafiq orqan
tərəfindən təqdim edilmiş olmaqla
əvvəlki il üzrə olmalıdır;
–Satınalma müqaviləsinin icrasını
təmin etmək üçün müvafiq sahədə
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin,
idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının
olması barədə məlumat.
Tender təklifi Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satın
almaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 14 oktyabr 2022-ci il saat 11.00-a,
tender təklifi və bank təminatını isə 24
oktyabr 2022-ci il saat 17.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 25 oktyabr
2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd – tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası
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İtaliya parlamentinə seçkilərdə
sağ mərkəzçi koalisiya qalib gəlib
Türkiyə

Ankara “Su-35” ala bilər
ABŞ
Türkiyəyə “F-16”
qırıcılarını satmaqdan boyun
qaçırsa, rəsmi
Ankara Rusiyadan “Su-35”
qırıcıları ala bilər.
Bu bəyanatla
Türkiyə Prezident
Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmail Demir çıxış
edib. O deyib: “F-16” qırıcılarının Türkiyəyə satışına dair
sövdələşmə baş tutmasa, Ankara “Su-35” təyyarələri də
daxil olmaqla, müxtəlif alternativləri nəzərdən keçirəcək”.
Məlumatı “CNN Türk” yayıb.

Çin
Yuanın məzənnəsi zəifləyib
Çinin milli valyutası olan yuanın
məzənnəsi ən aşağı səviyyəyə enib.
Bildirilir ki, birjalarda bir ABŞ dolları –
7,0298 yuan olub.
Qeyd edək ki, Çin
milli vayutasının
zəifləməsi prosesi bu ilin aprelindən başlayıb və son 2 ildə illik ən böyük
dəyər itirməsi ilə nəticələnib.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

İsveç
Ən sürətli avtomobil
İsveçin
“Koenigsegg”
şirkətinin istehsal
etdiyi “Jesko Absolut” dünyanın ən
sürətli avtomobili
hesab edilir. Bildirilir ki, yeni modelin
sürəti saatda 499
kilometr təşkil edir. Lakin isveçli mütəxəssislər bununla
kifayətlənmirlər. Onlar quruda yerləşən “raket gəmisi” adlandırdıqları avtomobili bu il bir qədər də təkmilləşdirərək,
onun sürətini saatda 531 kilometrə çatdırmağı bacarıblar. Yeganə problem isə belə sürətə davam gətirə bilən
təkərlərin hazırlanmasıdır.
Qeyd edək ki, avtomobilin qiyməti 2,8 milyon dollar
təşkil edir.
Xəbəri “Motor1.com” verib.

İtaliyada keçirilmiş növbədənkənar parlament
seçkilərində sağ mərkəzçi koalisiya qalib gəlib. Corc
Meloninin “İtaliya qardaşları”, Matteo Salvinin “Liqa”,
Silvio Berluskoninin “İrəli” partiyalarının daxil olduğu koalisiya 44,5 faiz, Demokratik Partiyadan ibarət
sol mərkəzçilər isə 26,5 faiz səs toplayıblar. Məlumatı
“İzvestiya.ru” verib.
Koalisiyanın daxili
razılaşmasına əsasən, ən
çox səs toplayan partiya
ölkənin gələcək baş nazirinin namizədliyini irəli
sürəcək. Odur ki, İtaliyada
sağçı koalisiyanın 11 ildən
sonra yenidən hakimiyyətə
gələcəyi, parlamentin aşağı
və yuxarı palatalarında
hökumət qurmaq üçün çoxluğu əldə edəcəyi və “İtaliya
Qardaşları” Partiyasının lideri
Giorgia Meloninin ölkənin
ilk qadın Baş naziri olacağı
gözlənilir.
Qeyd edək ki, İtaliyada
İkinci Dünya müharibəsindən
bəri ilk dəfə seçkilərdə ifrat
sağçı partiya birinci yeri tuta
bilir. Bu seçki ilə İtaliya parlamentinin strukturu da dəyişib.
Belə ki, parlamentdəki
yerlərin sayı 945-dən 600-ə
endirilir. Senata 200 senator,
Nümayəndələr Palatasına
isə 400 deputat seçiləcək.
Avropa Parlamentində
narahatdırlar ki, seçkilərdə
qalib gəlmiş Corc Meloni baş
nazir olandan sonra ABŞ-ın
sabiq prezidenti Donald
Tramp və Macarıstanın

Allan “Əl Vəhdə”yə keçib
Birəşmiş Ərəb
Əmirliklərinin
(BƏƏ) “Əl Vəhdə”
klubu İngiltərənin
“Everton” komandasının
yarımmüdafiəçisi
Allan Markesi
transfer edib.
Bildirilir ki, braziliyalı futbolçu ilə ikiillik müqavilə bağlanıb.
Qeyd edək ki, “Transfermarket” onu 10 milyon avro
dəyərində qiymətləndirirdi. Lakin “Əl Vəhdə” klubunun onu
neçə milyon avroya transfer etdiyi açıqlanmayıb.
Xatırladaq ki, 31 yaşlı braziliyalı yarımmüdafiəçi 2020-ci
ildə 23,6 milyon avroya “Napoli”dən “Everton”a keçmişdi.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Bolqarıstanda miqrantlarla
bağlı vəziyyət gərginləşib
Müasir qloballaşma dövrü bəşəriyyət qarşısında yeni
çağırışlar və reallıqlar ortaya çıxardı. Heç şübhəsiz ki,
hazırda ən çox rast gəlinən və eşitdiyimiz ifadə “böhran”
sözüdür. Dünya maliyyə böhranı, enerji böhranı, iqtisadi
böhran, beynəlxalq hüququn qarşılaşdığı ədalət böhranı,
mənəvi dəyərlərin aşınması böhranı və sair. Təsadüfi
deyil ki, sadalanan problemlər sırasında qanunsuz
miqrasiya problemi xüsusilə aktualdır.

hazırkı Baş naziri Viktor
Orbandan nümunə götürə
bilər. Belə bir bəyanatla
Almaniyanın “Welt” qəzetinə
müsahibəsində Avropa
Parlamentinin sədr müavini
Katrina Barli çıxış edib.
Barli bildirib: “Corc
Meloni baş nazir olacaq,
onun oxşamaq istədiyi siyasi
nümunələr Viktor Orban və
Donald Trampdır. Ona görə
də İtaliya seçkilərində sağ
mərkəzçilərin qalib gəlməsi
narahatlıq doğurur”.

Demokratlar Partiyasının tərəfdarları 
2024-cü ildə ABŞ-da keçiriləcək seçkilərdə
ölkənin hazırkı Prezidenti Co Baydenin namizəd
kimi irəli sürülməsini dəstəkləmir. CNN-in yaydığı
məlumata görə, bu, ABC telekanalının və “The
Washington Post” qəzetinin birgə keçirdiyi sorğu
nəticəsində bəlli olub. Sorğunun nəticələrinə
görə, bu ideya demokratların 56 faizi tərəfindən
müsbət qarşılanmır.
Yeri gəlmişkən, “Co
Baydenin 2024-cü ildə
ikinci müddətə prezidentliyə
namizəd irəli sürməsini
istəyirsinizmi” sualına
respondentlərin 35 faizi

O əlavə edib ki, Avropa
İttifaqında hamı yekdil olmalıdır: “Əgər Aİ-nin üçüncü
böyük iqtisadiyyatına malik
olan İtaliya post faşist və
ultrasağçıların koalisiyasının
idarəçiliyinə keçəcəksə, o
zaman ittifaqın əsasları və
ümumi dəyərləri təhlükə
altına düşəcək.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Təəssüf ki, son illərdə
dəniz yolu ilə Avropaya
keçmək istəyən miqrantları
daşıyan gəmi və qayıqların
qəzaya uğraması, həmçinin
onların müvəqqəti yaşadığı
düşərgələrdə baş verən
yanğınlar nəticəsində xeyli
sayda insanın həlak olması
barədə xəbərlər artmaqda
davam edir.
Ötən gün Bolqarıstanın
cənub-şərqində qeyri-qanuni
miqrant axını ilə əlaqədar
mürəkkəb mənzərə yaranıb.
Bununla əlaqədar hökumət
ərazidə fövqəladə vəziyyət

“hə” cavabını verib, rəyi
soruşulan şəxslərin 9 faizi
isə bu barədə fikirlərini
dəqiqləşdirmədiyini deyib.
Sorğuda iştirak edən
respublikaçıların isə 47 faizi

ABŞ hökuməti Çinin son illər artan hərbi gücünün
qarşısını almaq üçün hər vəchlə Sakit okean
regionunda hərbi mövcudluğunu gücləndirməyə
çalışır. Görünən budur ki, Pentaqon yaxın müttəfiqləri
Yaponiya və Cənubi Koreyanın müdafiə qabiliyyətini
yüksəltmək üçün konkret addımlar atır.
Dünən Cənubi Koreya və
ABŞ birlikdə Koreya yarımadası yaxınlığında son beş
ildə ilk dəfə dördgünlük birgə
dəniz təliminə başlayıblar.
Təlimlərə hər iki tərəfdən
xeyli müasir texnika və

canlı qüvvə cəlb olunub. Bu
barədə “Yonhap” məlumat
yayıb.
Xəbərdə qeyd olunur ki, təlimlərdə “Ronald
Reyqan” aviadaşıyıcısının
başçılıq etdiyi ABŞ zərbə

ÂSentyabrın
Â
27-də
ÂBakıda
Â
və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək.
Mülayim cənub küləyi əsəcək. Gecə 15-19°,
gündüz 22-26°, Bakıda gecə 15-17°, gündüz
24-26° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə
sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək,nisbi
rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂNaxçıvan
Â
şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 12-17°, gündüz 25-30° isti olacaq.
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elan edib. “Reuters” xəbər
verir ki, bununla bağlı yerli
sərhəd polisi, jandarma,
həmçinin müvafiq bölgədə
yerləşən ordu hissələri
yüksək döyüş hazırlığı
vəziyyətinə gətirilib. Daxili
İşlər naziri İvan Demerciev
bildirib ki, “biz sərhədlərimizi
qeyri-qanuni miqrantlardan
qorumaq üçün fəal tədbirlərə
başlayırıq”.
Rəsmi məlumata görə,
Bolqarıstanın Türkiyə və
Yunanıstana yaxın olan
sərhədlərində yerləşən
Burqas, Yambol və Haskovo

Belə ki, sərhədlər boyu 236
kilometr uzunluğunda tikanlı
məftillərin çəkilməsi, Türkiyə–
Bolqarıstan sərhədində
sərhədçilərin işini xeyli
asanlaşdırıb. Bundan başqa,
Avropa İttifaqının (Aİ) maliyyə
və maddi-texniki yardımı
ölkədə qeyri-qanuni miqrasiyanın azalmasına öz töhfəsini
verib. Nəticədə, miqrantlar
Yunanıstana doğru axışıb.
Sonda qeyd edək
ki, Beynəlxalq Miqrasiya
Təşkilatının yaydığı
məlumata görə, Afrika, Yaxın
Şərq və digər ölkələrdən Aralıq dənizini keçərək Avropaya
gəlməyə çalışarkən ölən miqrantların sayı durmadan artır.
Təsadüfi deyil ki, adıçəkilən
dəniz miqrantlar arasında
“ölüm dənizi” adlandırılır.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Neft həftəyə bu
qiymətlə başladı
ABŞ-ın sabiq prezidenti Donald Trampın namizədliyinin
lehinə, 46 faizi əleyhinə rəy
bildirib, 7 faizi isə cavab
verməkdə çətinlik çəkib.
Qeyd edək ki, Birləşmiş
Ştatlar Prezidenti Co Bayden sentyabrın 19-da CBS
telekanalına müsahibəsində

2024-cü ildə keçiriləcək
prezident seçkilərində iştirak
etmək istədiyini, lakin bu
məsələ ilə bağlı yekun qərar
verməyin hələ tez olduğunu
bildirib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

ABŞ və Cənubi Koreya birgə
dəniz təliminə başlayıblar

2 milyard dollar yardım

BƏƏ

“Welt”, eyni zamanda, Avropa Parlamentinin deputatı,
Avropa Yaşıllar Partiyasının
həmsədri Tomas Vaytsın
fikirlərini dərc edib. Vaytsın
sözlərinə görə, Meloni “Avropa üçün fəlakət ola bilər”.

Demokratlar Baydeni
dəstəkləmirlər

Pakistan
Dünya Bankı
(DB) Pakistana
2 milyard dollar
həcmində maliyyə
yardımı ayırır.
Bunu qurumun
Cənubi Asiya
Regionu üzrə
vitse-prezidenti
Martin Raiser
açıqlayıb. Xatırladaq ki, cari ilin iyun ayının 14-dən bəri Pakistanda musson
yağışlarının yaratdığı daşqınlar nəticəsində 1600-dən çox
insan həyatını itirib. Ökənin iqtisadi infrastrukturuna ciddi
zərər dəyib.
Xəbəri BBC verib.

bölgələrində müvafiq məhdu
diyyətlər tətbiq edilib. Onu
da qeyd edək ki, Bolqarıstan
rəsmiləri son iki ay ərzində
ölkənin cənub-şərqində,
ümumilikdə, 2500-dən çox
qeyri-qanuni miqrantın
saxlanıldığı barədə məlumat
verib.
Yeri gəlmişkən, rəsmi
Sofiya Türkiyə ilə sərhəddə
qeyri-qanuni miqrasiya
məsələsində son illər
müsbət nəticələr əldə edib.

təyyarədaşıyan qrupu iştirak
edir. Bura həmçinin raket
kreyseri “Chancellorsville”
və “Barry” eskadra gəmisi
daxildir. Təlimlərdə ABŞ-ın
“Annapolis” sualtı nüvə
gəmisinin də iştirakı planlaşdırılır. Burada həmçinin
gəmi əleyhinə və sualtı
qayıqlara qarşı əməliyyatlar,
taktiki manevrlər və
digər hərəkətlər həyata
keçiriləcək.
Agentlik qeyd edib ki,
təlim rəsmi Seul ilə Vaşinqtonun təhlükəsizlik
sahəsində əməkdaşlığının
gücləndirilməsi fonunda başlayıb: “Təlimlərə Pxenyanın
(Şimali Koreya–müəllif) nüvə

ÂXankəndi,
Â
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 5-9°, gündüz 13-18° isti olacaq.
ÂŞərqi
Â
Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 5-9°, gündüz 13-18° isti olacaq.
ÂQazax,
Â
Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-14°, gündüz 
23-28° isti olacaq.
ÂBalakən,
Â
Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

sınağı və ya sualtı qayıqdan
ballistik raket buraxılışı kimi
təxribat xarakterli hərəkətlərə
yol verə biləcəyinə dair
davamlı fərziyyələr fonunda
start götürüb”.
Bir çox siyasi təhlilçilər
qeyd edirlər ki, sözügedən
hərbi dəniz təlimi təkcə Çin
təhlükəsinə qarşı deyil, həm
də Şimali Koreyadan qaynaqlanan təhlükələrə qarşı
yönəlib. Belə ki, Şimali Koreya regionda çoxdandır ki,
qonşularını, xüsusilə Cənubi
Koreyanı nüvə hücumu ilə
təhdid edir.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 8-13°, gündüz 
21-26°, dağlarda gecə 3-8°, gündüz 13-18°
isti olacaq.
ÂMingəçevir,
Â
Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad,Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 13-16°, gündüz 25-30° isti olacaq.
ÂMasallı,
Â
Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 15-18°, gündüz 
23-26°, dağlarda gecə 11-14°, gündüz 18-20°
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

Londonun “İCE” (“ Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 0,41 faiz azalaraq bir bareli 87,09 dollar
olub.
“NYMEX” (“ New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 2,6 faiz azalaraq bir bareli 77,24,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,12 faiz
artaraq bir bareli 89,88 dollar olub.
ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin (FED) uçot dərəcəsini
75 faiz qaldırması dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinə
mənfi təsir edib. Buna görə də neft qiymətləri aşağı düşüb.
“Reuters”in məlumatına görə, “Vitol” neft şirkətinin
rəhbəri Rassel Handi bildirib ki, ABŞ Avropaya hər gün
bir milyon barel neft ixrac edəcək və bu neft Rusiya neftini
əvəz edəcək.
Rusiya isə Asiya və Yaxın Şərq ölkələrinə neft ixrac
edəcək.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Almaniya və Avstriyada mitinqlər
Almaniyanın Düsseldorf və Lyubmin şəhərlərində
minlərlə insan küçələrə çıxaraq Qərbin sanksiyalarına
etiraz ediblər.
Aksiyaçılar
tələb ediblər ki,
“Şimal axını–2”
qaz kəməri işə
düşsün və enerji
böhranına son
qoyulsun. Enerji daşıyıcıların
qiymətləri aşağı
salınsın.
Avstriyanın
paytaxtı Vyanada
mitinqçilər tələb ediblər ki, Şərqi Avropada müharibəyə son
qoyulsun. Ukraynaya silah verilməsin. Rusiya və Ukraynaya
qarşı neytral mövqe olsun. Enerji böhranı aradan qaldırılsın.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
ADPU-nun Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası
kafedrasının kollektivi iş yoldaşları dosent Bilal Həsənliyə
qardaşı
FAZİLİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.

İNDEKS

0282

TİRAJ

5335

SİFARİŞ

2664

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

