Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
www.xalqqazeti.com

№ 257 (29799) 27 noyabr 2021-ci il, şənbə

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Soçidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin
arasında ikitərəfli görüş olub

Noyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan Respublikasının P
 rezidenti İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında
ikitərəfli görüş olub. Prezident İlham Əliyevi
salamlayan Prezident Vladimir Putin dedi:
– Hər vaxtınız xeyir,
hörmətli İlham Heydər oğlu.
Sağ olun ki, gəlməyə razı-

lıq verdiniz. Çoxlu suallar
yığılıb qalıb. Əlbəttə, Dağlıq
Qarabağ probleminin nizam-

lanması ilə əlaqədar bizim
üçtərəfli görüşümüz diqqət
mərkəzində olacaq. Mən
indicə öz həmkarlarımla –
Sizin yaxşı tanıdığınız və
iqtisadiyyat problemləri,
nəqliyyat dəhlizlərinin açılması məsələləri ilə məşğul olan
Rusiya hökumətinin Baş nazirinin müavini, müdafiə naziri,

məlum olduğu kimi nizamlanma işinə əhəmiyyətli töhfə
verən Sərhəd Xidmətinin tabe
olduğu Federal Təhlükəsizlik
Xidmətinin direktoru ilə
söhbət edirdim.
Ümumiyyətlə, orada suallar çoxdur, lakin hər halda
bizim ikitərəfli görüşümüzü
ondan başlamaq istərdim ki,

gələn il ölkələrimiz arasında
diplomatik münasibətlər yaradılmasının 30 illiyi tamam
olur. Şübhəsiz, bu elə bir
hadisədir ki, onu müvafiq
şəkildə qeyd etməli olacağıq.
Bununla əlaqədar demək
istərdim ki, bizim strateji
tərəfdaşlığımız çox uğurla
inkişaf edir. Bunu demək
kifayətdir ki, pandemiya ilə
bağlı bütün məsələlərə və
bununla əlaqədar iqtisadiyyatda məhdudiyyətlərə
baxmayaraq, hər halda
bu ilin 9 ayı ərzində bizdə
əmtəə dövriyyəsinin həcmi
11 faiz artıb. Bu, yaxşı
göstəricidir. Rusiyanın 900
müəssisəsi Azərbaycanda
işləyir. Azərbaycan iqtisadiyyatına Rusiya tərəfindən
4,5 milyard dollar birbaşa
investisiya qoyulub. Rusiya
Azərbaycanın aparıcı iqtisadi-ticari tərəfdaşlarından
biridir. Əlbəttə, humanitar əlaqələr bu fonda
davam edir. Mən bizim
görüşlərimizdə həmişə, ilk
növbədə, bu barədə danışıram. Rus dilinin inkişafına, dəstəklənməsinə
göstərdiyiniz diqqətə
görə Sizə təşəkkür etmək
istəyirəm. Sizdə 304, hətta
mən bilən daha çox – 340
məktəbdə rus dili tədris
edilir.

(ardı 2-ci səhifədə)

Misilsiz humanitar
fəaliyyət nümunəsi

Türkiyədən çağırış:

Ermənistan ona uzadılan sülh əlini
bir fürsət olaraq dəyərləndirməlidir
Qonşularımız arasında mübahisələrin
beynəlxalq hüquq və ölkələrin ərazi
bütövlüyünə hörmət çərçivəsində,
sülh yolu ilə dərhal həll edilməsinə
tərəfdarıq. Ermənistanın ona
uzadılan sülh əlini bir fürsət olaraq
dəyərləndirməsini, atəşkəsə tam əməl
etməsini və əməkdaşlığa qatılmasını
istəyirik.
Bu fikir Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilən Türkiyə
Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası barədə
rəsmi açıqlamada əksini tapıb.
Açıqlamada həmçinin mehriban qonşuluq

və səmimi dostluğun əhəmiyyəti yüksək
qiymətləndirilir və vurğulanır ki, Türkiyə
Cümhuriyyət quruluşunun yüzüncü ildönümünü bütün sahələrdə olduğu kimi güclü
iqtisadiyyatla qarşılamaqda qərarlıdır.
Bildirilir ki, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ
və İŞİD terror təşkilatları başda olmaqla
terrorun bütün tərəfləri ilə bundan sonra da
sərt mübarizə aparılacaq və Türkiyə təhdid
və təhlükələrə qarşı ölkə daxilində və sərhəd
hüdudlarından kənarda əlavə tədbirlər
görəcəkdir. Liviyada davamlı sülh tərəfdarı
olan Türkiyə Yunanıstanı gərginlik yaratmaq
səylərindən çəkinməyə dəvət edib.

“Xalq qəzeti”

Müzəffər lider

Siyasi liderlərin heç də hamısına bu ad nəsib olmur

M

üdrik lider Mahatma Qandinin belə bir kəlamı var: “Siyasətçi
öz xalqını qarşıdurmaya, münaqişəyə, müharibəyə, qisasçılığa
çağırırsa, o, heç zaman xalqın lideri ola bilməyəcək. Çünki
liderlərlə siyasətçilər arasında çox böyük fərq vardır.”
Böyük Şərq müdrikinin həmin arqumentinin təsdiqi kimi səslənən fikirləri bu il
fevralın 26-da – Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin yerli və xarici
media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat
konfransında növbəti dəfə eşitdik.
Rusiyanın “Bolşaya Aziya” mediaholdinqinin əməkdaşı dövlət başçımıza xitabən
dedi: “Siz bütün dünyanın gözü qarşısında
nadir presedent yaratdınız. Çünki Siz Qarabağ müharibəsi zamanı mütləq mənada
sülhməramlı kimi çıxış etdiniz. Siz 23 dəfə
sülh haqqında danışdınız, halbuki digər tərəf
bir dəfə də olsun, bu cür bəyanat vermədi”.

Yəni İlham Əliyevin möhtəşəm liderlik
keyfiyyətlərini dünyanın mütərəqqi insanlarının hamısı görür və təqdir edirlər.
Siyasi nəzəriyyələrdə müxtəlif meyarlara
görə liderlərin tipologiyası müəyyənləşdirilir.
Bu, liderliyə hansı aspektdən və sosial-siyasi
kontekstdə yanaşmadan da asılı olur. İnsanlar kütlənin önündə gedən şəxsə Böyük lider,
Ənənəvi lider, Xarizmatik lider, Qəhrəman
lider, Siyasi lider, Ümummilli lider və başqa
epitetlərlə müraciət ediblər. İlham Əliyev isə
milli tariximizə Zəfər çalmış Müzəffər lider
kimi yazılmışdır.

(ardı 4-cü səhifədə)

BVF: 2025-ci ilədək Azərbaycanın
ümumi daxili məhsulu artacaq

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəqil
Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsi, qüdrətlənməsi
və dünya birliyində layiqli mövqe tutması ilə bağlı ideya
və əməllərini yaşadan, bu məramı əhatəli və çoxsaylı
layihələrlə gerçəkləşdirən Heydər Əliyev Fondu yaranıb fəaliyyət göstərdiyi son 17 ildə sübut edib ki, təkcə
ölkəmizdə deyil, eləcə də beynəlxalq aləmdə tanınan
nüfuzlu humanitar qurumdur.

(ardı 4-cü səhifədə)

Seulda Azərbaycanın
investisiya potensialının
təqdimatı keçirilib

K

oreya Respublikasının paytaxtı Seul şəhərində
“Azərbaycan – Cənubi Koreya Ticarət Forumu”
keçirilib. Tədbirdə idxalın təşviqi sahəsində
fəaliyyət göstərən Koreya İdxalçılar Assosiasiyasının
(KOIMA) üzv şirkətləri iştirak edib.

(ardı 6-cı səhifədə)

2025-ci ildə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu 101,246 milyard manat
səviyyəsində proqnozlaşdırılır.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF)
hesabatında bildirilir ki, proqnozlara əsasən,
2022-ci ildə Azərbaycanın nominal ÜDM-i
93 milyard manat, 2023-cü ildə 95 milyard
manat, 2024-cü ildə 98 milyard manat təşkil
edəcək.

Fondun qısamüddətli proqnozlarına görə,
2021-ci ilin yekununda Azərbaycanın ümumi
daxili məhsulu 89,5 milyard manata bərabər
olacaq.
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Azərbaycan dünyada qlobal
təşəbbüslər ölkəsi kimi tanınır
bax: səh.6
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Soçidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin
arasında ikitərəfli görüş olub
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Azərbaycan məktəbli
lərinin 34 faizi bu və ya digər
şəkildə rus dilində oxuyur
və bu dili öyrənirlər. Bu da
yaxşı göstəricidir, Azərbaycan
rəhbərliyinin, Azərbaycan
xalqının yaxın və çoxtərəfli
əlaqələr saxlamaq cəhdinə
dəlalət edir. Bu əlaqələr
həqiqətən çoxtərəfli xarakter
daşıyır. Humanitar sahədə
münasibətlər də, gənclərin
əlaqələri də inkişaf edir. Bizdə
bu cür ümumbəşəri səviyyədə
dəstəklənən tədbirlər
çoxdur. Bu, gələcəkdə
münasibətlərimizin inkişafı
üçün yaxşı şərait yaradır.
Dağlıq Qarabağ
məsələsinin nizamlanması
na gəldikdə isə, bu barədə
üçtərəfli formatda danışarıq.
Bir azdan Ermənistanın baş
naziri bizə qoşulacaq və
biz bu diskussiyanı davam
etdirəcəyik. Lakin mənə
belə gəlir ki, burada bizim
sülhməramlılar da müsbət rol
oynayırlar. Atəşkəsə nəzarət
üzrə Rusiya-Türkiyə mərkəzi
fəal iş aparır. Təəssüf ki,
problemlər, insidentlər var.
Təəssüf ki, hələ də insan
tələfatı olur. Biz də bundan
ötrü toplaşmışıq ki, baxaq,
nəinki buna oxşar heç bir
hadisə baş verməməsi,
əksinə, vəziyyətin sakitləşməsi
və regionda insanların rahat
yaşamasına, ölkələrin inkişaf
etməsinə imkan verəcək şərait
yaradılması üçün nə edilib və
hamı nə etməlidir.
Sizi görməyimə çox
şadam. Xoş gəlmisiniz.
***
Prezident İlham Əliyev
dedi:
– Çox sağ olun, hörmətli
Vladimir Vladimiroviç.
İlk növbədə, dəvətə
görə sağ olun. Yenidən
görüşməyimizə şadam. Bu
il ərzində biz çox fəal dialoq
aparmışıq – həm görüşmü
şük, həm də tez-tez tele
fonla danışmışıq. İkitərəfli
münasibətlərimizin inkişaf
dinamikası bizi çox sevindirir.
Lakin mən əvvəlcə Kemerova
vilayətində kömür şaxtasında
baş vermiş faciə ilə əlaqədar
Sizə şəxsən başsağlığı
vermək istərdim. Təəssüf ki,
xeyli insan həlak olub. Dünən
Sizə teleqram göndərmişəm.
Bu gün Azərbaycan xalqı
adından bir daha Sizə, bütün

Rusiya xalqına başsağlığı
vermək istəyirəm.
Biz ikitərəfli formatda çox
məsələləri həll etmişik və bu
gün münasibətlərimizi strateji
tərəfdaşların münasibətləri
kimi səciyyələndiririk. Bu,
sadəcə, söz birləşməsi deyil,
həqiqətən belədir və bütün
istiqamətlər üzrə qarşılıqlı
münasibətlərimizin səviyyəsini
daha da yüksəltmək
əzmindəyik. Sizin qeyd etdi
yiniz kimi, əmtəə dövriyyəsi
artır. İqtisadi sahədə
əməkdaşlığa, o cümlədən
biznes dairələri arasında
qarşılıqlı maraq çox güclüdür.
Əlbəttə, münasibətlərimizin
çoxlu sahələri ehtiva etməsi
bizi çox sevindirir. Hazırda
biz iqtisadiyyatın, nəqliyyatın
əksər sahələrinə, humani
tar əməkdaşlığa aid 7 yol
xəritəsini reallaşdırırıq.
Azərbaycanda rus dilinin,
o cümlədən təhsil prosesləri
vasitəsilə populyarlaşdırıl
ması və qorunub saxlanması
üzrə bizim fəaliyyətimizi
qiymətləndirdiyinizə görə
sağ olun. Sizə həm də ona
görə təşəkkür etmək istərdim
ki, Azərbaycan tələbələrinin
Rusiyada təhsil almaları
üçün gözəl şərait yaradı
lıb. Bu səfərdən əvvəl son
məlumatları gözdən keçirdim,
15 mindən çox azərbaycanlı,
Azərbaycan vətəndaşı
Rusiyanın ali məktəblərində
təhsil alır. Əslində, bu, bütöv
bir ali məktəb deməkdir.

Burada çox yaxşı təhsil
verilir və bu, avtomatik olaraq
ölkələrimiz arasında körpü
olur. Bizim münasibətlərimizin
inkişafı işində bu həftə çox
əlamətdar olub. Mən bu
həftə Rusiya Federasiyası
hökumətinin sədrinin müa
vinini qəbul etmişəm, dünən
axşam Rusiya Elmlər Aka
demiyasının prezidentini
qəbul etdim. Sizin humani
tar əməkdaşlıq üzrə xüsusi
nümayəndəniz Azərbaycanın
və Ermənistanın intellektu
alları, mədəniyyət xadimləri
arasında Rusiya tərəfin fəal
iştirakı ilə əlaqələrin nizam
lanması kimi çox mühüm bir
missiya ilə bütün həftə ərzində
Bakıda olub. Bu günlərdə, bu
həftə Rusiyanın ixrac mərkəzi
və “Roseksimbank”ın böyük
biznes konfransı keçirilib. Bu
konfransda Rusiyanın 30-dan
çox şirkəti iştirak edirdi. Yəni,
bu, bir həftə bizim qarşılıqlı
fəaliyyətimizin istiqamətlərinin
yalnız bir hissəsini
səciyyələndirmək üçün kifayət
qədər əlamətdardır.
Əlbəttə, bu gün biz
Ermənistan-Azərbaycan
problematikası barədə
ətraflı söhbət edəcəyik.
Qeyd etməliyəm ki, keçən
il noyabrın 10-dan etibarən
Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin fəaliyyətə
başlaması ilə əlaqədar o
vaxtdan bəri bir il ərzində
Rusiya sülhməramlılarının
məsuliyyəti zonasında ciddi

insidentlər olmayıb. Silahlı
toqquşmalar olmayıb, hər
hansı ciddi hadisələr olma
yıb, sistemli böhran xarakteri
daşımayan müəyyən təsadüfi
insidentlər olub. Azərbaycan
və Ermənistan sərhədində
silahlı toqquşmalar olub, lakin
bu, Rusiya sülhməramlılarının
məsuliyyət zonası deyil.
Bununla belə, əlbəttə, bu, bizi
bütün bunlara çox diqqətlə
yanaşmağa, risklərə necə
nəzarət etmək, onları necə
minimallaşdırmağın mümkün
olması barədə, o cümlədən
üçtərəfli formatda söhbət
aparmağa və ErmənistanAzərbaycan münasibətlərinin
hərtərəfli nizamlanması
üzərində işləməyə vadar edir.
Biz bu məsələdə şəxsən Sizin
rolunuzu, Rusiya Federasiya
hökumətinin yüksəkvəzifəli
nümayəndələrinin rolunu və
əlbəttə, Qarabağda sülhün
saxlanması üçün Rusiya
sülhməramlılarının rolunu
çox yüksək qiymətləndiririk
və ümid edirik ki, gələn il bu
iş davam etdiriləcək və yenə
yaxşı nəticələr alınacaq.
Dəvət üçün bir daha çox
sağ olun, təkcə Rusiyanın
deyil, bütün dünyanın incisi
olan bu diyarın gözəl təbiətinə
heyran olduğumu bir daha
bildirmək istərdim.
Vladimir Putin: Çox sağ
olun.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Ermənistan Respublikası baş nazirinin və
Rusiya Federasiyası Prezidentinin Bəyanatı
26 noyabr 2021-ci il
Noyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol
Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putin Bəyanat imzalayıblar.
Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyev,
Ermənistan Respublikasının baş naziri N.V.Paşinyan və Rusiya
Federasiyasının Prezidenti V.V.Putin 2021-ci il noyabrın 26-da
Soçi şəhərində görüşdük və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zona
sında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırıl
ması haqqında 2020-ci il 9 noyabr tarixli Bəyanatın, həmçinin re
gionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası haqqında
2021-ci il 11 yanvar tarixli Bəyanatın yerinə yetirilməsinin gedişini
müzakirə etdik.
Cənubi Qafqazda sabitliyin, təhlükəsizliyin və iqtisadi inkişafın
təmin edilməsi naminə 2020-ci il 9 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar
tarixli bəyanatların bütün müddəalarının bundan sonra ardıcıl
surətdə yerinə yetirilməsinə və dönmədən riayət olunmasına
tərəfdar olduğumuzu təsdiq etdik. 2020-ci il 9 noyabr və 2021ci il 11 yanvar tarixli bəyanatlardan irəli gələn, həllini gözləyən
məsələlərin tezliklə həllinə yönəlmiş birgə səyləri fəallaşdırmaq
barədə razılığa gəldik.
Regionda vəziyyətin sabitləşməsinə və təhlükəsizliyin təmin
edilməsinə Rusiya sülhməramlı kontingentinin mühüm töhfəsini
qeyd etdik.
Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sabitlik və təhlükəsizlik
səviyyəsinin artırılması üzrə addımlar atmağı və Azərbaycan
Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət
sərhədinin delimitasiyası, sonradan tərəflərin sorğusu əsasında
Rusiya Federasiyasının məsləhət yardımı ilə sərhədin demarkasi
yası üzrə ikitərəfli komissiya yaradılması barədə şərtləşdik.
2021-ci il 11 yanvar tarixli Bəyanata müvafiq olaraq,
Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının baş
nazirlərinin müavinlərinin və Rusiya Federasiyası hökumətinin
sədrinin müavininin birgə sədrliyi ilə regionda bütün iqtisadi və
nəqliyyat əlaqələrinin bərpası üzrə təsis edilmiş Üçtərəfli İşçi
Qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdik. Regionun iqtisa
di potensialının üzə çıxarılması məqsədilə konkret layihələrin
tezliklə həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurğuladıq.
Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan
Respublikası arasında münasibətlərin normallaşması,

Azərbaycan və erməni xalqları arasında etimad mühitinin forma
laşması, habelə regionda mehriban qonşuluq münasibətlərinin
bərqərar olması məqsədilə bundan sonra da zəruri olan hər cür
köməyi göstərəcək.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İ.H.Əliyev
Ermənistan Respublikasının baş naziri
N.V.Paşinyan
Rusiya Federasiyasının Prezidenti
V.V.Putin”
AZƏRTAC

Soçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan
arasında üçtərəfli görüş keçirilib

Noyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və
Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan arasında
üçtərəfli görüş keçirilib. Görüşdə çıxış edən Rusiya Prezidenti
Vladimir Putin dedi:
– Hörmətli həmkarlar, dostlar.
İlk növbədə, sizə təşəkkür etmək
istərdim ki, mənim dəvətimə cavab
verməyi və atəşkəs haqqında bəyanat
qəbul ediləndən sonra bir il ərzində gö
rülmüş işə müəyyən yekun vurmaq üçün
Rusiyaya gəlməyi mümkün hesab etmi
siniz. Sonra biz artıq cari ilin yanvarında
atəşkəs və normal həyatın bərpa edilməsi
haqqında razılaşmalarımızı təsdiq etdik.
Bu müddətdə həqiqətən az iş görülməyib.
Əfsuslar olsun ki, məsələlərin ha
mısı hələ də nizamlanmayıb. Sərhəddə
baş verən insidentlərdən, faciəli
insidentlərdən, hər iki tərəfdən insan
ların həlak olmasından və yaralanma
sından xəbərim var. Bütün bunlar bizim
tərəfimizdən xüsusi diqqət tələb edir.
Əslində, biz sizinlə bu gün onun üçün
toplaşmışıq ki, gələcəkdə buna bənzər
insidentlər baş verməsin.
Lakin bütövlükdə il ərzində az iş
görülməyib. Birincisi, heç bir irimiq
yaslı döyüş əməliyyatları baş vermir,
bu da özlüyündə çox yaxşı haldır. Bu
müddət ərzində və bizim tərəfin köməyi
ilə qaçqınların qaytarılması ilə bağlı
böyük iş aparılıb, 53 min insan daimi
yaşayış yerlərinə qayıdıb. Yaxşı mo
nitorinq qrupu yaradılıb, bizim kontin
gent fəaliyyət göstərir, hər iki tərəfin
dəyərləndirməsindən belə başa düşürəm
ki, layiqincə işləyir, insanların həyatı üçün
təhlükəsiz şərait təmin edir. Atəşkəsə
nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə mərkəzi
fəaliyyət göstərir. Ən əsası odur ki,
gələcəkdə normal dinc həyat üçün şərait
yaradılır. Bu, çox vacibdir.
Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya
hökumətlərinin Baş nazirlərinin müavinləri
səviyyəsində üçtərəfli komissiya yaradı
lıb. Mənim həmkarlarım işin necə getməsi
barədə məruzə etdilər. Asan deyil.
Lakin buna baxmayaraq, bu iş irəliləmə
vəziyyətindədir və elə düşünməyə əsas
var ki, yaxın vaxtlarda biz nəqliyyat
kommunikasiyalarının işə salınması üzrə
müvafiq qrupun işini nəinki təsdiqləyəcək,
həm də hamı üçün uyğun zəruri tədbirlər
görəcəyik.
Mənə elə gəlir ki, bütün səylərimizin
məqsədi bundan ibarətdir, yəni regionun
dirçəldilməsi üçün şəraitin yaradılması,
insanların orada özlərini təhlükəsiz hiss
etmələri və təsərrüfat fəaliyyəti ilə normal
məşğul olmaları, iqtisadiyyatı inkişaf
etdirə bilmələri üçün bütün bunlar, sözsüz
ki, hər iki ölkənin vətəndaşlarının həyat
səviyyəsində ən əlverişli şəkildə əksini
tapmalıdır.
Ermənistan və Azərbaycan ilə
münasibətlərin xüsusi xarakterini nəzərə
alsaq, bu, Rusiya üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Biz yüzilliklər boyu vahid
dövlətin tərkibində olmuşuq, bizim çox
dərin tarixi əlaqələrimiz var. Bu əlaqələrin
kəsilməsini istəməzdik. Əksinə, biz
onları bərpa etməyə və gələcəkdə də
dəstəkləməyə səy göstərməliyik.
Əvvəldə mənim demək istədiklərim
bunlardır.
Biz indi İlham Heydər oğlu ilə birgə
işlərin gedişində razılaşdırmalı olacağı
mız məsələləri qabaqcadan müzakirə et
dik. Ermənistan tərəfi ilə biz bunu qabaq
cadan, vaxtında etmişik, Ermənistanın
baş naziri ilə son vaxtlar dəfələrlə bu
barədə danışmışıq. İndi, görüş yerinə
gələndə də bu barədə fikirlərimizi bölüş
dük. Bizim üçtərəfli görüşümüzdən sonra
Nikol Vovayeviç qalacaq, biz hələ onunla
ikitərəfli görüş də keçirəcəyik.
Görüşümüzün əvvəlində mənim
demək istədiklərim bunlardır. Əgər görüşü
müzün əvvəlində həmkarlarımın deməyə
sözü və istəyi varsa, buyursunlar.

***
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev: Dəvət üçün çox sağ olun,
Vladimir Vladimiroviç. Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında münasibətlərin
nizamlanması məsələsində Sizin şəxsi
iştirakınızı və əlbəttə, keçən il bəyanatın
mətninin razılaşdırılması işində fəal

iştirakınızı Azərbaycanda yüksək
qiymətləndiririk. Siz qeyd etdiyiniz kimi,
biz ilin əvvəlində bu formatda görüşmüş
dük, indi artıq ilin sonunda görüşürük.
Yekun vurmaq olar. Əlbəttə, Rusiya
sülhməramlı qüvvələrinin məsuliyyəti zo
nasında vəziyyət bütövlükdə sabitdir. Cid
di insidentlər olmayıb. Qəsdən törədilmiş
təxribatlar olmayıb. Müşahidə olunan
ayrı-ayrı hallar sistemli xarakter daşımır
dı. Buna görə də Rusiya sülhməramlı
kontingentinin yaxşı xidmətinə görə, uzun
illər boyu dondurulmuş münaqişə, keçən
il tammiqyaslı müharibə vəziyyətində olan
regionda təhlükəsizliyi təmin etmələrinə
görə təşəkkürümü bildirmək istərdim.
Bu il ərzində Azərbaycan müharibənin
nəticələrinin aradan qaldırılması və
kommunikasiyaların bərpası işində
maksimum konstruktivlik nümayiş etdirib.
Hesab edirəm ki, bu, hələlik yerinə
yetirilməmiş mühüm məsələlərdən biridir.
Ona görə ki, keçən il noyabr ayında qəbul
edilmiş və imzalanmış Üçtərəfli bəyanatın
praktiki olaraq bütün bəndləri yerinə
yetirilib. Buna görə düşünürəm ki, – bu
gün biz Sizinlə təbii ki, bu barədə əvvəlcə
söhbət etmişik, – bu mövzu, həmçinin
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında
sərhədlərin müəyyən edilməsi mövzusu
müzakirə ediləcək. Biz, bu məsələdə
Rusiya tərəfinin dəstəyini, o cümlədən
məsləhət dəstəyini də çox yüksək
qiymətləndiririk.
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
sərhəd delimitasiya edilməyib. Buna görə
biz dəfələrlə açıq bildirmişik ki, delimita
siya prosesinə təxirə salınmadan baş
lamağa hazırıq. Üstəlik, biz Ermənistan
tərəfinə açıq təklif etmişik ki, qarşıdurma
ya son qoymaq, bir-birinin ərazi bütövlü
yünü, suverenliyini tanımaq və gələcəkdə
qonşular kimi yaşamağı, yenidən qonşu
lar kimi yaşamağı təşviq etmək üçün sülh
müqaviləsi üzərində işə başlayaq.
Əlbəttə, bir sıra başqa məsələlər də
qarşıya çıxır, lakin onlar operativ şəkildə,
o cümlədən Rusiya tərəfinin, şəxsən
Sizin, Xarici İşlər Nazirliyinin, Müdafiə Na
zirliyinin, hökumətin və digər strukturların
fəal iştirakı ilə həll edilir.
Dəvət üçün, yenidən belə bir görüş
keçirmək imkanı üçün bir daha təşəkkür
edirəm.

***
Ermənistanın baş naziri Nikol
 aşinyan: Vladimir Vladimiroviç, icazə
P
verin, əvvəlcə dəvətə, bu görüşün
təşkilinə görə Sizə təşəkkür edim. Bugün
kü görüşün gündəliyinə keçməzdən əvvəl
icazə verin, Kuzbasda çoxsaylı insanın
həlak olması ilə nəticələnmiş partlayış
la əlaqədar öz adımdan, erməni xalqı
adından Sizə başsağlığı verim. Həlak
olmuş şaxtaçıların bütün doğmalarına və
yaxınlarına başsağlığı vermək istəyirəm.
Prezident Vladimir Putin: Sağ olun.
Nikol Paşinyan: Keçən il mühari
bənin dayandırılmasında Sizin rolunuz
və Rusiya Federasiyasının rolu aşkardır.
Noyabrın 9-dan sonra Dağlıq Qara
bağda, Laçın dəhlizi boyunca Rusiya
sülhməramlı qüvvələri yerləşdirilib.
Aşkardır ki, Dağlıq Qarabağda və regi
onda vəziyyətin sabitləşməsində Rusiya
sülhməramlıları, Rusiya Federasiyası
mühüm rol oynayır. Lakin təəssüflə vur
ğulamaq istəyirəm ki, vəziyyət istənilən
qədər sabit deyil. Keçən il noyabrın 9-dan
sonra hər iki tərəfdən onlarca insan
həlak olub və hadisələr Dağlıq Qara
bağda da baş verir. Bu il mayın 12-dən
bəri Ermənistan-Azərbaycan sərhədində
faktiki olaraq böhranlı vəziyyətdir və bizim
rəyimiz belədir ki, Azərbaycan qoşunları
Ermənistanın suveren ərazisinə soxulub.
Əlbəttə, Ermənistan və Azərbaycan ara
sında sərhədlər delimitasiya və demar
kasiya edilməyib, lakin dövlət sərhədi
mövcuddur və bu, Ermənistan Respubli
kasının suveren ərazisidir.
Mən Azərbaycan Prezidentinin bu fikri
ilə razılaşmıram ki, kommunikasiyaların
bərpasından başqa Bəyanatın faktiki

olaraq bütün bəndləri yerinə yetirilib.
Bilirsiniz ki, biz bu məsələni Sizinlə
dəfələrlə, həm əyani şəkildə, həm də
telefonla müzakirə etmişik ki, girovlar
və digər saxlanılan şəxslər, hərbi əsirlər
problemi də var. Bu, çox mühüm huma
nitar məsələdir. Lakin demək istəyirəm
ki, mənim fikrimcə bu gün biz təkcə
problemləri səsləndirmək üçün deyil,
söhbət etmək, məsələləri müzakirə
etmək və mövcud problemləri həll etmək
üçün toplaşmışıq. Mən də dəfələrlə elan
etmişəm ki, Ermənistan sərhədlərin de
markasiyası və delimitasiyası prosesinə
başlamağa hazırdır. Bütün nəqliyyat və
iqtisadi kommunikasiyaların açılması, blo
kadadan çıxarılması mövzusu da bizim
üçün çox vacibdir. Biz bu məsələlərin həll
edilməsində həqiqətən maraqlıyıq. Ümid
edirəm ki, bu gün biz bütün bu məsələləri
müzakirə edəcəyik. Mən gördüm, Siz
Azərbaycan Prezidenti ilə ikitərəfli görüş
zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması problemini də xatırlatdı
nız. Azərbaycan Prezidenti də indicə
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh
danışıqları məsələsini xatırlatdı. Əlbəttə,
biz də bunda maraqlıyıq və hesab
edirik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrliyi çərçivəsində aparılmalıdır.
Düşünürəm ki, çox məsələləri üçtərəfli
formatda, ikitərəfli formatda müzakirə və
həll etmək lazımdır və mümkündür.
Deməliyəm ki, Azərbaycanın və
Ermənistanın rəsmi şəxsləri arasında bir
başa əlaqələr də nəzərdə tutulur. Mənim
fikrimcə, o qədər də yaxşı və pozitiv
olmayan nüanslar fonunda bu müsbət
nüansları da vurğulamaq lazımdır. Ən
başlıcası, təkrar etmək istəyirəm, üzr
istəyirəm, düşünürəm ki, bugünkü görü
şün əsas mənası hansısa problemlərin
mövcud olmasını və ya mövcud olmama
sını, sadəcə, səsləndirmək deyil. Əsas
odur ki, bu gün biz regionda, Cənubi
Qafqazda vəziyyətin sabitləşməsinə dair
konkret və ya mümkün qədər konkret
qərarlara gələ bilək. Buna görə bizim
məsuliyyətimiz, sülh, sabitlik və insanların
təhlükəsizliyidir. Sağ olun.

***
Prezident Vladimir Putin: Mənə
belə gəlir ki, sizin indicə dedikləriniz –
həm Azərbaycan Prezidenti tərəfindən,
həm də Ermənistanın baş naziri
tərəfindən deyilənlər, əslində, çox va
cibdir. Vəziyyətin normallaşdırılmasının
inkişafında, vəziyyətin müsbət həllinin
inkişafında hər iki tərəfin marağı var. Siz
indicə kommunikasiyalar barədə, kom
munikasiyaların açılması barədə xatırlat
dınız. İlham Heydər oğlu da bu barədə
danışıb. Bu məsələdə hamı maraqlıdır. O
cümlədən Rusiya da. Mən onu nəzərdə
tuturam ki, biz bütün yaxın ölkələr, – biz
qonşuyuq, biz böyük əmtəə dövriyyəsinə
malikik, - hamımız bu məsələdə maraqlı
yıq. Birincisi də, ikincisi də, biz yenə də o
barədə razılığa gəlirik ki, yaxın vaxtlarda
sərhədlərin demarkasiyası və delimita
siyası üzrə işləri, əvvəlcə delimitasiya,
daha sonra demarkasiya işlərini sahmana
salaq. Əlbəttə, biz bu barədə də bu gün
danışacağıq. Baxmayaraq ki, məsələnin
mürəkkəb olması aydındır. O, hələ Sovet
İttifaqından qalıb. Orada dəqiq sərhədlər
olmayıb. Lakin bütün bunlar barədə
danışmaq imkanı var. Həmkarlarımla ra
zıyam ki, nə qədər çox əlaqə, o cümlədən
birbaşa əlaqələr olarsa, daha yaxşıdır.
Birbaşa ikitərəfli əlaqələr ümumiyyətlə
prioritetdir. Mən bilirəm ki, yaxın vaxtlar
da sizin Brüsseldə görüşünüz nəzərdə
tutulub. Siz oraya getməyə və orada
görüş keçirməyə razılıq vermisiniz. Biz
bunu da alqışlayırıq. Nə qədər birbaşa
ünsiyyət olarsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən
bu yaxınlarda bu barədə Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti cənab Mişellə də
danışmışam. O, sizi gözləyir. Ümidva
ram ki, biz irəliyə doğru hansısa addım
atacağıq. Bundan sonrakı addımları digər
platformalarda da atmaq mümkün olacaq.
Bir daha təkrar edirəm, tərəfdaşlarımızın
bu dialoqa cəlb edilməsini biz yalnız al
qışlayırıq. Əsas odur ki, bu dialoq faydalı
olsun. Çox sağ olun.
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Rusiya Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti və
Ermənistanın baş naziri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər
Noyabrın 26-da Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin,
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyan arasında keçirilən
üçtərəfli görüşdən sonra Rusiya
Prezidenti, Azərbaycan Prezidenti
və Ermənistanın baş naziri
mətbuata bəyanatla çıxış ediblər.

Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyanın bəyanatı

Rusiya Prezidenti
Vladimir Putinin bəyanatı
– Bizim üçtərəfli görüşün yekununda mən
öz həmkarlarım – Azərbaycan Prezidentinə və
Ermənistanın baş nazirinə bir daha təşəkkür
etmək istərdim ki, onlar Rusiyaya gəlməyə və
Qarabağ problemi ətrafında və bütövlükdə,
hazırda regionda nizamlama məsələlərində
yaranan vəziyyəti müzakirə etməyə razılaşıblar. Əvvəlcədən deməliyəm ki, bu gün biz çox
konstruktiv şəkildə işləmişik. Bu gün üçün yaranmış vəziyyət dərindən təhlil edilib. Biz Rusiya
sülhməramlılarının, sərhədçilərin, ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə məşğul olan, insanların
daimi yaşayış yerlərinə qayıtmalarını təmin edən
mütəxəssislərin işini yüksək qiymətləndirdik.
Onu da qeyd etmək istərdim ki, mənim
fikrimcə biz mühüm olan bir sıra məsələlər
barədə razılığa gəldik. Onlardan birincisi bu ilin
sonuna qədər mexanizmlər yaradılmasıdır. Biz
iki dövlət arasında sərhədin demarkasiyası və
delimitasiyası mexanizmlərini yaratmaq barədə
razılığa gəldik. Ümidvaram ki, bu, tezliklə baş
verəcək. Bu mexanizmlərin yaradılması üçün heç
bir maneə yoxdur.
Diqqəti cəlb etmək istədiyim ikinci məsələ
humanitar xarakterli məsələlərlə bağlı çox
mühüm, həssas məqamdır. Biz burada da
nəzərəçarpacaq dərəcədə irəlilədik.
Nəhayət, üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki,
biz iqtisadi xarakterli məsələlər, iqtisadi əlaqələrin
inkişafı barədə çox ətraflı söhbət etdik, birinci addım kimi nəqliyyat dəhlizlərinin açılması barədə
danışdıq, bu, həm dəmir yoluna, həm də avtomobil yollarına aiddir. Düşünürəm ki, biz artıq xeyli
müddət ərzində bu məsələ üzərində işləyən baş
nazirlərimizin müavinlərinə təşəkkür etməliyik.
Gələn həftə, – bu, bizim növbəti razılaşmadır, –
onlar müəyyən yekunlar vurmaq və bu gün
razılaşdırdığımız və qəbul etdiyimiz qərarları elan
etmək üçün Moskvada toplaşacaqlar. Bugünkü
işə görə bir daha çox sağ olun. Həm Azərbaycan
Prezidentinə, həm də Ermənistanın baş nazirinə
təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm.

Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin bəyanatı
– Çox sağ olun, hörmətli Vladimir
 ladimiroviç. İlk növbədə, icazə verin, buV
günkü görüşə görə, həmçinin Azərbaycan
ilə Ermənistan arasında mövcud məsələlərin
həlli işində əlverişli şərait yaradılması üçün
səylərinizə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirim. İki ölkə arasında müharibəyə son qoymuş
məlum üçtərəfli Bəyanatın qəbul edilməsindən
bir il keçib və biz bu ili bütövlükdə, müsbət
səciyyələndirə bilərik.
Vladimir Vladimiroviç, fürsətdən istifadə edib
Sizə, habelə Rusiya Federasiyasının Müdafiə
Nazirliyinə Qarabağda sülhməramlı fəaliyyətə
görə bir daha təşəkkür etmək istərdim. Bu
bir ildə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin
məsuliyyəti zonasında ciddi insidentlər olmayıb.
Əlbəttə, bu il ərzində çox mühüm hadisələr baş
verib. Biz bu formatda artıq ikinci dəfə görüşürük – ilin əvvəlində və ilin sonunda. Sərhədlərin

delimitasiyası, demarkasiyası, nəqliyyat arteriyalarının bərpası ilə bağlı məsələlər barədə
Vladimir Vladimiroviçin dediklərini təkrar
etmək istəmirəm. Bu gün bu məsələlər barədə
çox ətraflı, mən deyərdim, səmimi söhbət
oldu. Biz öz planlarımızı, hər iki tərəfi narahat edən məsələləri açıq müzakirə etdik. Ən
başlıcası, mübahisələrin, fikir ayrılıqlarının
nizamlanması işində qəbul etdiyimiz qərarlar,
zənnimcə, Cənubi Qafqazda vəziyyətin daha
təhlükəsiz və proqnozlaşdırıla bilən olmasına
şərait yaradacaq. Vladimir Vladimiroviçin qeyd
etdiyi kimi, humanitar xarakterli məsələlər də
müzakirə edilib. Azərbaycan həmişə, – istər
döyüş əməliyyatları dövründə, istər onlardan
sonra, – bütün humanitar normalara riayət
edilməsinə ardıcıl tərəfdar olub. Deməliyəm ki,
hərbi əməliyyatlar bitəndən sonra saxlanılmış
100 nəfərdən çox erməni hərbi qulluqçu, o
cümlədən bir nəfər bu gün səhər Ermənistan
tərəfə verilib. Yaralanmış hərbi qulluqçuya
azərbaycanlı həkimlər tərəfindən tibbi yardım
göstərilib, bir nəfər mülki şəxs yolu azaraq
bizim əraziyə keçib. Yəni, biz həmişə humanizm

prinsipinin aliliyini əsas götürmüşük və bundan
sonra da işi bu istiqamətdə davam etdirmək
niyyətindəyik. Biz Ermənistan tərəfindən də
regionda vəziyyətin daha artıq dərəcədə
proqnozlaşdırıla bilən olması üçün şərait
yaradılması niyyətini görürük. Mən dəfələrlə
demişəm, biz Azərbaycanda Ermənistan ilə
çoxillik qarşıdurma səhifəsini çevirmək, normal qarşılıqlı fəaliyyət mərhələsinə başlamaq
əzmindəyik və düşünürəm ki, məhz bu formatda
öz məqsədlərimizə çatacağıq.
Azərbaycan üçün Rusiya dostdur, strateji tərəfdaşdır. Mən deyərdim ki, hətta strateji
tərəfdaşdan da artıqdır. Azərbaycan ilə Rusiya
arasında etimada əsaslanan münasibətlərin
səviyyəsi, o cümlədən ən həssas məsələlər
barəsində Ermənistan ilə ortaq fikrə
gəlməyimizə şərait yaradır. Düşünürəm ki, görüşümüzün yekununun nəticələri yaxşı olacaq,
bu nəticələri çox gözləmək lazım gəlməyəcək,
regionda vəziyyət daha təhlükəsiz və proqnozlaşdırılan olacaq.
Vladimir Vladimiroviç, dəvətə və bugünkü
görüşə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.

– Vladimir Vladimiroviç, icazə verin, dəvətə
görə və əlbəttə, pozitiv iş şəraiti yaradılmasına görə
Sizə bir daha təşəkkür edim. Mən təsdiqləmək
istəyirəm ki, bizim çox müsbət görüşümüz, müsbət
söhbətimiz oldu. Biz faktiki olaraq, gündəlikdəki
bütün məsələləri müzakirə etdik. Bu görüş problemi gizlətmək üçün deyildi. Bu görüşdə biz bütün
məsələləri açıq müzakirə etdik. Qeyd etmək
istəyirəm ki, bir çox məsələlər üzrə mövqelərimizi
çox pozitiv dəqiqləşdirdik və məlum oldu ki, bəzi
məsələlər barədə bu görüşə qədər güman edildiyi kimi, bizdə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Demək
istəyirəm ki, biz regionda bütün nəqliyyat və iqtisadi
kommunikasiyaların açılması məsələsi barədə
həqiqətən qeyd etdik ki, bu kommunikasiyaların
necə işləyəcəyi barədə təsəvvürümüz ortaqdır.
Delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlamaq
mövzusu təzə deyil. Biz bu məsələni müzakirə
etdik. Biz həm də üçtərəfli Bəyanat qəbul etdik,
orada qeyd etdik ki, bundan əvvəl zəruri şərait
yaratmaq, yəni Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sərhəddə müəyyən təhlükəsizlik və sabitlik
mexanizmləri yaratmaq lazımdır.
Əlbəttə, humanitar məsələlərə də toxunuldu.
Bugünkü söhbətləri, bugünkü görüşü mən də
bütövlükdə çox müsbət qiymətləndirirəm. Bizim
strateji müttəfiqimiz olan Rusiya Federasiyasına bu təşəbbüsə görə bir daha təşəkkür etmək
istəyirəm. Fikrimcə, əgər bu görüşün bazasında
bizim söhbətimizin müəyyən dinamikasını yarada
bilsək, onda konkret nəticələr də gözləmək olar.
Mən Ermənistanın və Ermənistan xalqından
mandat almış Ermənistan hökumətinin ölkəmiz
üçün, bizim region üçün dinc inkişaf erasının başlanmasına hazır olduğunu təsdiq edirəm və bizim
hədəfimiz budur. Əlbəttə, bugünkü görüşümüz bu
gündəliyin reallaşmasının xeyrinə oldu. Sağ olun.
Prezident Vladimir Putin: Son olaraq bir
daha vurğulamaq istəyirəm ki, görüş yüksək
dərəcədə faydalı və vaxtında oldu. Artıq deyildiyi kimi, biz bugünkü birgə işimizin nəticələrinə
əsasən Bəyanat imzaladıq. İctimaiyyət və kütləvi
informasiya vasitələri bu bəyanatla tanış ola
bilərlər. Orada bizim məşğul olduğumuz və razılığa gəldiyimiz bütün məsələlər ətraflı şərh edilib.
Məndən sol tərəfdə bizim həm erməni
dostlarımıza, həm də azərbaycanlı dostlarımıza
hədiyyəmizi – sülhün və əmin-amanlığın rəmzi
olan zeytun budağını görürsünüz. Mən çox ümid
edirəm ki, bugünkü razılaşmalar yerinə yetiriləcək
və bütövlükdə Cənubi Qafqazda münasibətlərin
normallaşması işində növbəti addımlar üçün
şərait yaradacaq. Sağ olun.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyevin Rusiyanın Rusiyanın Cənubi Qafqazda münasibətləri
tənzimləmək səyləri yüksək qiymətləndirilir
Soçi şəhərinə işgüzar səfəri
Regionda sülhün və sabitliyin bərpası
bütün ölkələrin maraqlarına cavab verir

A

zərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin
Soçidəki üçtərəfli görüşü həm regiondakı bütün ölkələrin,
həm də bölgədə marağı olan siyasi dairələrin hamısının
diqqət mərkəzində idi. Qafqazda sülhü, əmin-amanlığı, əməkdaşlığı
və inkişafı dəstəkləyənlər Moskvadan Prezident İlham Əliyevin,
revanşizmi, işğalşı Ermənistanın təxribatlarını ruhlandıranlar isə baş
nazir Nikol Paşinyanın uğurlu nəticələrlə qayıtmasına ümid edirdilər.
Ancaq Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin görüşlərin
əvvəlindəcə “Bizim azərbaycanlı və ermənistanlı dostlarımız”
ifadəsini işlətməklə hamıya mesaj göndərdi ki, artıq Cənubi Qafqazda
münaqişədən, müharibədən deyil, problemlərin aradan qaldırılması
üçün yolların axtarılmasından danışacağıq. Belə də oldu.

Noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir

 utinin dəvəti ilə Rusiya FederasiyasıP
nın Soçi şəhərində işgüzar səfərdə olub.
AZƏRTAC

Səfər başa çatdı

Noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərinə

işgüzar səfəri başa çatıb.
AZƏRTAC

Vladimir Putin üçtərəfli görüşdən
əvvəl Azərbaycan və Ermənistanın
dövlət başçıları ilə görüşdü. Dövlət
başçımız həmin görüşdə xüsusilə
vurğuladı ki, rəsmi Bakı Ermənistanla
münasibətlərin tənzimlənməsində Rusiyanın səylərini yüksək qiymətləndirir.
Bu da təsadüfi deyil. Çünki ötən ilin
noyabrında məhz cənab Vladimir
Putinin təşəbbüsü ilə imzalanan
Üçtərəfli Bəyanat həm tərəflərin daha
çox itki verməsinin qarşısını aldı, həm
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpasını təmin etdi, həm də regiondakı mühüm nəqliyyat-kommunikasiya
xətlərinin bərpasına zəmin yaratdı.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Naxçıvanla, sonra Türkiyə ilə, daha
sonra dünyanın bütün istiqamətləri ilə
əlaqələrin yaradılmasını təmin edəcək
Zəngəzur dəhlizi də məhz bölgə
ölkələrinin hamısının siyasi və iqtisadi
maraqlarının təmin olunmasına xidmət
edəcək.
Yeri gəlmişkən, dövlət başçımız xatırlatdı ki, Azərbaycan müharibədən ötən
bir il ərzində müharibənin fəsadlarının
aradan qaldırılması və kommunikasiyaların açılması məsələlərində maksimal
konstruktivlik nümayiş etdirib. Ancaq hələ
ki, yerinə yetirilməmiş vacib məsələlər
qalmaqdadır. Doğrudur, 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda əksini
tapan bir sıra məsələlər artıq icra olunub.

Ancaq dövlətlər arasındakı sərhədlərin
delimitasiyası vacib məqam kimi hələ
öz həllini gözləməkdədir. Azərbaycan
Prezidenti xatırladır ki, biz dəfələrlə
rəsmi şəkildə Azərbaycan və Ermənistan
arasında sərhədlərin təxirəsalınmaz delimitasiyasının vacibliyiyini bəyan etmişik.
Biz qarşıdurmaya son qoymaq, bir-birinin
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımaq və gələcəkdə qonşu kimi yaşamağa
təşviq etmək üçün Ermənistana sülh
razılaşması üzərində işə başlamağı təklif
etmişik.
Azərbaycan–Rusiya əlaqələrinə
gəlincə isə, dövlət başçımız xatırladır
ki, bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq
xarakteri daşıyır. Artıq həm Bakıda,
həm də Moskvada birmənalı şəkildə
qeyd edilir ki, ikitərəfli əlaqələrin inkişaf
dinamikası olduqca müsbətdir. Çünki
tərəflərin hər ikisi qarşılıqlı əlaqələrin bütün istiqamətlər üzrə inkişaf səviyyəsinin
yüksəldilməsində maraqlıdır. Qarşılıqlı
əlaqələrin səviyyəsini isə iqtisadi, siyasi,
mədəni sahələrdəki əməkdaşlığın inkişaf
tempi və mövcud statistika aydın şəkildə
göstərir.
Hər iki tərəfin mütəxəssisləri etiraf
edirlər ki, ölkələr arasında ticarət
dövriyyəsi yüksəlir. Çünki iqtisasdi
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə çox
böyük maraq var. Dövlət başçımız xatırladır ki, ölkələrimiz arasında iqtisadiyyat
və humanitar sahələrin əksər sferalarını

əhatə edən 7 yol xəritəsi icra olunur.
Təbii ki, bu münasibətlərin daha da
yaxşılaşdırılması üçün ixtisaslı kadrların
yetişdirilməsi də vacib məqamlardandır.
Elə Rusiyada azərbaycanlı tələbələrin
təhsil almasına əlverişli şərait yaradılması da həmin məqsədə xidmət edir.
Bildirilir ki, bu gün Rusiyada 15 minə
yaxın azərbaycanlı gənc təhsil alır.
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
istiqamətlərindən olan region ölkələri və
xüsusən, yaxın qonşularla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi prinsiplərinə uyğun
olaraq, Moskva və Bakı arasında rəsmi
şəxslərin qarşılıqlı səfərlərinin dinamikası yüksəkdir. Xüsusilə vurğulanır ki,
son bir həftədə Azərbaycan Prezidenti
Rusiya hökuməti sədrinin müavinini,
Rusiya Elmlər Akademiyasının prezidentini, Rusiya Prezidentinin humanitar
əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsini
qəbul edib. Həftə ərzində Rusiya ekspert
mərkəzinin və Rosekzimbankın iştirakı
ilə biznes konfransı keçirilib. Tədbirdə
Rusiyanın 30-dan çox şirkəti iştirak edib.
Azərbaycan–Ermənistan dövlət
sərhədindəki vəziyyətə gəlincə isə
xatırladaq ki, ötən ilin noyabrında
imzalanmış Üçtərəfli Bəyanatdan sonra
Rusiya sülhməramlılarının yerləşdiyi
ərazilərdə ciddi insident baş verməyib.
Azərbaycan tərəfinin mövqeyi belədir
ki, baş verən kiçik insidentlərdə ciddi bir
ardıcıllıq müşahidə edilmir. Prezident
İlham Əliyevin də dediyi kimi, dövlət
sərhədində baş vermiş toqquşmalar
rusklərə nəzarət etmək, onları minimallaşdırmaq və yekun sülh razılaşması
üzərində işləməklə bağlı məsələlərin
müzakirəsini, o cümlədən, üçtərəfli
formatda müzakirəsini zəruri edir.
Elə cənab Putinin təşəbbüsü ilə
reallaşdırılan Soçi görüşünün də əsas
məqsədi rusklərə nəzarət etmək, onları
minimallaşdırmaq və yekun sülh razılaşması üzərində işləmək üçün variantların
tapılması idi.
Tərəflər arasında üç saatdan çox

çəkən müzakirələrdən sonra Rusiya Prezidenti Bakıda və İrəvanda həyəcanla
gözlənilən nəticələr barədə məlumat
verib: “Bütün səylərimizin məqsədi bundan ibarətdir, yəni regionun dirçəldilməsi
üçün şəraitin yaradılması, insanların
orada özlərini təhlükəsiz hiss etmələri
və təsərrüfat fəaliyyəti ilə normal məşğul
olmaları, iqtisadiyyatı inkişaf etdirə
bilmələri üçün bütün bunlar, sözsüz ki,
hər iki ölkənin vətəndaşlarının həyat
səviyyəsində ən əlverişli şəkildə əksini
tapmalıdır. Ermənistan və Azərbaycan
ilə münasibətlərin xüsusi xarakterini
nəzərə alsaq, bu, Rusiya üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Biz yüzilliklər
boyu vahid dövlətin tərkibində olmuşuq,
bizim çox dərin tarixi əlaqələrimiz var.
Bu əlaqələrin kəsilməsini istəməzdik.
Əksinə, biz onları bərpa etməyə və
gələcəkdə də dəstəkləməyə səy
göstərməliyik”.
Xüsusilə qeyd edilməli məqam
isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan və
Ermənistan ilin sonunadək sərhədlərin
demarkasiyası və delimitasiyası
mexanizmlərinin yaradılması barədə
razılığa gəliblər. Bu faktı da Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan ilə keçirilən
üçtərəfli görüşdən sonra mətbuata
bəyanatla çıxışı zamanı deyib.
Biz inanırıq ki, Azərbaycan və Rusiya
dövlət başçılarının arasındakı şəxsi
dostluq münasibətləri və rəsmi Moskvanın Cənubi Qafqazda sülhə, əminamanlığa nail olmaq cəhdləri öz müsbət
nəticələrini verəcək. Dəfələrlə deyildiyi
kimi, Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sülh sazişi təkcə bu iki
ölkənin deyil, ümumiyyətlə, regionun
bütün ölkələrinin maraqlarına cavab
verəcək. Biz əminik ki, belə bir sazişin
imzalanacağı tarix uzaqda deyil.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”
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Misilsiz humanitar
fəaliyyət nümunəsi
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Azərbaycanın birinci xanımı,
Birinci vitse-prezident, Azərbaycan
Gimnastika Federasiyasının prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi bu fond
ümummilli liderin ən layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyevin çoxcəhətli
liderlik fəaliyyətinə ölkədə və xaricdə
geniş ictimai dəstək qazandırmaqda
da təşəbbüskarlığı və fədakarlığı ilə
seçilir.
Nizamnaməsində göstərildiyi kimi,
Heydər Əliyev Fondu qeyri-hökumət,
qeyri-kommersiya təşkilatı olub,
ulu öndərin xatirəsinə Azərbaycan
xalqının ehtiramını ifadə etmək, onun

Müzəffər lider

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Ancaq o, ümumi tarixə təkcə məlum Zəfəri
ilə – yəni 10 milyonluq əhalinin lideri kimi
düşmədi. Əlli milyonluq azərbaycanlıların
hamısı onu öz lideri kimi qəbul edir. Onu
türk xalqlarının sabahını düşünən insanların hamısı müasir türk dünyasının əsas
liderlərindən biri kimi qəbul edir. O, Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi nümayiş etdirdiyi
obyektivliyə, prinsipiallığa, qətiyyətə və
istənilən milli ayrı-seçkiliyin qarşısını almaq
üçün sərgilədiyi mübarizliyə görə 120 ölkənin
ziyalıları, sadə insanları tərəfindən məhz lider
kimi qəbul edilir.
Ancaq o, ilk növbədə Azərbaycan
dövlətinin mənafeyini, xalqımızın maraqlarını müdafiə etdiyinə, qoruduğuna görə lider
nüfuzu qazanmışdır. İlham Əliyev Heydər
Əliyevin inkişaf relsi üzərinə çıxartdığı
müstəqil Azərbaycanı regionun ən güclü
dövlətinə çevirdiyinə, vətəndaşlarımızın həyat
səviyyəsinin qat-qat yaxşılaşdırılmasına nail
olduğuna, dünyanın əksər güc mərkəzlərini
ölkəmizin dostuna, tərəfdaşına çevirdiyinə
görə xalq onu lider kimi dəstəkləyir.
O, işğalçı ölkənin “siyasətçiləri”nin “məğlub
ordu” deyərək ələ saldığı Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrini dünyanın 50 ən güclü ordusundan
birinə çevirdiyinə, “XXI əsrin müharibəsini”
aparmış Azərbaycan əsgərinin hərbi
əməliyyatlarını planetin ən məşhur ali hərbi
təhsil verən müəssisələrinin dərsliklərinə salınmasına nail olduğuna, 44 günlük müharibə ilə
30 il əsarət altında inləyən torpaqlarımızı yağı
tapdağından azad etdiyinə, həmin ərazidə
cəmi səkkiz aya ən müasir beynəlxalq hava
limanı tikilməsinə nail olduğuna görə ölkənin
ağlı başında olan bütün insanları tərəfindən
məhz LİDER kimi qəbul edilir.
Lider məsuliyyətinin nələrdən ibarət
olduğunu hamıdan yaxşı bilən İlham Əliyev
Azərbaycanın qüdrətlənməsini özünəməxsus
peşəkarlıqla sürətləndirməklə yanaşı, onun
davamlılığını təmin edir. Milli iqtisadiyyat və
onun əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri,
konsepsiyalar və digər dövlət proqramları
çərçivəsində müəyyən olunmuş tədbirlərin
icrası uğurla həyata keçirilir. Azərbaycan iqtisadiyyatı daha da güclənir, əldə edilən iqtisadi
mənfəətlərin qloballaşan dünyanın ən qiymətli
sərvəti rolunda çıxış edən insan kapitalına
çevrilməsi üçün məqsədyönlü addımlar atılır,
ölkəmizdə informasiyalı cəmiyyətin formalaşması prosesi sürətlənir, elmi texnologiyaların son nailiyyətləri həyatımızın ayrılmaz
hissəsinə çevrilir. Bütün bunlarla bərabər,
aparılan demokratik islahatlar getdikcə daha

geniş vüsət alır, insan hüquq və azadlıqlarının
təminatı sistemi təkmilləşdirilir, Azərbaycanda
tolerant bir mühitin mövcudluğuna şərait
yaradan əsaslar möhkəmləndirilir, respublikamızda vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırılır və
dövlətimiz hərtərəfli inkişaf edir.
Bu xalq İlham Əliyevi bir də ona görə lider
kimi dəstəkləyir ki, o, yüz minlərlə soydaşımızın otuz ilə qədər müddətdə həsrətini
çəkdiyi ata-baba yurduna qayıtması üçün
zəmin yaratmışdır. Fikrimcə, bu məsələyə
ən dəqiq qiyməti Türkiyə Cümhuriyyətinin
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan vermişdir.
Belə ki, cənab Ərdoğan işğaldan azad edilmiş
Zəngilanın Ağalı kəndində mətbuata verdiyi
bəyanatda demişdir: “Bu gün etdiyimiz səfər
zamanı Azərbaycandakı işğaldan azad edilən
bölgələrin qısa müddətdə necə dirçəldiyini,
necə sürətlə inkişaf etdiyini görürük. Bu hər
igidin, hər siyasətçinin işi deyil… İnanıram ki,
azərbaycanlı qardaşlarım ən qısa müddətdə
son dərəcə gözəl bir şəkildə inşa edilən,
bərpa olunan bu yerlərə qayıtmaq imkanı əldə
edəcəklər”.
Azərbaycan Prezidentinin həm siyasi-diplomatik fəaliyyətinə, həm də şəxsi
keyfiyyətlərinə beynəlxalq aləmdə də
həmişə yüksək qiymət verilib. Yuxarıda adını
çəkdiyimiz mətbuat konfransında dövlət
başçımızın fərdi keyfiyyətlərinə Avropanın
ən təcrübəli jurnalistlərindən birinin verdiyi
qiymətin şahidi olduq. Böyük Britaniyadan olan müstəqil jurnalist İlham Əliyevə
xitabən dedi: “Cənab Prezident, bizi bura
dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirik.
Düşünürəm ki, mətbuat konfransının uzunluğuna görə Siz artıq dünya rekorduna imza
atmısınız. Mən 25 ildir jurnalistika ilə məşğul
oluram, ancaq hər hansı bir Prezidentin 4
dildə bu cür mətbuat konfransı aparmasının
şahidi olmamışdım”.
Bu sətirləri əcnəbi jurnalistin həmin
arqumentləri ilə yekunlaşdırmağımız təsadüfi
deyil. Çünki həmin mətbuat konfransı sübut
edirdi ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi
çatdırmaq üçün lazım olan bütün addımları
atır. O, hamının fikirlərini səmimi şəkildə qəbul
etməklə mətbuatın dostu olduğunu sübut edir.
O, tədbirdə iştirak edən istənilən jurnalistin sualina diqqətlə qulaq asaraq səbrlə cavab verir
və bu məqam qonağa hörmətin, insan hüquqlarına ehtiramın və ən başlıcası, Azərbaycan
Prezidenti adının uca tutulmasının göstəricisi
idi. Bütün bunların isə bir adı var: Liderlik
məharəti!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, “Xalq qəzeti”

Dövlət Komissiyası: Erməni əsilli
iki nəfər Ermənistana təhvil verilib
Azərbaycan Respublikası humanizm prinsiplərini növbəti dəfə əsas
tutaraq noyabrın 26-da erməni əsilli iki nəfəri Ermənistan tərəfinə təhvil verib.
Bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasından məlumat verilib.
Həmin şəxslərdən biri 2021-ci il noyabrın
16-da Ermənistanın təxribatları nəticəsində
dövlət sərhədində baş vermiş döyüş
əməliyyatları zamanı yaralı vəziyyətdə saxlanılan 1993-cü il 3 mart təvəllüdlü Aramyan
Arin Jirayeviçdir. Bu müddət ərzində Arin
Aramyana zəruri tibbi yardım göstərilərək
müalicəsi təşkil edilib.

Təhvil verilmiş digər şəxs 2000-ci il 13
sentyabr təvəllüdlü Musaelyan Mihran Ernest
Ağdam rayonu istiqamətində Azərbaycan
hərbi qulluqçularının xidmət etdiyi əraziyə
daxil olarkən saxlanılıb.
Aparılmış ilkin araşdırmalar nəticəsində
Mihran Musaelyanın mülki şəxs olduğu və
yolu azaraq Azərbaycan hərbi qulluqçularının xidmət apardığı əraziyə daxil olduğu
müəyyən edilib.

“Xalq qəzeti”

zəngin mənəvi irsini toplayıb yaymaq,
azərbaycançılıq fəlsəfəsinin müstəqil
dövlətimiz üçün önəmini təbliğ
etmək, milli dövlətçilik ideyalarını
yeni nəsillərə aşılamaq məqsədi ilə
yaradılmışdır. Fondun ali məram və
uca məqsədləri sırasında Heydər
Əliyevin memarı və banisi olduğu
müstəqil Azərbaycanın sosial-iqtisadi,
mədəni tərəqqisi, sivil dünya birliyinə
inteqrasiyası, ulu öndərin Azərbaycan
xalqının rifahının yaxşılaşması
naminə müəyyən etdiyi siyasətin
öyrənilməsi, təbliği və bu ideyaların
həyata keçirilməsinə dəstək verilməsi
aparıcı yer tutur.
Artıq 17 ildir ki, Heydər Əliyev
Fondu birinci xanım Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi altında
çoxcəhətli, genişmiqyaslı fəaliyyəti ilə
Azərbaycanın tərəqqisinə və xalqın
rifahının yaxşılaşmasına xidmət edən
bir sıra proqram və layihələri inamla
gerçəkləşdirir. Elm, təhsil, mədəniyyət,
səhiyyə, idman, ekoloji sahələrə
aid proqram və layihələr hazırlayıb
həyata keçirmək, respublikanın və
xarici ölkələrin təhsil müəssisələri ilə
əməkdaşlıq etmək, elmi tədqiqatların
aparılmasına yardım göstərmək,
xarici ölkələrin tanınmış elmi-tədqiqat
mərkəzləri ilə alimlərin mübadiləsini
təşkil etmək sahəsində fondun
fəaliyyəti Azərbaycanda humanitar
sahənin problemlərinin həllinə, sosialmədəni həyatın yenilənməsinə geniş
meydan açmışdır.
Ölkənin yaradıcı və elmi
potensialının artırılmasına kömək
etmək, uşaq müəssisələrinin
infrastrukturlarını yeniləşdirmək,
insanların yaradıcı potensialının, bilik
və bacarıqlarının aşkara çıxarılıb
inkişaf etdirməsinə yardım etmək,
yerli əhəmiyyətli sosial problemlərin
həllinə nail olmaq, xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan insanları himayə
etməklə bağlı bu qurumun layihələri
uğurla davam etdirilir. Səhiyyə
təsisatlarını inkişaf etdirmək,
Azərbaycan mədəniyyətini xaricdə
geniş təbliğ etmək, sağlam mənəvi
dəyərləri qorumaq sahəsində Heydər
Əliyev Fondunun apardığı iş bütün
dünyada ictimai təşəbbüskarlığın
və onun davamlı olaraq
gerçəkləşdirilməsinin parlaq örnəyi
kimi qəbul edilir.
Cəmiyyətdə bərabər təhsil
imkanlarının yaradılması, gənc nəslin
biliklərə yiyələnməsi, ümumilikdə
təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi
məqsədilə Heydər Əliyev Fondu
ötən illərdə “Uşaq evləri və internat

məktəblərinin inkişafı” Proqramını,
“Yeniləşən Azərbaycana yeni
məktəb” və “Təhsilə dəstək”
layihələrini uğurla həyata keçirir.
Bu proqram və layihələr əsasında
qurumun fəaliyyətinin təkcə ilk 10
ilində 30-dan artıq uşaq müəssisəsi
əsaslı şəkildə təmir edilmiş, ölkənin
müxtəlif bölgələrində 100 mindən
çox şagirdin təhsil aldığı 400-dən
çox məktəb binası inşa olunmuş
və yenidən qurulmuş, 20-dən çox
uşaq bağçası əsaslı təmir olunaraq
müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.
Gürcüstanda, Hollandiyada, Misirdə,
Pakistanda, Rumıniyada, Rusiya
Federasiyasında bir sıra məktəblər
bu fond tərəfindən yenidən qurulmuş
və əsaslı təmir olunmuşdur.
Heydər Əliyev Fondu əhalinin
səhiyyə problemlərinin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak etməyə
çalışır. Bu qurum 2004-cü ildən
Azərbaycan Diabet Cəmiyyəti və
Danimarkanın “Novo Nordisk” şirkəti
ilə birgə “Diabetli uşaqlara ən yüksək
qayğı” layihəsini həyata keçirir.
Layihə çərçivəsində Azərbaycanda
diabet xəstəliyinə düçar olmuş
14 yaşınadək uşaqlar müntəzəm
olaraq insulin preparatları və şprisqələmlərlə təmin edilirlər. Talassemiya xəstəliyinin qarşısının alınması
məqsədi ilə 2005-ci ildə “Talassemiyasız həyat naminə” layihəsinə
start verilmişdir. Layihə çərçivəsində
2009-cu ildə Bakıda müasir avadanlıqla təchiz olunmuş Talassemiya
Mərkəzi inşa edilmişdir.
Azərbaycanda fondun dəstəyi
ilə Cavad xanın qəbri üzərində
məqbərənin ucaldılması, Comərd
Qəssabın məzarı və məzarüstü
türbəsinin bərpası, Abdulla Şaiqin
ev-muzeyinin bərpası, Xəzər
rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində
kütləvi kitabxana üçün müasir
binanın inşası, Mərdəkan Mədəniyyət
Sarayının yenidən qurulması,
Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey
Kompleksinin yaradılması, Gəncə
qapılarının ilkin şəkildə qurulması,
Salyan Dövlət Rəsm Qalereyasının
yenidən qurulması, Ağcabədidə və
Ağdamda muğam mərkəzlərinin,
Bakıda Beynəlxalq Muğam
Mərkəzinin, Ağdaşda Xalq artisti
Habil Əliyevin adını daşıyan uşaq
musiqi məktəbinin inşası əhalidə
böyük məmnunluq doğurmuşdur.
Fond bu sıradan Bakı Müasir
İncəsənət Muzeyinin yaradılması,
Xəzər rayonunun Türkan və Binə
qəsəbələrində yeni mədəniyyət

mərkəzlərinin tikilməsi, Qala
Arxeoloji-Etnoqrafik Muzey
Kompleksinin ərazisində EtnoEkoloji Mərkəzin və Qala Əntiq
Əşyalar Muzeyinin yaradılması,
Gəncədə Nizami Gəncəvi Muzeyinin
və Məhsəti Gəncəvi Mərkəzinin
tikilməsi, Bakıda Azərbaycan Xalçası
və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət
Muzeyi üçün yeni binanın inşası
kimi digər önəmli layihələr də həyata
keçirilmişdir.
Azərbaycan xalqının mədəni
ənənələri və tarixində dərin köklərə
malik olan muğam sənətinin inkişafı
və təbliği, milli musiqi irsimizin
qorunub saxlanılması, dünya musiqi
incilərinin Azərbaycanda tanıdılması
Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyət
sahəsindəki fəaliyyətində mühüm
yer tutur. Fond bir sıra incəsənət
festivalları və sərgilərinin də
təşəbbüskarı və təşkilatçısıdır. Bu
tədbirlər həm Azərbaycanda, həm də
onun hüdudlarından kənarda təşkil
olunur.
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə
Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətində
seçilən istiqamətlərdən birini də
şəhid ailələri, Qarabağ müharibəsi
əlilləri, qaçqın və məcburi köçkünlərlə
bağlı məsələlər təşkil edir. Birinci
xanım davamlı olaraq şəhid ailələri, I
və II Qarabağ müharibəsi iştirakçıları,
əlilləri, şəhid döyüşçülərin ailələri ilə,
yurd-yuvalarından qovulmuş qaçqın
və məcburi köçkünlərlə görüşür,
onların problemlərini dinləyir və
yerindəcə həllinə nail olmağa çalışır.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev
Fondunun müəllifi olduğu proqram
və layihələrin, keçirdiyi sosial-mədəni
tədbirlərin təkcə siyahısı çoxsəhifəli
minlərlə ad göstəricisi təşkil edər.
Bütün bunlara görə fondun rəhbəri
Mehriban xanım Əliyeva dünyanın
bir sıra xarici dövlətlərinin və nüfuzlu
beynəlxalq qurumlarının seçilən
humanitar fəaliyyətlər üçün nəzərdə
tutulan ali mükafat və təltiflərinə layiq
görülmüşdür.
Milli Məclisin deputatı,
akademik Ziyad Səmədzadə
Heydər Əliyev Fondunun
bu titanik fəaliyyəti barədə
məmnunluqla söz açaraq bildirdi:
– Çoxyönlü fəaliyyətinin əsasında
mərhəmət, şəfqət, xeyirxahlıq
kimi ali dəyərlər dayanan bu qurumun təşəbbüskarı və yaradıcısı
ölkənin birinci xanımı, UNESCO
və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban xanım Əliyevadır. Mehriban

xanım 2017-ci ilin fevral ayından həm
də yüksək dövlət vəzifəsi daşıyır,
Heydər Əliyev Fonduna rəhbərliyi ilə
yanaşı, ölkənin ilk birinci vitse-prezidenti vəzifəsini də uğurla icra edir.
Hər il təşkil edilən beynəlxalq
musiqi yarışmaları nəinki
Azərbaycanın, hətta dünyanın
mədəni həyatında əlamətdar
hadisə kimi qiymətləndirilir. Mstislav
Rostropoviç adına Beynəlxalq Musiqi
Festivalı, “Muğam aləmi” Beynəlxalq
Muğam Festivalı, Qəbələ Beynəlxalq
Musiqi Festivalı, Üzeyir Hacıbəyli
Beynəlxalq Musiqi Festivalı,
Muğam Müsabiqəsi, Beynəlxalq
Aşıq Festivalı kimi irimiqyaslı
tədbirlər ifaçılıq sənətinin inkişafına
əlverişli şərait yaratmaqla bərabər,
xalqlar arasında mədəni əlaqələrin
genişlənməsinə də xidmət edir.
Mehriban xanımın gərgin və
işgüzar fəaliyyəti nəticəsində
Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan
hüdudlarından kənara çıxaraq,
beynəlxalq səviyyəli bir
quruma çevrilib. Fondun ABŞ,
Rumıniya, Rusiya və Türkiyədə
nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir.
Qurum BMT-nin İnkişaf Proqramı,
UNESCO, ISESCO, FAO və
digər beynəlxalq təşkilatlar ilə sıx
əməkdaşlıq edir.
Ermənistan – Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılmasına xüsusi önəm verən
fond 2007-ci ildən başlayaraq, hər il
dünyanın bir sıra böyük şəhərlərində
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı
aksiyalar keçirir. Fondun birinci vitseprezidenti Leyla xanım Əliyevanın
artıq neçə ildən bəri apardığı
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası
Azərbaycan hüdudlarından çox-çox
kənarlara çıxaraq, Avropa, Asiya,
hətta, uzaq Latın Amerikası ölkələrini
belə əhatə edib.
Akademikin dediklərinə əlavə
olaraq bildirək ki, Heydər Əliyev
Fondu dünyanın müxtəlif ölkələrində
Azərbaycan günləri və gecələri
keçirməklə yurdumuzun keçmişini,
tarixini, mədəniyyətini, bu gününü,
müstəqil dövlətimizin nailiyyətlərini,
ölkəmizdə hökm sürən tolerantlıq
və dözümlülük ab-havasını
bütün dünyaya göstərmək, bütün
dünyaya tanıtmaq məqsədini uğurla
gerçəkləşdirib.
Mehriban xanım Əliyeva ulu
öndərin adı, ideyaları və əməlləri
ilə bağlı fonda rəhbərliyinin ilk
dövründə bildirmişdi: “Qarşıda bizi
yeni çağırışlar, yeni hədəflər, yeni
qələbələr gözləyir və mən əminəm
ki, biz bütün çətinliklərin öhdəsindən
birgə gələrək yeni nailiyyətlərə imza
atacağıq”. Ötən 17 ildə görülən
işlər, atılan addımlar da deyilənlərin
sadəcə, söz, vəd olduğunu deyil,
konkret əməl, fəaliyyət olduğunu
bütün aydınlığı və genişliyi ilə təsdiq
etmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun 15 illiyi
ilə bağlı keçirilən təntənəli yubiley
mərasimində çıxış edən Prezident
İlham Əliyev Mehriban Əliyevanın və
onun rəhbəri olduğu Heydər Əliyev
Fondunun gördüyü işləri yüksək
qiymətləndirərək, qeyd etmişdir
ki, fond ötən illər ərzində bir çox
sahələrdə – mədəniyyət, incəsənət,
təhsil və digər sahələrdə çox böyük
işlər görüb.
Doğrudan da, birinci xanım
Mehriban Əliyevanın uğurla
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Fondu nəinki Azərbaycan, eləcə
də dünya miqyasında insanların
sağlam, mənalı və xoşbəxt həyatı
naminə misilsiz humanitar fəaliyyət
nümunəsidir.

Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”
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Milli Məclisin sədri Sankt-Peterburqda
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa
regional bürosunun direktoru ilə görüşüb

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyasına işgüzar
səfəri çərçivəsində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa
regional bürosunun direktoru Hans Klüqe ilə görüşüb. Parlamentin
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Milli Məclisin sədri Azərbaycanın ÜST ilə uğurlu əməkdaşlığından danışaraq diqqətə çatdırıb ki, 1994-cü ildən ölkəmizdə fəaliyyət göstərən
ÜST ilə əlaqələr müxtəlif istiqamətlərdə davam edir.
Spiker görüşdə Azərbaycanda
"COVID-19"a qarşı mübarizə tədbirləri
haqqında məlumat verib. O, həmçinin
xatırladıb ki, Azərbaycan COVID19-a qarşı vaksinlərə bərabər və
ədalətli çıxış əldə etmək üçün səy
göstərən ölkələrdən biridir. ÜST
tərəfindən Azərbaycanın qlobal miqyasda COVID-19 pandemiyasına qarşı
mübarizəyə verdiyi yüksək qiymət
ölkəmizin təşəbbüslərinin bütün dünya
üçün əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyir.
Sahibə Qafarova qeyd edib ki,
ölkəmiz qısa müddət ərzində 30-dan
çox ölkəyə və beynəlxalq təşkilata
maliyyə və humanitar yardım göstərib,
o cümlədən Ümumdünya Səhiyyə

Təşkilatına 10 milyon dollar məbləğində
könüllü yardım edib.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə 2020-ci ilin aprelində keçirilən Türk
Şurasının Sammiti, həmin ilin mayında
Qoşulmama Hərəkatının Zirvə Görüşü
və BMT Baş Assambleyasının dövlət və
hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi
sessiyası təsdiqləyir ki, Azərbaycan qlobal problemlərin həlli üçün məsuliyyət
daşımağa hazır olan güclü dövlətdir.
Bu təşəbbüslər ölkəmizin beynəlxalq
həmrəyliyə və əməkdaşlığa sadiqliyini
bir daha nümayiş etdirir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
Avropa regional bürosunun direktoru
Hans Klüqe Azərbaycan parlamentinin

başçısı ilə görüşməkdən məmnunluğunu
bildirib. Büro direktoru Azərbaycanın
pandemiya ilə mübarizəyə verdiyi
töhfələri və pandemiyanın aradan qaldırılması üçün göstərdiyi səyləri yüksək
qiymətləndirib. Hans Klüqe bu prosesin
indi də uğurla davam etdirilməsindən razılığını bildirib. O, pandemiya dövründə
Azərbaycan hökumətinin həyata
keçirdiyi uğurlu tədbirlərin vəziyyətinin
Azərbaycan Prezidentinin tam nəzarəti
altında olduğunu göstərdiyini xüsusi
vurğulayıb. O, Azərbaycanın COVID19-la qlobal mübarizəyə verdiyi dəstəyə
görə, ölkəmizə təşəkkür edib. Qeyd
edib ki, Azərbaycan bu qlobal pandemiyanın yayılmasının qarşısının alınması
məqsədilə ilk addımlar atan ölkələrdən
biridir.
Sonra görüşdə digər məsələlər
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Özbəkistan parlamentinin sədri Azərbaycanın
Vətən müharibəsindəki Qələbəsindən sonra regionda
yaranmış vəziyyət barədə məlumatlandırılıb
Rusiya Federasiyasında işgüzar
səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova noyabrın 26-da Özbəkistan
Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə
Narbayeva ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüşdə
Milli Məclisin sədri Azərbaycan və
Özbəkistan arasında əməkdaşlığın
bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini
qeyd edib. Sahibə Qafarova ölkələrimiz
arasında münasibətlərin hazırkı yüksək
səviyyəyə çatmasında hər iki ölkə
rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərlərinin,
aparılan danışıqların əhəmiyyətli rolunu
vurğulayıb. Sədrin sözlərinə görə, iki
ölkə arasında dostluq əlaqələri ümumi dəyərlər və tarixi bağlılıqla yanaşı,
ikitərəfli səfərlər və görüşlər zamanı
imzalanmış bir sıra birgə bəyanatlar
və müqavilələrə əsaslanır. Sədr
hazırda Azərbaycanla Özbəkistan
arasında münasibətlərin daha da
genişləndirilməsi üçün müvafiq hüquqi bazanın mövcud olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Görüşdə Milli Məclisin sədri
qanunverici orqanlar arasında
da əməkdaşlığın uğurla inkişaf
etdiyini bildirərək, Azərbaycan və

sədri Tənzilə Narbayeva da dost
ölkələrimiz arasında münasibətlərin
inkişafından razılığını bildirərək qeyd
edib ki, Azərbaycanla Özbəkistan
bir çox sahələrdə əməkdaşlıq
edir. O, Özbəkistan-Azərbaycan
münasibətlərinin inkişafında
parlamentlərin rolunu da qeyd edib.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

Füzuli-Hadrut avtomobil
yolunun inşası davam edir

İclasda Təftiş Komissiyasının fəaliyyət prinsipləri,
qaydaları və digər əsas məsələlər öz əksini tapıb.
Müzakirələr zamanı Komissiya üzvləri çıxış edərək rəy və
təkliflərini bildiriblər.
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan parlamentinin sədri
bildirib ki, bu gün geniş beynəlxalq
miqyasda öz quruculuq imkanlarını
reallaşdırmağa qadir olan parlament
diplomatiyasının əhəmiyyəti artmaqda
davam edir. O qeyd edib ki, MDB PA-nın
himayəsi altında həyata keçirilən yeni
ideyalar və layihələr, mühüm beynəlxalq
tədbirlər sayəsində Assambleyaya
maraq artır.
Azərbaycan parlamentinin spikeri
Üçüncü Avrasiya Qadın Forumunun
əhəmiyyətini vurğulayıb, həmçinin
cari ilin mayında keçirilmiş 9-cu
Neva beynəlxalq ekoloji konqres
müstəvisində parlamentarilərin qlobal
ekoloji dialoqu davam etdirmələrinin
önəmli olduğunu söyləyib. O,
məmnunluqla bildirib ki, parlamentarilər
bu gün çox zəruri olan ətraf mühitin təhlükəsizliyinin təmin olunması
sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş
növbəti addımları müzakirə ediblər.
Sahibə Qafarova öz nitqində
ölkəmizin növbəti ildə MDB-yə
üzv dövlətlərin Parlamentlərarası
Gənclər Assambleyasına sədrliyi
böyük məmnuniyyətlə qəbul etdiyini

söyləyib. O, əminliklə bildirib ki, gənc
parlamentarilər Assambleyaya üzv
dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı
prosesinə öz töhfələrini verməkdə davam edəcəklər.
Milli Məclisin sədri diqqətə çatdırıb
ki, Ermənistanla 44 günlük müharibədə
Qələbə əldə edərək Azərbaycan azad
olunan ərazilərimizdə genişmiqyaslı yenidənqurma və bərpa işlərinə
başlayıb. Sahibə Qafarova məcburi
köçkünlərin, erməni işğalından əziyyət
çəkən bir milyondan çox insanın tezliklə
öz yurdlarına qaytarılacağını söyləyib.
Sədr bildirib ki, Azərbaycan, Ermənistan
və Rusiya liderləri tərəfindən ötən il
noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli
Bəyanat əsasında münaqişəyə son
qoyulub.

Parlamentin sədri qeyd edib ki,
Azərbaycan hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı şəkildə tanınması prinsipi
əsasında sülh sazişinin imzalanması,
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına dair Ermənistana bir sıra təkliflər
verib. Bu, beynəlxalq hüququn normalarına cavab verir. Sahibə Qafarova deyib ki,
biz regionda sabitlik və firavanlıq istəyirik,
müharibə haqqında yox, sülh və gələcək
barədə danışmaq istəyirik.
Çıxışının sonunda Azərbaycan
parlamentinin sədri iclas iştirakçılarının
bundan sonra da qarşılıqlı hörmət və
dəstəyə söykənən prinsiplər əsasında
Assambleya çərçivəsində əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə hazır olduqlarına
əminliyini ifadə edib.

Müdafiə naziri yeni yaradılan
komando hərbi hissəsində olub

A

zərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin
göstərişinə əsasən Azərbaycan
Ordusunun döyüş qabiliyyətinin
daha da artırılması istiqamətində
görülən işlər davam edir.

əklil qoyularaq xatirələri hörmət və
ehtiramla anılıb.
Müdafiə naziri beretlərin təqdim
edilmə mərasiminə dəvət olunan Vətən
müharibəsi iştirakçıları ilə görüşərək
onların problemləri və istəkləri ilə
maraqlanıb.
Sonra şəxsi heyətə beretlərin təqdim
edilməsi mərasimi keçirilib.

Mərasimin açılışında ümummilli lider Heydər Əliyevin və ölkəmizin
ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan
şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndirilib.
“Komando hazırlığı” kursunu
müvəffəqiyyətlə bitirənlərə beretlər
təqdim olunduqdan sonra şəxsi heyət

“Komando andı”nı qəbul edib.
Mərasimdə çıxış edən Müdafiə
naziri hərbi qulluqçuların peşəkarlıq
səviyyələrinin daha da yüksəldilməsində
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin təcrübəsinə
əsaslanan “Komando hazırlığı” kurslarının əhəmiyyətini xüsusi vurğulayaraq
şəxsi heyətə xidmətlərində uğurlar
arzulayıb. Müdafiə naziri şəxsi heyətə
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının yeni döyüş tapşırıqlarının icrasına
hər an hazır olmaları barədə müvafiq
göstərişlər verib.
General-polkovnik Z.Həsənov
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının, eləcə də hərbi hissənin
şəxsi heyətinin Vətən müharibəsində
göstərdikləri şücaət və qəhrəmanlıqları
yüksək qiymətləndirdiyini bildirib.
Komandolar üçün hazırlanmış xüsusi
idman şəhərciyi ilə tanış olan Müdafiə
naziri əməliyyat qruplarının fiziki hazırlıq
üzrə nümunəvi çıxışlarını izləyib.
Sonda Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi
şəxsi heyətlə birgə nahar edib.

“Xalq qəzeti”

“Məşğulluq marafonu” çərçivəsində
1178 şəhid ailəsi üzvü və qazi işlə təmin olunub
Azərbaycanın işğaldan azad edilən
ərazilərində həyata keçirilən infrastruktur
layihələri arasında yolların yenidən qurulması
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə layihələrdən
biri də Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun
inşasıdır.

Noyabr ayının 26-da Yeni Azərbaycan
Partiyasının Təftiş Komissiyasının fəaliyyət
istiqamətinə dair növbəti iclası keçirilib.

Noyabrın 26-da MDB
Parlamentlərarası Assamble
yasının 53-cü plenar iclası
keçirilib. Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova Assambleyanın
plenar iclasında çıxış edib. Bu
barədə AZƏRTAC-a Milli Məclisin
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən məlumat verilib.

Müdafiə Nazirliyindən verilən
məlumatda bildirilir ki, nazir generalpolkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin
digər rəhbər heyəti yeni yaradılan
əməliyyat (komando) hərbi hissəsində
şəxsi heyətə beretlərin təqdim edilməsi
mərasimində iştirak edib.
Əvvəlcə ümummilli lider Heydər
Əliyevin hərbi hissənin ərazisindəki
büstü və şəhidlərimizin abidəsi önünə

Özbəkistanın parlamentlərində fəaliyyət
göstərən dostluq qruplarının ikitərəfli
əməkdaşlığın inkişafına öz töhfəsini verdiyini deyib. Sahibə Qafarova, həmçinin
ötən il 44 günlük Vətən müharibəsində
ölkəmizin qazandığı Qələbədən sonra
regionda yaranmış vəziyyət, işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizdə həyata
keçirilən quruculuq və bərpa işləri
haqqında həmkarını məlumatlandırıb.
Özbəkistan Ali Məclisi Senatının

Yeni Azərbaycan
Partiyasının Təftiş
Komissiyasının
növbəti iclası keçirilib

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
MDB PA-nın 53-cü plenar iclasında çıxış edib

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, Prezident
İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın cari
il martın 16-da işğaldan azad edilmiş Füzuli və Xocavənd
rayonlarına səfəri zamanı təməli qoyulan avtomobil yolunun
uzunluğu 13 kilometrdir. Bu yol başlanğıcını Zəfər yolundan
götürür və yeni inşa ediləcək Hadrut-Cəbrayıl-Şükürbəyli
avtomobil yoluna birləşəcək. Dörd hərəkət zolaqlı olacaq yol
boyunca avtomobil körpüləri inşa ediləcək.
Hazırda yolboyu torpaq işləri görülür. Xüsusi texnikalardan istifadə olunmaqla qazma və dolğu işləri həyata keçirilir,
yolun genişləndirilərək profilə salınması, həmçinin yeni yol
yatağının və yol əsasının inşası aparılır. Bunun üçün əraziyə
lazımi sayda qüvvə cəlb edilib.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tərəfindən bu ilin iyun ayında başlanan
“Məşğulluq marafonu”na bu günədək 589
işəgötürən (47,4 faizi dövlət, 52,6 faizi özəl)
qoşularaq 3641 vakansiya təqdim edib.
ƏƏSMN-dən verilən
məlumatda bildirilir ki,
“Qəhrəmanlarımızın məşğul
luğuna birgə dəstək olaq!”
devizi altında keçirilən
marafonun məqsədi Vətən
müharibəsi şəhidlərinin ailə
üzvlərinin və müharibədə
yaralanmış qazilərimizin
məşğulluğuna dəstək
verməkdir.
Marafona təqdim edilən
vakansiyalar üzrə həmin kateqoriyalardan olan artıq 1178
nəfər (186 şəhid ailəsi üzvü
və 992 qazi) işlə təmin olunub. Hazırda da vakansiyalar

üzrə göndərişlərin verilməsi
davam edir.
“Məşğulluq marafonu”na
qoşulmaq istəyən
işəgötürənlər vakansiyalar
barədə, işlə təmin olunmaq
istəyən şəhid ailəsi üzvləri və
Vətən müharibəsində yaralanmış qəhrəmanlarımız isə
özləri haqqında məlumatları
https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu
linkinə daxil olmaqla qeyd edə
bilərlər.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

6

27 noyabr 2021-ci il, şənbə

Nazirlər Kabinetində komissiya iclası

Noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti yanında Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Komissiyanın iclası keçirilib.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin (AQUPDK)
mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası

Baş nazirinin müavini, Yetkinlik
yaşına çatmayanların işləri və
hüquqlarının müdafiəsi üzrə
Komissiyanın sədri Əli Əhmədovun
sədrliyi ilə keçirilən iclasda aidiyyəti
qurumların nümayəndələri də iştirak
ediblər.
İclasda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27
noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Uşaqlara dair Strategiyanın
həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci
illər üçün Fəaliyyət Planı”nın
icra vəziyyəti, uşaq hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində mütəxəssislərin
bilik və bacarıqlarının artırılması, yerli
komissiyaların fəaliyyətinin effektivliyinin təmin olunması, uşaq hüquqlarının təşviqi sahəsində maarifləndirmə
tədbirlərinin həyata keçirilməsi,
komissiyanın qarşısında duran
məsələlər və 2022-ci il üçün nəzərdə
tutulmuş tədbirlər planı müzakirə
edilib.

Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı
çıxışlarında, müsahibələrində
Azərbaycanın hər zaman xarici
ölkələrlə səmərəli əməkdaşlığa
üstünlük verdiyini və bunun
müsbət nəticələrlə müşahidə
edildiyini diqqətə çatdırıb, həmçinin
respublikamızın müxtəlif vaxtlarda
yaxın-uzaq ölkələrə imkan daxilində
kömək göstərdiyini də vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarının
birində bu barədə deyib: “Bizim bir
neçə önəmli transmilli layihəmiz
məhz bu prinsip əsasında qurulub və
uğur da məhz bu əsasda qazanılıb.

Azərbaycan dünyada qlobal
təşəbbüslər ölkəsi kimi tanınır

Azərbaycan xarici siyasətdə
qarşılıqlı dəstəyi sözdə yox, əməldə,
həmrəylikdə nümayiş etdirib”.
Azərbaycanda son 18 ildə
nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı
ilə bağlı irimiqyaslı layihələr həyata
keçirilib, bu sahəyə böyük həcmli
dövlət investisiyaları yönəldilib. Başqa
sözlə, avtomobil yollarının və dəmir
yolu xətlərinin, xüsusilə Gürcüstan,
Rusiya və İran istiqamətində ölkə
ərazisindən keçən magistral yolların
beynəlxalq standartlar əsasında
yenidən qurulması, paytaxtda,
habelə regionlarda beynəlxalq
hava limanlarının, Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının tikintisi,
Şərq–Qərb və Şimal–Cənub
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı
istiqamətində gerçəkləşdirilən
layihələr Azərbaycanın nəqliyyat
infrastrukturunun müasirləşməsində
əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı,
respublikamızın tranzit potensialını
daha da gücləndirib.
Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, artıq respublikamızın nəqliyyat
təhlükəsizliyi təmin edilib, Azərbaycan
Avrasiyanın önəmli nəqliyyat-logistika
mərkəzlərindən birinə çevrilib və
ölkəmizin fəal iştirakı ilə Şərq–Qərb,
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri
səmərəli fəaliyyətdədir və Şərq–Qərb
nəqliyyat dəhlizi üzərində artıq iki
qol–biri Çin-Qazaxıstan–AzərbaycanGürcüstan–Türkiyə–Avropa,
digəri isə Pakistan–TürkmənistanAzərbaycan–Gürcüstan–TürkiyəAvropa mövcuddur. Hər iki dəhliz
Azərbaycan üzərindən keçir və
təbii ki, Azərbaycanın imkanlarını
daha da genişləndirir. Şimal–
Cənub nəqliyyat dəhlizi isə Şimali
Avropa–Rusiya–Azərbaycan–İran–
Hindistan ölkələrini əhatə edir.
Bu, sözügedən istiqamətdə də
nəqliyyat təhlükəsizliyimizin təmin
olunmasından xəbər verir.
Yeri gəlmişkən, 44 günlük
Vətən müharibəsində Azərbaycan
Ermənistanın işğalında qalan
ərazilərini azad edib ki, bu da
yuxarıda göstərdiyimiz qlobal
iqtisadi proseslərdə yeni reallığın
yaranmasına gətirib çıxarıb. Belə
bir şərait isə Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə Azərbaycanın
əsas ərazisini birləşdirən dəmir və
avtomobil yollarının tezliklə bərpa
edilərək istifadəyə verilməsini

Bu gün bütün dünyada Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizin uğurlu inkişafı etiraf edilir, Azərbaycanın təşəbbüsü
və iştirakı ilə həyata keçirilən qlobal layihələrdən bəhs olunur,
aparılan islahatların iqtisadiyyatın daha da güclənməsinə təkan
verdiyi vurğulanır. Eyni zamanda, Azərbaycanın Mərkəzi Asiya
və Xəzəryanı dövlətlər arasında iqtisadiyyatı ən sürətlə inkişaf
edən bir respublika olduğu, investisiyanın təşviqi mexanizminin
reallaşdırıldığı və əlverişli investisiya mühitinin yaradıldığı, təbii
sərvətlərlə, xüsusilə neft və qaz ilə zəngin diyar kimi tanındığı
diqqətə çatdırılır.
gerçəkləşdirəcək. Bu yollar,
eyni zamanda, Çinə Orta AsiyaAzərbaycan–Türkiyə–Avropa tranzitnəqliyyat xəttindən istifadə etmək
imkanı yaradacaq.
Bakı–Tbilisi–Qars (BTQ)
dəmir yolu da region üçün strateji
əhəmiyyətə malikdir, konteyner
daşımaları, Avrasiyaboyu multimodal
nəqliyyatın həcminin artırılması və
Asiyadan Avropaya istiqamətlənən
karqo axınları üçün rəqabətqabiliyyətli
bağlantını təmin edir. Asiya və
Avropa arasında ən qısa marşrutu
reallaşdırmaqla BTQ dəmir yolu
bağlantısı gələcəkdə bir neçə
milyon ton karqo daşınmasının
reallaşdırılması məqsədi daşıyır.
Qlobal layihələr sırasında Cənub
Qaz Dəhlizi xüsusi önəm daşıyır.
Bu dəhliz inşa olunmadan investor
bura və heç bir digər layihəyə vəsait
qoymazdı, yaxud da tərəddüd
edərdi. Çünki istər “Abşeron”,
“Qarabağ”, istərsə də digər
yataqlardan çıxarılacaq qazın ixracı
üçün yol olmalıdır. Ona görə Cənub
Qaz Dəhlizinin əhəmiyyəti təkcə
“Şahdəniz” layihəsi ilə məhdudlaşmır.
Bu layihə gerçəkləşdirilmədən
Azərbaycanın enerji siyasəti
yarımçıq qala bilərdi. Amma bu
gün respublikanın enerji siyasəti
ölkəmizin maraqlarını tam təmin edir.
Məsələn, “Şahdəniz” yatağı ən azı
yüz il bundan sonra Azərbaycanı və
tərəfdaş ölkələri qazla təchiz edəcək.
Onu da qeyd edək ki, indiyədək
həyata keçirilən layihələr çərçivəsində
Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–
Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin
istifadəyə verilməsi nəinki
Azərbaycanın və Türkiyənin, hətta
digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində müstəsna rol
oynayıb.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə son 18 ildə Azərbaycanda qeyrineft sektorunun inkişafının təmin

olunması, iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinin şaxələndirilməsi,
ölkəmizin ixrac potensialının
artırılması, xarici investisiyanın
cəlb edilməsi, biznes və investisiya
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində çox vacib layihələr icra
olunub.
Pandemiyanın dünyada yaratdığı
böyük iqtisadi və maliyyə çətinliklərinə
baxmayaraq, Azərbaycanda bu
proseslər uğurla davam edir. Ələt
Azad İqtisadi Zonasının yaradılması
da bunun bariz nümunəsidir. Bu
layihənin icrası Azərbaycana böyük
iqtisadi dividendlər qazandırmaqla
yanaşı, ölkəmizin regionda
mövqelərini daha da gücləndirəcək,
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub tranzitnəqliyyat dəhlizlərində mühüm
rolu olan respublikamızın strateji
əhəmiyyətini daha da artıracaq.
Bu iqtisadi zonanın yaradılması
dövlət gəlirlərinin və büdcəyə
daxil olan vəsaitin artmasına, yeni
investisiyaların cəlb edilməsinə şərait
yaradacaq.
Azərbaycanın dünyada
qlobal təşəbbüslər ölkəsi kimi
tanınmasından bəhs edərkən, bir
məqamı da xatırlatmaq istərdik.
Belə ki, beynəlxalq ictimaiyyət
Prezident İlham Əliyevin hazırda
COVID-19 pandemiyasına, peyvənd
millətçiliyinə qarşı qlobal mübarizəsini
və təşəbbüslərini dəstəkləyir.
Cari il sentyabrın 24-də BMT Baş
Assambleyasının 76-cı sessiyasının
illik ümumi müzakirələrində video
müraciət vasitəsilə çıxış edən
dövlətimizin başçısı bir daha dünyada
mövcud olan peyvənd millətçiliyini
qınayaraq, Azərbaycan tərəfindən,
eləcə də Qoşulmama Hərəkatı
adından peyvəndlərə universal çıxışın
təmin edilməsi ilə bağlı BMT Baş
Assambleyasında da qətnamənin irəli
sürüləcəyini elan etmişdi.
Bu il noyabrın 18-də BMT Baş
Assambleyanın 3-cü komitəsində

(insan hüquqları və humanitar)
sözügedən qətnamə layihəsi
müzakirə olunub və səsvermə ilə
qəbul edilib.
Qətnaməyə münasibətdə bitərəf
qalmış 7 ölkədən birinin regionda
ən az peyvəndləmə səviyyəsinə
malik Ermənistandır. Qeyd etmək
lazımdır ki, bu, Ermənistanın
bütün məsələlərə, hətta humanitar
məsələlərdə də Azərbaycanın
nailiyyətlərini qısqanclıqla
qarşılamasının nümunəsidir.
Qətnamə dekabr ayında bu dəfə
artıq BMT Baş Assambleyasının
plenar sessiyasında qəbul olunacaq.
Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatının sədri
qismində COVID-19 pandemiyasına
qarşı mübarizə naminə beynəlxalq
səylərin birləşdirilməsi sahəsində
qlobal liderliyini davam etdirir. Bu,
eyni zamanda, dünya ölkələrinin
əksəriyyətinin özünə qapandığı
dövrdə Azərbaycanın pandemiyanın
öhdəsindən gəlmək üçün beynəlxalq
həmrəyliyi və əməkdaşlığı təbliğ edən
ilk ölkələrdən biri olmasının təsdiqidir.
Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə
bir sıra qlobal təşəbbüslərin müəllifi
kimi, diqqət çəkir. Belə ki, dövlətimizin
başçısının təşəbbüsü ilə reallaşan
Qoşulmama Hərəkatının 2020-ci ilin
may ayında Zirvə toplantısı, dekabr
ayında 150-dən artıq dövlətin dəstəyi
ilə gerçəkləşən BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində Xüsusi Sessiyası,
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı
adından BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında irəli sürdüyü “Bütün
ölkələrin peyvəndlərə bərabər və universal çıxışının təmin edilməsi” adlı
qətnamənin 2021-ci ilin mart ayında
yekdilliklə qəbul olunması bunun
bariz ifadəsidir.
Sonda onu da vurğulayaq ki,
Azərbaycan da daxil olmaqla,
dünyanın 120 ölkəsi arasında
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulmasında və inkişafında mühüm
siyasi platforma olan Qoşulmama
Hərəkatı beynəlxalq aləmdə öz
prinsiplərinə bağlılıq nümayiş
etdirən böyük və nüfuzlu təşkilatdır.
Azərbaycanın sədrliyi dövründə bu
qurumun qlobal çağırışlarla bağlı
mübarizəyə verdiyi töhfə beynəlxalq
miqyasda yüksək dəyərləndirilir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

D

ünyanın başı üzərini almış koronavirus kabusu hələ də öz fəsadlarını törətməkdə
davam edir. Bütün beynəlxalq tədbirlərin, ölkələrarası münasibətlərin, həmçinin
ticari, iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın inkişafına problem yaradan koronavirus
pandemiyası dünyaya meydan oxumaqda davam edir. Ancaq Azərbaycanın qarşıya
qoyduğu vəzifələrin icrasının, iri infrastruktur, xüsusilə sosialyönümlü layihələrin
reallaşdırılmasının, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində təşkilatçılıq fəaliyyətinin
qarşısına sədd çəkə bilmir. Pandemiyanın tüğyan etdiyi vaxtlarda Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların videoformat şəklində zirvə
görüşləri, onlarca sosial obyektin açılış mərasimləri keçirilmişdir. Budur, Bakı növbəti
dəfə daha bir beynəlxalq tədbirə evsahibliyi etdi.

Azərbaycan mədəniyyətlərarası
dialoqun fəal təbliğatçısıdır

Bakıda “Nizami Gəncəvi: Mədəniyyətlər
arasında körpü” mövzusunda Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Forumu öz işini davam etdirdi.
Xəbər verildiyi kimi, forumda 15 xarici ölkədən
40-dan çox nümayəndə iştirak edirdi. Digər
beynəlxalq tədbirlər kimi, bu forumda da dünyanın tanınmış ziyalıları, mədəniyyət xadimləri,
elm adamları, ekspertlər, dövlət rəsmiləri,
beynəlxalq təşkilatların və diplomatik korpusların nümayəndələri iştirak etdilər.
Bu tədbir bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan,
həqiqətən də, dünyada mədəniyyətlərarası
dialoq, tolerantlıq, sülh, əməkdaşlıq və dayanıqlı inkişaf kimi mütərəqqi ideyaların fəal
təbliğatçısıdır. Belə tədbirlərin republikamızda keçirilməsinin mühüm əhəmiyətlərindən
biri də dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş
nümayəndələrin Azərbaycanın sürətli inkişafının canlı şahidi olmasıdır. Məlum olduğu
kimi, ölkəmiz Ermənistanla müharibədən qalib
çıxıb. Müharibə dağıntı, iqtisadiyyata güclü
zərbədir. Ancaq Azərbaycan genişmiqyaslı
yenidənqurma, abadlıq işlərini sürətləndirir,
əhalinin güzəranının daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində tədbirləri davam etdirir. Qarabağı
yenidən bərpa edir. Bu uğurlara yalnız iqtisadiyyatı möhkəm təməllər üzərində qurulmuş ölkələr
nail ola bilərlər. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Forumunun iştirakçıları belə bir ölkənin –
Azərbaycanın şahidi oldular.
Məlum olduğu kimi, dövlət başçımızın
sərəncamı ilə 2021-ci il “Nizami Gəncəvi ili” elan
olunub. Bu, olduqca əhəmiyyətli bir hadisədir.
Şərqin böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvi təkcə doğma Vətənində deyil, bütün
dünya oxucularının fikrində, dərin iz buraxmış
dahi şəxsiyyətlərdəndir. Mədəniyyətimizin,
onun multikultural dəyərlərinin və baxışlarının formalaşdırılmasında dahi mütəfəkkirin
müstəsna rolu olub. Nizami Gəncəvi daim
maarifləndirmə işığını özündə təcəssüm etdirib.
Bu il çərçivəsində Rusiyanın məşhur Ermitaj
Muzeyində Azərbaycan xalçasının nümayişinin
keçirilməsi dediklərimizin təsdiqidir.
Forumda çıxış edənlərin belə bir tədbirin
keçirilməsini yüksək qiymətləndirmələri
Azərbaycanın mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqların təşkilində zəngin təcrübə
toplamasından xəbər verir. Eyni zamanda,
dahi Azərbaycan şairinin beynəlxalq aləmdəki
nüfuzundan söhbət açıldı. Məsələn, forumu
yüksək qiymətləndirən Rusiya Prezidentinin
beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi
nümayəndəsinin Rusiyanın iki böyük şəhərində

– Moskvada və Sankt-Peterburqda Nizami
Gəncəviyə heykəl qoyulmasını təsadüfi hesab
etmədi. O, dahi Azərbaycan şairinin adının
bu şəhərlərdə əbədiləşdirilməsinə layiq olduğunu bildirdi. Bunu Nizami Gəncəvinin
təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Şərqin dahi
oğlu olduğunu bildirdi. Azərbaycanın böyük
mütəfəkkirinə verilmiş belə yüksək dəyər
xalqımızı qürurlandırır.
Forumda “Nizami yaradıcılığı əvvəlcə
Orta Şərq, sonradan isə Avropa xalqlarının
ədəbiyyatına təsir edib. Nizaminin Avropaya
təsiri XVII əsrdən başlayır. Nizami öz idealları
ilə İslam dünyasını birləşdirib. Onun ideallarında gələcəyə istiqamətlənən sətiraltı mənalar
çoxdur” – fikrinin səsləndirilməsi hər birimizi
qürurlandırdı. Həmçinin diqqətə çatdırıldı ki,
Şərq və Azərbaycan intibahının XII əsrdə ən
görkəmli nümayəndələrindən olan Nizami
Gəncəvinin yaradıcılığı multikulturalizm və
tolerantlıq elementləri ilə zəngindir. Böyük şair
irqindən, milli və dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, insana çox yüksək dəyər verib. Dahi
Nizaminin əsərlərində türk, rus, fars, ərəb, hindli, çinli, həbəş, yunan, gürcü və başqa xalqların
nümayəndələrinin obrazlarına rast gəlinir.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda
Birgə Kommünikenin qəbul edilməsi dahi
Azərbaycan mütəfəkkirinin ecazkar və daimi
maarifləndirici ədəbi irsinə hörmət və ehtiramın
təcəssümüdür.

Çingiz QƏNİZADƏ,
Demokratiya və İnsan Hüquqları
Komitəsinin sədri, hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru

Seulda Azərbaycanın investisiya
potensialının təqdimatı keçirilib
(əvvəli 1-ci səhifədə)

İqtisadiyyat Nazirliyindən bildiriblər ki,
tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın iqtisadiyyat
nazirinin müavini Elnur Əliyev sahibkarlığın
stimullaşdırılması və rəqabət qabiliyyətinin
artırılması üçün görülən işlər, pandemiya dövründə kiçik və orta biznesə (KOB)
dəstək mexanizmləri, maliyyə resurslarına
sadələşdirilmiş çıxışın təmin olunması və digər
tədbirlər nəticəsində qeyri-neft ixracında əldə
olunmuş uğurları diqqətə çatdırıb.
Belə ki, pandemiyanın təsirlərinə baxmayaraq, 2021-ci ilin ilk 10 ayı ərzində qeyri-neft
sektoru 5,9 faiz, ixrac 37,7 faiz, qeyri-neft ixracı
isə müstəqilliyimizin bərpasından indiyədək olan
dövrdə ən yüksək həddə - 42 faiz artıb. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə yaranan
yeni reallıqları və innovativ təşəbbüslərin həyata
keçirilməsi imkanlarını vurğulayan nazir müavini
bu ərazilərdə aparılan genişmiqyaslı bərpaquruculuq işləri barədə məlumat verib, koreyalı
investorları fəal əməkdaşlığa dəvət edib.
Azərbaycan Respublikasının Koreya
Respublikasındakı səfiri Rəmzi Teymurov qeyd
edib ki, “Made in Azerbaijan” brendi altında
Azərbaycan məhsullarının Koreya və Asiya
bazarlarına ixrac olunması üçün KOIMA ilə
əməkdaşlıq əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan, belə
tədbirlərin təşkil edilməsi və biznes əlaqələrinin
intensivləşdirilməsi zəruridir.
KOIMA-nın sədri Qvanq-hee Honq biznes və ixracın təşviqi sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərin işgüzar dairələr arasında
tərəfdaşlıqda önəmini vurğulayıb, Koreya
şirkətlərinə Azərbaycanın işgüzar şəraitindən
yararlanaraq ölkəmizin biznes dairələri ilə
əlaqələri genişləndirməyi tövsiyə edib.

AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Abdullayev
Azərbaycanda reallaşdırılan təşviq tədbirləri,
“Made in Azerbaijan” brendinin dünyada tanıdılması və ölkəmizin ixrac potensiallı məhsulları
barədə təqdimatla çıxış edib.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan
məhsullarının sərgisi keçirilib.
Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə KOIMA
arasında keçirilən ikitərəfli görüşdə isə ticarət
əlaqələrinin genişləndirilməsi məsələləri
müzakirə olunub.
Həmin gün Seulda Ticarət və İnvestisiya
Forumu keçirilib. Forumda sənayenin müxtəlif
istiqamətlərində fəaliyyət göstərən şirkətlər
iştirak edib.
Koreya Ticarət və İnvestisiyaların
Təşviqi Agentliyi (KOTRA) ilə əməkdaşlıq
istiqamətlərinin müzakirə olunduğu tədbirdə
iqtisadiyyat nazirinin müavini Elnur Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Koreya Respublikasındakı səfiri Rəmzi Teymurov, KOTRA-nın
icraçı vitse-prezidenti Tae-ho Kim və digər
şəxslər iştirak ediblər.
Tədbirdə, işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizin inkişafı, Qarabağ regionunda icra
olunan infrastruktur layihələri, bərpa-quruculuq
işləri, həmçinin bu ərazilərin investisiya potensialı və zəngin təbii ehtiyatları barədə məlumat
verilib, Azərbaycanda sərmayədarlar üçün
yaradılmış əlverişli investisiya mühiti, vergi
güzəştləri, sektoral imkanlar barədə təqdimat
nümayiş olunub.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan
nümayəndə heyəti ilə KOTRA arasında görüş
keçirilib, investisiya və biznes əlaqələrinin
genişləndirilməsi müzakirə edilib.
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“Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev”

FHN Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidməti taktikixüsusi təlim keçirib

Misirdə dünyanın səma altında
ən böyük muzeyi açılıb

F

övqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi
Riskli Xilasetmə Xidməti hazırlıq
planına uyğun olaraq, taktiki-xüsusi
təlim keçirib. Təlimin keçirilməsində əsas
məqsəd əməkdaşlar tərəfindən müasir
zədələnmə vasitələrinin xüsusiyyətlərinin
praktiki olaraq mənimsənilməsi, insan
tələfatına və ya insanların həyat fəaliyyətinin
pozulmasına, maddi sərvətlərin itkisinə səbəb
ola bilən müxtəlif fövqəladə hallarla mübarizə
vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsi olub.
Eyni zamanda, zədələnmə ocaqlarında fövqəladə
halların nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə həyata
keçirilən qəza-xilasetmə və digər təxirəsalınmaz tədbirlər
zamanı bölmələr arasında koordinasiyanın daha da
təkmiləşdirilməsi qarşıya qoyulan əsas hədəflərdən olub.
Taktiki-xüsusi təlimə ümumilikdə Xüsusi Riskli Xilasetmə
Xidmətinin 13 ədəd texnikası və 111 nəfərdən ibarət şəxsi
heyəti cəlb olunub.
Təlim 3 mərhələdən – “Xüsusi riskli xilasetmə taborunun
yüksək hazırlıq dərəcəsinə gətirilməsi”, “Hadisə yerinə
yürüşün keçirilməsi və Xüsusi riskli xilasetmə taborunun
toplanma rayonunda yerləşdirilməsi” və “Fövqəladə hal
rayonunda axtarış və qəza-xilasetmə işlərinin aparılmasının
təşkili”ndən ibarət olmaqla uğurla həyata keçirilib.
Təlim bitdikdən sonra onun nəticələri təhlil olunub, aşkar
olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə müvafiq
tapşırıqlar verilib.
Təlim zamanı qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olunub.

“Xalq qəzeti”

M

isirin Luksor şəhərində “Fironların yolu” adlanan
qədim Sfinks xiyabanının bərpası başa çatdıqdan
sonra açılış mərasimi keçirilib.
“Ahram” qəzeti xəbər verir ki, tədbirdə ölkə Prezidenti
Əbdülfəttah əs-Sisi iştirak edib.
Turizm naziri Xalid Əl-Ənani Luksorun dünyanın açıq
səma altında ən böyük muzeyi olduğunu bildirib. Bərpa
işlərindən sonra sfinkslər xiyabanı qədim misirlilərin zamanında olduğu kimi Luksor və Karnak məbədlərini birləşdirib.
Arxeoloqlar qazıntılar zamanı qoç başlı 250 və insan başlı
807 sfinks tapıblar. Əl-Ənani əlavə edib ki, qədim zamanlarda
xiyabanda üç dəfə çox heykəl olub.

2021-ci ilin dekabrında
Azərbaycan təsviri sənətinin
görkəmli nümayəndəsi, Xalq
rəssamı, professor Mikayıl
Hüseyn oğlu Abdullayevin anadan
olmasının 100 ili tamam olur.
Mikayıl Abdullayev parlaq
ənənələrə malik Azərbaycan
rəssamlıq məktəbinin böyük simalarındandır. Azərbaycan ədəbiyyatına
dərin məhəbbətlə ərsəyə gətirdiyi
silsilə portretlər və klassik ədəbi
əsərlərə çəkdiyi parlaq illüstrasiyalar
rəssamın Şərq və Qərb incəsənətinin
mütərəqqi ənənələrinin qovuşuğunda formalaşdırdığı yeni dəstxəttin dolğun ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Mikayıl Abdullayevin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” sərəncamına
və Mədəniyyət Nazirliyinin tədbirlər planına uyğun olaraq Milli
Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən “Xalq rəssamı Mikayıl
Abdullayev” adlı elektron məlumat bazası hazırlanıb. Elektron
məlumat bazası “Rəsmi sənədlər”, “Sənət yolu, sənətkarlıq
cizgiləri xatirələr süzgəcində”, “Həyat və yaradıcılığının
əsas tarixləri”, “Görkəmli şəxslər Mikayıl Abdullayev haqqında”, “Mikayıl Abdullayev qələmindən sətirlər”, “Mükafatları”,
“Əsərləri”, “Haqqında nəşrlər”, “Mikayıl Abdullayevin xatirə
lövhəsi”, “Fotoqalereya”, “Rənglərdə əbədiləşən həyat”, “Videoqalereya” bölmərindən ibarətdir.
Elektron məlumat bazası ilə tanış olmaq istəyənlər http://
anl.az/el/emb/M.Abdullayev/index.html linkindən istifadə edə
bilərlər.
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Gömrükçülər külli miqdarda pirotexniki
vasitələr və dərman preparatları aşkarlayıblar
Gömrükçülər külli
miqdarda pirotexniki
vasitələrin və dərman
preparatlarının
qanunsuz yolla ölkə
ərazisinə gətirilməsinin
qarşısını alıblar.
DGK Mətbuat və
İctimaiyyətlə Əlaqələr
İdarəsindən verilən
məlumatda bildirilir ki, Qərb
Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin
Əməliyyat və Təhqiqat
İdarəsinin Əməliyyat
şöbəsinə daxil olan məlumat

əsasında İdarənin “Qırmızı
Körpü” gömrük postunda
Gürcüstandan ölkəmizə
ağacyonqarlı piltələr, səthi

melaminlə hopdurulmuş,
kağızla örtülmüş laminat
yükü gətirən “DAF” markalı

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

Tikilməkdə olan Meliorasiya və İrriqasiya
Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti
Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində meliorasiya
və su təsərrüfatı kompleksinin bərpası və inkişafı üzrə texniki-iqtisadi
əsaslandırmanın və layihə sənədlərinin hazırlanması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Malgöndərənlərə (podratçılara) təklif olunur
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim
etsinlər.
Müqavilənin icrasını təmin etmək üçün
malgöndərənlər (podratçılar) lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
malgöndərənlər (podratçılar) aşağıdakı
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib
olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı
şəhəri, Moskva prospekti 69a nömrəli ünvandan
(əlaqələndirici şəxs – Emin Quliyevdən, E-mail:
tomiobm@mst.gov.az, telefon- 431-08-64; faks
430-79-57) ala bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 1500 (bir min beş yüz
manat) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün
satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti
VÖEN- 1300300711
H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 16100216
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Yasamal
filialı
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN- 9900001881
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
Malgöndərənlər (podratçılar) tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
-iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
-tender təklifi (təkliflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30
bank günü çox olmalıdır);
-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki
(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə,
bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti
barədə bank tərəfindən təqdim edilmiş arayış;
Azərbaycan Respublikasında vergilərə və

digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il
ərzində vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması barədə arayış;
-malgöndərənin son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş
maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq
meyarlarına uyğun olması haqqında sənəd;
-satınalma prosedurlarının 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;
-müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun
olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə
arayış;
-oz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz
istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti
olması barədə sənəd;
-müqavilənin icrası üçün müvafiq dövlət
orqanından verilmiş lisenziya;
-işin icrası üçün müqavilə imzalayacağı subpodratçı barədə məlumatlar (subpodratçı
cəlb edəcəyi təqdirdə).
İxtisas uyğunluğu sənədləri:
a) iddiaçının işlərin həyata keçirilməsi üçün
maliyyə imkanlarının olması;
-son 5 ildə orta hesabla ən azı 2 000 000
manat olmalıdır;
-bununla bağlı malgöndərən təşkilat
təsdiqedici bank sənədlərini təqdim etməlidir.
b) Malgöndərənin müvafiq sahədə
peşəkarlığı və təcrübəsi:
-iddiaçı son 3 il ərzində əsas podratçı kimi ən
azı 2 oxşar işi görməsi təcrübəsinə malik olmalıdır. Bu işlərdən biri ən azı 15.000 hektar sahədə,
digəri isə 10.000 hektar sahədə meliorasiya
və irriqasiya şəbəkələrinin layihələndirilməsini
əhatə etməlidir. Bu barədə məlumatları yazılı

şəkildə sənədli və sübutlarla satınalan təşkilata
təqdim etməlidir (təhvil-təslim aktları və işbitirmə
sənədləri təqdim olunmalıdır).
c) Malgöndərənin texniki imkanları:
- işlərin icrasını təmin etmək üçün
malgöndərən bütün maddi-texniki bazaya malik
olmalıdır. Bütün məlumatları (texniki avadanlıqların siyahısını, rəsmi sənədlərini) yazılı və
digər sənədlərlə birlikdə təqdim etməlidir.
d) Tenderin predmeti üzrə şirkətin zəruri
əməkdaşlarının mövcudluğu:
-layihə rəhbəri ən azı 10 (on ) illik, əsas işçi
heyəti isə ən azı 5 illik oxşar işlərdə müvafiq
peşəkar təcrübəyə malik olmalıdır.
Texniki -İqtisadi Əsaslandırmanın və
layihənin hazırlanmasında aşağıdakı
mütəxəssislərin iştirakı nəzərdə tutulur: Layihə
rəhbəri (irriqasiya və drenaj üzrə mütəxəssis),
əsas heyət –meliorasiya qurğularının planlaşdırılması və layihələndirilməsi üzrə mühəndis,
kənd təsərrüfatı iqtisadçısı, ətraf mühit və iqlim
dəyişmələri üzrə mütəxəssis, hidroloq, topoqraf,
mühəndis -geoloq və hidrogeoloq, yer quruluşu
mütəxəssisi, iqtisadçı, maliyyəçi və smeta üzrə
mütəxəssis, avtomatik idarəetmə mütəxəssisi.
Tələb olunan ixtisas uyğunluğuna cavab verməyən iddiaçılar qiymətləndirmə
mərhələsinə buraxılmayacaqlar.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (1
əsli və 1 surəti) tərtib edilməlidir (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmalıdır).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir.
Malgöndərənlər tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təkliflərinin
açılışına 7 bank günü qalana qədər) 5 yanvar
2022-ci il saat 17.30–a, tender təklifi bank
təminatı ilə birlikdə 13 yanvar 2022-ci il saat
17.00-a qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti
69a nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri Bakı şəhəri, Moskva
prospekti 69A nömrəli ünvanda 14 yanvar
2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

yük nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb və terminalın ərazisinə
gətirilib.
Yoxlama zamanı
nəqliyyat vasitəsində gətirilən
yüklərdən əlavə karton qutuların olduğu müəyyən edilib.
Baxış zamanı 213 iri həcimli
qutuda 10 384 ədəd fişəng,
164 560 ədəd petarda və 2
qutuda 42 000 ədəd “Prednizalon 5 mg” adlı həb, 66
flakon “Fosit 4 g” adlı dərman
vasitələri aşkarlanıb.

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
1997 yoluxma faktı qeydə alınıb

A

zərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 1997
yoluxma faktı qeydə alınıb, 2319 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 31 nəfər vəfat
edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 582 min 504 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan
547 min 354 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7 min 767 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 27 min 383 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi
ilə əlaqədar 12 min 210, bu günə qədər isə ümumilikdə 5 milyon 497 min 719 test icra olunub.
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“Azərbaycan Sənaye Sığorta”
ASC səhmdarlarının nəzərinə!
29 dekabr 2021-ci il saat 11.00-da “Azərbaycan
Sənaye Sığorta” ASC səhmdarlarının növbədənkənar
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-nin 2022-ci il
üzrə büdcə planının müzakirə edilməsi .
2. Digər məsələlər.
Ünvan – Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Həsən
Seyidbəyli küçəsi 122, “Gümüş Plaza” iş mərkəzi.
Telefon – (+99412)404-13-03,
faks – (+99412) 404-13-04.

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
“Azərsu” ASC-nin daxili vəsaiti hesabına “Azərsu” ASC tərəfindən
Abşeron yarımadasında və respublikanın regionlarında tikintiquraşdırma və qəza-bərpa işləri həyata keçirilərkən ərazidə qazılmış
asfalt örtüyünün bərpası işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları oxşar təcrübəyə, lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri,
Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin satınalmaların
təşkili şöbəsi (əlaqələndirici şəxs- Tağıyev İlqar
Rauf oğlundan, telefon- + 99 412 431 47 67/87
– daxili 1033 E-mail: i.tagiyev@azersu.az və
Novruzov İntizam Cəmil oğlundan, telefon –
+ 99 412 431 47 67 – daxili 2259, E-mail:
intizam.novruzov@azersu.az ) ala bilərlər.
İşlərin qısa təsviri:
Asfalt örtüyünün bərpası işləri.
Tenderdə iştirak haqqı 500 (beş yüz manat)
manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
VÖEN-9900001751
Bank-“Kapitalbank” ASC-nin 1 saylı Nəsimi
filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
Yerli valyutada hesab nömrəsi -AZ65AIIB33070019441100216111
Xarici valyutada hesab nömrəsi- AZ55AIIB33170018401100216111
M/h-AZ37NABZ01350100000000001944
SWIFT AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən
bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü ərzində qüvvədə
olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30
bank günü çox olmalıdır);
- tender iştirakçısının tam adı, nizamnaməsi
(hüquqi şəxslər üçün), qeydiyyatdan keçdiyi
rekvizitləri;
- malgöndərənin (podratçının) işin icrası üçün müqavilə imzalayacağı subpodratçı
barədə məlumatlar (konkret subpodratçının adı
göstərilməklə);
- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az
müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank
tərəfindən verilmiş arayış;
- 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
barədə arayış;
- iddiaçının satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyətinin olması (şəxsin səlahiyyətli
olması barədə əmr təqdim edilməlidir.);
- öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz
istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti
olması barədə arayış;
- müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun
olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə
arayış;
- satınalma prosedurlarının 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 arayış;
- Azərbaycan Respublikasının dövlət
standartlarına uyğun olaraq I və II məsuliyyət
səviyyəli bina və qurğuların tikinti-quraşdırma
işlərinin yerinə yetirilməsi üçün verilmiş xüsusi
razılıq (lisenziya) və onun əsasında həyata
keçirilməsinə icazə verilən işlərin siyahısı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə
hesabatının surəti.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(1 əsli və 1 surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun
tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir.
Tender iştirakçıları tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi
və bank təminatı istisna olmaqla) 20 dekabr
2021-ci il saat 16.00-a, tender təklifi və bank
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 28 dekabr 2021-ci il saat 16.00-a qədər Bakı şəhəri,
Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda yerləşən
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin satınalmaların təşkili şöbəsinə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Tender
iştirakçılarının təklifləri Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda yerləşən
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 29 dekabr 2021-ci il saat 16.00-da açılacaqdır.
Tender iştirakçılarının səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə
bilərlər.

Tender komissiyası
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Rusiyanın Kemerovo vilayətində
üç günlük matəm elan olunub
İsveçrə

Zənginlərin sərvəti artıb
Koronavirus
pandemiyası
dünyanın əksər
ölkələrinin iqtisadiyyatına ağır
zərbə vursa da,
İsveçrənin ən
zəngin insanları bu
il öz varidatlarını
xeyli artırıblar. Belə
ki, ölkənin 300 ən varlı insanının ümumi varidatı 821,8
milyard İsveçrə frankına (785 milyard avro) çatıb. Bu, ötən
illə müqayisədə 115 milyard frank çoxdur və yeni rekord
hesab edilir.
Xəbəri “Euronews” verib.

İtaliya
Miqrantlar xilas edilib
İtaliya Sahil
Mühafizə Xidmətinin
əməkdaşları Aralıq
dənizində balıqçı
gəmisində köməksiz
qalan 296 miqrantı xilas ediblər.
Xilasetmə əməliyyatı
Lampeduza adasından 14 mil uzaqlıqda
aparılıb. Miqrantların 8-i uşaq, 14-ü isə qadındır. Qeyd
olunur ki, Aralıq dənizinin İtaliya, Malta və Liviya arasında
qalan hissəsi son illərdə Afrikadan Avropaya qeyri-qanuni
miqrasiya yollarından birinə çevrilib.
Məlumatı BBC yayıb.

Serbiya
İlk uşağa görə 2500 avro ödəniləcək
Serbiyada son illər
yaranmış demoqrafik
böhranın qarşısını
almaq məqsədiylə
atılacaq addımlar
açıqlanıb. P
 rezident
Aleksandr Vuçiç
mətbuata açıqlamasında əhalinin sayının
artırılması ilə əlaqədar
görüləcək işlərdən danışıb. O, deyib ki, ailələrə ilk doğulan uşağa görə 300 min
serb dinarı (2500 avro) ödəniləcək. Bununla bağlı hüquqi
tənzimlənmə tezliklə həyata keçiriləcək.
Xəbəri “Avrostat” verib.

Böyük Britaniya
Koronavirusa yoluxma artır
Böyük Britaniyada koronavirusa
yoluxanların sayı 10
milyon nəfəri ötüb.
Bildirilir ki, noyabrın
25-də ölkədə 47
min 240 nəfər koronavirusa yoluxub,
147 nəfər infeksiya
səbəbindən həyatını
itirib. Beləliklə,
ölkədə pandemiya dövrü ərzində koronavirusa yoluxanların sayı 10 milyon 21 min nəfərə, ölənlərin sayı isə 144
min 433 nəfərə çatıb.
Xəbəri “The Sun” verib.

Türkiyə
“Qalatasaray” növbəti mərhələyə adlayıb

UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində V turun
növbəti oyunları keçirilib. Türkiyə təmsilçilərindən “Qalatasaray” Fransanın “Marsel” klubunu 4:2 hesabı ilə məğlub
edib. Bununla da “sarı-qırmızılar” növbəti mərhələyə
vəsiqəni təmin ediblər.
Məlumatı NTV “Spor” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

M

əlum olduğu kimi, noyabrın 25-də
sübh tezdən Rusiyanın Kemerovo
vilayətinin Belovo rayonunda yerləşən
“Listvyajnaya” daşkömür mədənində ağır
partlayış hadisəsi baş verib.

“RİA Novosti”nin
məlumatında deyilir ki, “Listvyajnaya” şaxtasında baş
verən qəza nəticəsində ilkin
məlumata görə 49-u mədən
işçisi, 3-ü xilasedici olmaqla 51 nəfər ölüb, 63 nəfər
yaralanıb. Hadisə zamanı
şaxtada 285 nəfər olub.
Kemerovo vilayətinin
səhiyyə nazirinin müavini
Vitali Xeraskov isə bildirib
ki, xəsarət alanlar hazırda
ciddi həkim nəzarəti altındadır. İlkin ehtimala görə,
mədəndə partlayışa kömür
külündə yaranan qığılcımın mədənin ventilyasiya
sisteminə düşməsi səbəb

olub. Rusiya Federasiyası
Baş prokurorunun müavini
Dmitri Demeşin hadisənin
başvermə səbəbləri barədə
deyib: “Çox güman ki, bu,
qığılcım səbəbindən metan

partlayışıdır. O, mədəndən
eşiyə çıxa bilməyən insanları
yaralayıb. Çox sayda şaxtaçı
həlak olub”.
Dmitri Demeşin əlavə
edib ki, mədəndə baş verən
partlayışın səbəblərini araş-

dırmaq üçün Rusiya Federasiyası İstintaq Komitəsinin
müstəntiqləri təcili Moskvadan hadisə yerinə gəliblər.
Rusiya mətbuatı yazır
ki, artıq hadisə ilə bağlı bir

neçə məsul şəxs saxlanılıb.
Rusiya Federasiyası İstintaq Komitəsinin rəsmisinin
sözlərinə görə, ilkin istintaq
hərəkətləri zamanı saxlanılan şəxslərin təhlükəsizlik
tələblərini pozduqları
müəyyən edilib ki, bu da
son nəticədə ağır partlayışa
gətirib çıxarıb.
Rusiya Texniki Nəzarət
Agentliyininin rəsmi
nümayəndəsi Andrey Vil
jurnalistlərin suallarını
cavablandırarkən deyib ki,
təmsil etdiyi idarə 2021-ci ildə
“Listvyajnaya” mədənində
900-dən çox qanun pozuntusu aşkarlayıb və onun işi 9
dəfə dayandırılıb.
Dünən partlayış zamanı
öldüyü güman olunan şaxtaçılardan birinin sağ qaldığı
məlum olub. Həmin şəxs
təcili olaraq xəstəxanaya
çatdırılıb.
Rusiyanın Kemerovo
vilayətində “Listvyajnaya” daş
kömür şaxtasında baş verən
qəza nəticəsində ölənlərin
xatirəsinə noyabrın 26-28-də
matəm elan edilib.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Rusiyada 270 min nəfərdən çox
insan koronavirusun qurbanı olub
Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə, son sutka
ərzində ölkənin 85 regionunda 34 min 690 nəfər koronavirus infeksiyasına
yoluxub. 36 min 195 nəfər sağalıb. 1235 nəfər vəfat edib. Artıq bir neçə
gündür ki, Rusiyada sağalanların sayı yoluxanları üstələyir.

Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma
paytaxt Moskvada ( 3929 nəfər ), SanktPeterburq şəhərində ( 1704 nəfər) və

Moskva vilayətində (1483 nəfər ) qeydə
alınıb.
Pandemiya başlanandan indiyədək
Rusiyada 9 milyon 502 min 879 nəfər
COVID-19 virusuna yoluxub. 8 milyon

200 min 971 nəfər sağalıb. 270 min 292
nəfər koronavirus infeksiyasının qurbanı
olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

UEFA Avropa Liqasının
qrup mərhələsində
V tura yekun vurulub

C

Bildirilir ki, E qrupunda mübarizə
aparan İtaliyanın “Latsio” klubu səfərdə
Rusiyanın “Lokomotiv” komandasını 3:0
hesabı ilə məğlub edib.
C qrupunda İngiltərənin “Lester Siti”
klubu doğma meydanda Polşanın “Legiya” komandasına 3:1 hesabı ilə qalib
gəlib. Matçın 26-cı dəqiqəsində “Legia”
klubunun şərəfini qoruyan həmyerlimiz
Mahir Emreli penalti zərbəsini dəqiq
yerinə yetirə bilməyib.
Bu qrupun ötən gün baş tutmuş
digər matçında İtaliyanın “Napoli”
komandası Rusiyada “Spartak” klubuna
uduzub - 2:1.
Qeyd edək ki, Türkiyənin
“Fənərbağça” klubu Yunanıstanda
“Olimpiakos”un qonağı olub. Görüş
meydan sahiblərinin minimal hesablı
qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0. Görüşün
başa çatmasına bir dəqiqə qalmış
“Olimpiakos”un futbolçusu Tikinio Soares komandasının qələbə topunu vurub.
Bununla da İstanbul təmsilçisi növbəti
mərhələyə çıxmaq şansını itirib.
D qrupunun digər görüşündə Almaniyanın “Ayntraxt” klubu Belçikanın
“Antverpen” komandasını sınağa çəkib.
Növbəti mərhələyə vəsiqəni vaxtından

əvvəl rəsmiləşdirən Frankfurt təmsilçisi
bu oyunda heç-heçə edib - 2:2.
Günün bütün görüşlərində qeydə
alınan nəticələr isə belədir: A qrupu–
“Bröndbü” (Danimarka) – “Lion” (Fransa) - 1:3; “Qlazqo Reyncers” (Şotlandiya) – “Sparta Praqa (Çexiya) - 2:0.
Qrupdakı vəziyyət: “Lion” - 15, Qlazqo Reyncers” - 7, “Sparta Praqa”- 4,
“Bröndbü” – 2.
B qrupu – PSV (Eyndhoven, Niderland) – “Şturm” (Qrats, Avstriya) - 2:0;
“Monako” (Fransa) – “Real Sosyedad”
(İspaniya) - 2:1.
Qrupdakı vəziyyət: “Monako” - 11,
PSV - 8, “Real Sosyedad” - 6, “Şturm” - 1.
C qrupu– “Lester Siti” (İngiltərə)
– “Legiya” (Polşa) - 3:1. Qrupdakı
vəziyyət: “Lester Siti” - 8, “Spartak” - 7,
“Napoli” - 7, “Legiya” - 6.
D qrupu– “Olimpiakos” (Yunanıstan)
– “Fənərbağça” (Türkiyə) - 1:0;
“Ayntraxt Frankfurt (Almaniya) –
“Antverpen” (Belçika) - 1:2. Qrupdakı
vəziyyət: “Ayntraxt Frankfurt” - 10,
“Olimpiakos” - 9, “Fənərbağça” - 5,
“Antverpen” – 4.
E qrupu– “Lokomotiv” (Moskva,
Rusiya) – “Latsio” (İtaliya) - 0:3;

“ Qalatasaray” (Türkiyə) – “Marsel”
(Fransa) - 4:2. Qrupdakı vəziyyət: “Qalatasaray” - 11, “Latsio” - 8, “Marsel” - 4,
“Lokomotiv” - 2.
F qrupu– “Srvena Zvezda” (Belqrad,
Serbiya) – “Lüdoqorets” (Razqrad, Bolqarıstan) - 1:0; “Midtüllan” (Danimarka)
– “Braqa” (Portuqaliya) - 3:2. Qrupdakı
vəziyyət: “Srvena Zvezda” - 10, “Braqa”
- 9, “Midtüllan” - 8, “Lüdoqorets” - 1.
G qrupu–“Betis” (İspaniya) – “Ferentsvaroş” (Macarıstan) - 2:0 “Bayer”
(Leverkuzen, Almaniya) – “Seltik”
(Şotlandiya) - 3:2. Qrupdakı vəziyyət:
“Bayer” - 13, “Betis” - 10, “Seltik” - 6,
“Ferentsvaroş” - 0
H qrupu–“Rapid” (Vyana, Avstriya –
“Vest Hem” (İngiltərə) - 0:2, “Dinamo”
(Zaqreb, Xorvatiya) – “Genk” (Belçika)
- 1:1.
Qrupdakı vəziyyət: “Vest Hem” - 13,
“Dinamo” - 7, “Genk” - 5, “Rapid” - 3.
Qeyd edək ki, ötən tur Fransanın
“Lion” və İngiltərənin “Vest Hem Yunayted” klubları vaxtından əvvəl növbəti
mərhələyə yüksəlib.

ÂÂ Noyabrın 27-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı
ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi
əsəcək. Gecə 6-8°, gündüz 10-14°, Bakıda
gecə 6-8°, gündüz 11-13° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan
764 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət
60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi
əsəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti,
gündüz 10-14° isti olacaq.

ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz
2-7° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 2-7° isti
olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-4°, gündüz 1015° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.

Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-4°, gündüz
8-13° isti, dağlarda gecə 3-8° şaxta, gündüz
ÂÂ 0-5° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə
bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı
ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə
2-6°, gündüz 10-15° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış
yağacağı ehtimalı var. Dağlarda duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə
4-6°, gündüz 8-13°, dağlarda gecə 0-3°,
gündüz 4-9° isti olacaq.

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

Koronavirus pandemiyasının statistikasını
aparan “Worldometers.info” portalının məlumatına
görə, dünyada ölümsaçan virusa 260 milyon 15
min yoluxma halı qeydə alınıb. Həmçinin infeksiya
səbəbindən ölənlərin sayı 5 milyon 196 min nəfərə,
sağalanların sayı isə 235 milyon 66 min nəfərə çatıb.
Mənbə qeyd edir ki, ABŞ həm koronavirus infeksiyasına
yoluxanların, həm də virusdan ölənlərin sayına görə dünyada “liderlik edir”. Birləşmiş Ştatlarda koronavirusa yoluxanların sayı 48 milyon 972 min nəfəri keçib, 798 min 245 nəfər
infeksiya səbəbindən həyatını itirib, 38 milyon 787 mindən
çox insan sağalıb.
Yoluxanların sayına görə ikinci yerdə gedən Hindistanda
34 milyon 544 min nəfərdə COVID-19 xəstəliyi təsdiqlənib,
466 min 980 nəfər vəfat edib, sağalanların sayı 33 milyon
967 min nəfərə çatıb.
Yoluxma göstəricisinə görə üçüncü pillədə Braziliya
qərarlaşıb. Bu ölkədə pandemiya dövrü ərzində 22 milyon 43
min nəfər virusa yoluxub, onlardan 613 min 416 nəfəri ölüb,
21 milyon 264 min nəfər isə sağalıb.
Qeyd edək ki, 2020-ci ilin mart ayında Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı yeni koronavirusun yayılmasını pandemiya
elan edib.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

Neftin qiyməti
ucuzlaşır?!
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Dünyada koronavirusa
yoluxanların sayı
260 milyon nəfəri ötüb
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“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
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ünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti aşağı
düşməyə başlayıb. Londonun “İCE” (“ İnter
Continental Exchange Futures”) Birjasının
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 4,48
faiz aşağı düşərək, bir bareli ( bir barel 158,99 litrdir )
78,50 dollar olub.

Nyu-York Əmtəə Birjasının (“NYMEX”) ( “New York Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” (“West Texas Intermediate”) neftinin qiyməti 5,5 faiz azalaraq, bir bareli 74,1, Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,95 faiz azalaraq, bir
bareli 82,82 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiymətinin aşağı düşməsinə əsas səbəb COVID-19 virusunun Afrika ştammının geniş yayılması, əksər ölkələrin
məhdudiyyətləri sərtləşdirməsindən və ən əsası ABŞ başda
olmaqla Britaniya, Çin, Yaponiya, Hindistan, Cənubi Koreya
kimi inkişaf etmiş ölkələrin strateji neft ehtiyatlarının bazara
çıxarması ilə bağlıdır.
Mütəxəssislər bildiriblər ki, əgər ölkələrin əksəriyyəti
karantini sərtləşdirsə, neftin qiyməti bir qədər də düşəcək.
Lakin bəzi ekspertlər bildiriblər ki, bu, çox uzun çəkməyəcək.
Neftin qiyməti 77-78 dollar arasında qalacaq.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Rusiya Serbiyaya ən aşağı
qiymətlə qaz ixrac edir
Soçi şəhərində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç arasında görüş
olub. Görüş 3 saat çəkib. Görüşdə əsas məsələ
Serbiyanın təbii qazla təmin edilməsi məsələsi olub.
Rusiya tərəfi Serbiyaya Avropada ən aşağı qiymətlə
hər min kubmetrə 270 dollara qaz ixrac etməyə razılıq verib. Müqavilənin müddəti daha yarım il uzadılıb.
Serbiya Prezidenti bildirib ki, ölkədə fevral ayının
sonlarınadək hər sutkaya 13 milyon kubmetr qaz tələb
olunur. May-iyun aylarında isə sutkada 4-5 milyon kubmetr
qaz lazımdır. Rusiyanın Serbiyaya bu köməyi 300 milyon
avroya qənaət deməkdir.
Prezident əlavə edib ki, hazırda Avropanın 70 milyard
kubmetr qaza ehtiyacı var. Rusiya isə Serbiyanı xilas edib.
Pandemiya dövrü olmasına baxmayaraq, Serbiyada hər il
iqtisadi artım 7 faizə çatıb.
Serbiyanın xarici işlər naziri Nikol Selakoviç bu hadisəni
“tarixi razılaşma” adlandırıb.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
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