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Soçi görüşü:

S

oçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında
üçtərəfli görüş konstruktivliyi ilə diqqət çəkdi. Görüş çərçivəsində
aparılan söhbətlərdə Qarabağda yaranmış vəziyyət dərindən təhlil
edildi. Eyni zamanda, Rusiya sülhməramlılarının, sərhədçilərin,
ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə məşğul olan, insanların daimi
yaşayış yerlərinə qayıtmalarını təmin edən mütəxəssislərin işi yüksək
qiymətləndirildi. Bu, üçtərəfli görüşdən sonra hər üç ölkə rəhbərinin
mətbuata bəyanatlarında da öz ifadəsini tapdı.
Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin görüşdə mühüm olan bir sıra
məsələlər barədə razılığa gəlindiyini
xüsusi vurğuladı. Rusiya rəhbəri, eyni
zamanda, iki dövlət – Azərbaycanla
Ermənistan arasında sərhədin
demarkasiyası və delimitasiyası

mexanizmlərini yaratmaq barədə
razılığa gəlindiyini, bu mexanizmlərin
yaradılması üçün heç bir maneənin
olmadığını və bu prosesin tezliklə
reallaşacağına əminliyini ifadə etdi.
Görüş Qarabağda həllini gözləyən
məsələlərin reallaşacağını şərtləndirir.

Tarixi ədalətin
bərpasında
Azərbaycan – Rusiya əməkdaşlığı
mühüm addım strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir
Rusiya Prezidenti bəyanatında
görüşlərdə humanitar xarakterli
məsələlərlə bağlı çox mühüm, həssas
məqamların diqqət mərkəzində
saxlanıldığını, bu istiqamətdə
nəzərəçarpacaq dərəcədə irəliyə
addım atıldığını bildirdi.
Rusiya rəhbəri daha sonra dedi:
“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…”.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev də bəyanatında həmin
məqamlara diqqət çəkərək, iki
ölkə – Azərbaycanla Ermənistan
arasında müharibəyə son qoymuş
məlum üçtərəfli bəyanatın qəbul
edilməsindən ötən bir il ərzində
görülən işlərin müsbət səciyyə
daşıdığını vurğuladı.

(ardı 3-cü səhifədə)

N

oyabrın 26-da Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə ikitərəfli görüşdə
səsləndirdiyi “Hazırda biz iqtisadiyyatın, nəqliyyatın əksər sahələrinə,
humanitar əməkdaşlığa aid 7 yol xəritəsini reallaşdırırıq”– ifadəsini eşidən hər
kəsdə əməkdaşlığımızın inkişaf tempi haqqında təəssürat yarandı. Çünki cəmi üç
il əvvəl – 2019-cu il oktyabrın 2-də məhz yenə də Soçidə Rusiya Federasiyasının
Prezidenti ilə görüşən dövlət başçımız cəmi 5 yol xəritəsindən danışmışdı.
Əməkdaşlıq sahələrimizə üç ildə daha iki yol xəritəsi əlavə olunubsa, şübhəsiz, bu,
müsbət tendensiyadır.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev
2019-cu ilin oktyabrında Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti
ilə Soçidə işgüzar səfərdə olarkən “Valday”
Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI plenar
sessiyasında çıxış etmişdi. Həmin çıxışda
vurğulanan bütün məqamlardan Azərbaycan–
Rusiya əlaqələrinin möhkəm dostluğa, mehriban qonşuluğa, etibarlı tərəfdaşlığa və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslandığı aydın

görünürdü. Dövlət başçımız orada 2018-ci
ildə Rusiyaya rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanan Rusiya–Azərbaycan əməkdaşlığının
başlıca istiqamətlərinin inkişafı üzrə 2024-cü
ilədək Fəaliyyət Planında əks olunan 5 yol
xəritəsindən söz açmış, həmin xəritələrin
iqtisadi əlaqələrimizin genişlənməsinin
mühüm istiqamətlərini müəyyənləşdirdiyini
vurğulanmışdı.

Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülh
Vladimir Putin Təhlükəsizlik
iclasında Soçi görüşünün
regionun inkişafına təkan verəcək Şurasının
nəticələri barədə məlumat verib
Türkiyə Prezidentinin Administrasiyası bildirir ki, Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan liderlərinin Soçi görüşü yeni layihələrin icrasına yol açır

Türkiyə Prezidentin Administrasiyasından bildiriblər: "Cənubi
Qafqazda sabitlik təkcə Türkiyənin
deyil, regionun bütün ölkələrinin
marağındadır. Cənubi Qafqazda sülh
regionun iqtisadi inkişafına, eləcə
də, kommunikasiyaların açılmasına
xidmət edəcək. Türkiyə Azərbaycan,
Rusiya və Ermənistan liderlərinin
Soçi görüşünü yüksək qiymətləndirir.
Azərbaycan ərazilərinin işğaldan
azad edilməsindən sonra Soçi görüşü
Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhə

doğru daha bir addımdır".
Qeyd edək ki, Türkiyə mediassında Soçidə üçtərəfli görüşün nəticələri,
o cümlədən kommunikasiyaların
açılması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələləri ilə
bağlı razılaşmalar əldə olunması çox
müsbət qiymətləndirilir. Azərbaycan
öz hədəflərinə nail olub. Xüsusilə,
avtomobil və dəmir yollarının açılışı
üzrə layihələrin işə salınması barədə
qərar qəbul edilib.
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Əsas məqsəd ali təhsilin əhatəliliyi və
əlçatanlığıdır
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(ardı 4-cü səhifədə)

usiya Prezidenti Soçi görüşündən
sonra Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzvləri ilə müşavirə keçirib.

Vladimir Putin müşavirə iştirakçılarına
müraciət edərək deyib: “Mən Azərbaycan
Prezidenti və Ermənistanın baş naziri ilə
nizamlanma bərədə diskussiyalarım və
görüşdə əldə etdiyimiz razılaşmalara dair sizi
məlumatlandıracağam. Planlaşdırdığımız kimi
MDB ölkələrindən olan yaxın tərəfdaşlarımız
və qonşularımızla münasibətlərin bütün
kompleksi barədə ətraflı danışacağıq”.
Kremlin mətbuat xidməti xəbər verir
ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri
əvvəlcə Kemerovo vilayətindəki şaxtada baş
vermiş qəzanın qurbanlarının xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad ediblər.

Müşavirədə Rusiya Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini Dmitri Kozak
məruzə ilə çıxış edib.
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Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı Azərbaycan və Türkiyənin
Noyabrın 27-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ilə Belarus Respublikasının Prezidenti
Aleksandr Lukaşenko arasında telefon
söhbəti olub.
Dövlət başçıları Azərbaycan-Belarus
münasibətlərinin uğurlu inkişafını

məmnuniyyətlə qeyd edib, siyasi, iqtisadi
və humanitar sahələrdə əlaqələrin daha
da möhkəmləndirilməsi məsələlərinə dair
fikir mübadiləsi aparıblar.
Telefon söhbəti zamanı, həmçinin
gələcək təmaslar müzakirə edilib.

XİN Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
liderlərinin üçtərəfli görüşünü şərh edib

26

noyabr 2021-ci il tarixində Soçidə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putin və Ermənistan Respublikasının
baş naziri Nikol Paşinyan arasında
keçirilmiş üçtərəfli görüşün nəticələrini
müsbət qiymətləndiririk.

Azərbaycan Respubkikasının Xarici
İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
liderlərinin Soçi şəhərində keçirilmiş görüşü

ilə bağlı şərhində deyilir: "Görüş nəticəsində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin,
Ermənistan Respublikası baş nazirinin və
Rusiya Federasiyası Prezidentinin imzaladığı bəyanatda Azərbaycanın mövqeyini
əks etdirən məqamlar tam şəkildə təmin
edilmişdir.
Bəyanatda regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədilə, o cümlədən,
dəmiryollarının və avtomobil yollarının açılması ilə əlaqədar layihələrin tezliklə həyata
keçirilməsi məqamları xüsusi vurğulanmışdır.
Münaqişə sonrası mərhələdə Azərbaycan,
üçtərəfli bəyanatların tam şəkildə həyata
keçirilməsi, bölgədə bütün kommunikasiyaların açılması, iki ölkə arasında delimitasiya
prosesinin başlanması və münasibətlərin
beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında
normallaşması mövqeyindən çıxış edib.
Azərbaycan tərəfi, bundan sonra da 26
noyabr bəyanatında da əks olunmuş aidiyyəti
məqamların icrası istiqamətində müvafiq
addımlarını davam etdirəcək".

xarici işlər nazirləri
Aşqabadda görüşüblər

N

oyabrın 26-da İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının Aşqabad şəhərində keçirilən iclası
çərçivəsində xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Türkiyə
Respublikasının Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşü
keçirilib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, nazirlər ikitərəfli
əməkdaşlıq gündəliyinin aktual
məsələlərini müzakirə ediblər.
Tərəflər bölgədəki cari vəziyyət,
üçtərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı
məsələlər, azad olunmuş ərazilərdə
həyata keçirilən yenidənqurma

 rosesi çərçivəsində Azərbaycan
p
tərəfindən görülən işlər barədə fikir
mübadiləsi aparıblar.
Nazirlər, həmçinin beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın
uğurla davam etdirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri
müzakirə ediblər.

Nazir Ceyhun Bayramov: Azərbaycan COVID-19-a
qarşı qlobal səylərdə fəal iştirakını davam etdirir

“Xalq qəzeti”

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
rəisi İtaliya Maliyyə Qvardiyasının
baş komandanı ilə görüşüb

N

A

zərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) rəisi
general-polkovnik Əli Nağıyev noyabrın 27-də ölkəmizdə səfərdə olan
İtaliya Respublikasının Maliyyə Qvardiyasının baş komandanı Cüzeppe
Zafarananın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
AZƏRTAC DTX-nın saytına istinadla
xəbər verir ki, söhbət zamanı dövlətlərimizin
başçılarının səyləri nəticəsində iki ölkə arasında sıx əlaqələrin qurulmasından və mövcud dostluq münasibətlərinin səviyyəsindən
məmnunluq ifadə olunub, əməkdaşlığın
inkişaf perspektivləri barədə ətraflı fikir
mübadiləsi aparılıb.
General-polkovnik Əli Nağıyev beynəlxalq
müstəvidə ölkələrimizin daim bir-birini
dəstəklədiyini, dünyada cərəyan edən yeni
çağırış və təhdidlərin qarşısının alınması
üçün ikitərəfli təmasların dərinləşdirilməsinin
vacibliyini qeyd edib. Transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığa, narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə,
insan alverinə, qaçaqmalçılığa, kibercinayətkarlığa və digər bu kimi qanunazidd
əməllərə qarşı mübarizədə birgə səylərin
daha da gücləndirilməli olduğunu vurğulayan Xidmət rəisi Azərbaycanda yeni dövrün tələblərinə adekvat cavab verə biləcək

təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırıldığını
diqqətə çatdırıb.
Eyni zamanda, ölkələrin təhlükəsizlik
orqanlarının akademiyaları arasında işbirliyinin genişləndirilməsi, Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin əməkdaşlarının bilik və
təcrübələrinin artırılması, kadrların hazırlanması məqsədilə İtaliyanın müvafiq təhsil ocağında təşkil olunmuş kurslara cəlb edilməsi
xüsusi vurğulanmışdır.
Səmimi qarşılanmaya və yüksək
qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirən
italiyalı qonaq ölkəmizə səfərin onda xoş
təəssürat yaratdığını, iki dövlətin çoxşaxəli
əlaqələrinin bundan sonra da inkişaf
edəcəyinə və daha müntəzəm olacağına
əminliyini ifadə edib. Yuxarıda sadalanan təhdidlərə qarşı birgə mübarizənin
əhəmiyyətindən də danışan Cüzeppe Zafarana İtaliya ilə Azərbaycan arasında möhkəm
və davamlı tərəfdaşlığın olduğunu deyib.
Görüşdə qarşılıqlı maraq kəsb edən
digər məsələlərlə də bağlı geniş müzakirələr
aparılıb.

oyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramov İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT)
Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 25-ci iclasında iştirak edib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Türkmənistanın
təşkilatda sədrliyi çərçivəsində
Aşqabad şəhərində keçirilən iclasda
çıxış edən nazir Ceyhun Bayramov
Azərbaycan-İƏT əlaqələri, İƏT
məkanında prioritet istiqamətlər üzrə
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi və
dərinləşdirilməsi, habelə bölgəmizdə
mövcud olan cari vəziyyət, münaqişə
sonrası mərhələdə Azərbaycanın
azad olunmuş ərazilərində həyata
keçirilən yenidənqurma işləri, İƏT
üzvü olan Əfqanıstanla bağlı vəziyyət,
eyni zamanda, Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının (QH) sədri
qismində qlobal çağırışlara qarşı
mübarizə çərçivəsində irəli sürdüyü
təşəbbüslər və bu xüsusda görülən
işlər barədə danışıb.
Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan
İƏT ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
genişləndirilməsində maraqlıdır.
Gələn il Azərbaycanın təşkilata üzv
olmasının 30 illiyi tamam olacaq.
Bu müddət ərzində ölkəmiz regionda iqtisadi və ticari əlaqələrin
genişləndirilməsi istiqamətində
müxtəlif təşəbbüslərdə konstruktiv
şəkildə iştirak edib.
“İƏT çərçivəsində islahatlar uğurla
həyata keçirilib, lakin bu, davamlı
proses olmalıdır. “İƏT Baxışı 2025”
sənədinin həyata keçirilməsində əldə
edilən irəliləyişin qiymətləndirilməsi
önəmlidir və bu, bizə gözlənilən

nəticələrin əldə olunmasını təmin
etmək üçün müvafiq fəaliyyəti
təmin etməyimizə imkan verəcəkdir.
Azərbaycan Türkmənistanın sədrliyi
çərçivəsində iqtisadiyyat, nəqliyyat,
energetika və səhiyyə sahələri də
daxil olmaqla, bir sıra nazirlərin
görüşlərinin, eləcə də sektorlar üzrə
regional əməkdaşlığı gücləndirəcək
digər yüksək səviyyəli tədbirlərin
keçirilməsini alqışlayır, habelə
İƏT Katibliyi tərəfindən aparılan
hazırlıq və yardım işlərini yüksək
qiymətləndirir”, – deyə nazir əlavə
edib.
O deyib ki, ticarət, nəqliyyat,
enerji sahələrində əməkdaşlıq İƏT-in
prioritet sahələridir. Dayanıqlı enerji
və regional elektrik enerjisi ticarətini
regional enerji gündəliyinə daxil
etmək vacibdir. Azərbaycan, İƏT üzv
dövlətlərinin “Təmiz Enerji Mərkəzi”nə
ev sahibliyi etmək təklifinə dəstəyini
yüksək qiymətləndirir. İƏT regionunda
nəqliyyat və bağlılıq layihələrinin inkişafı yüksək önəm kəsb edir. Məlum
olduğu kimi, Azərbaycan nəqliyyat
infrastrukturunun şaxələndirilməsinə
və modernləşdirilməsinə böyük
sərmayə qoyub və Avropa ilə Asiya arasında ticarət və logistikanı
gücləndirmək üçün bir sıra nəqliyyat
infrastrukturu layihələrini təşviq edib.
Diqqətə çatdırılıb ki, 44 günlük
Vətən müharibəsi bölgədə vəziyyəti
dəyişib, yeni reallıqlar formalaşdırıb. Azərbaycan, BMT Təhlükəsizlik

FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda
Xilasetmə Dövlət Xidməti seminar-müşavirə keçirib

GUAM-a üzv ölkələrin XİN başçıları
Stokholmda görüşəcəklər

Dekabrın ilk günlərində Demokratiya və
İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilata – GUAM-a
üzv dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin növbəti
görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulub.
GUAM-ın Milli Əlaqələndiricilər Şurasından
bildiriblər ki, quruma üzv ölkələrin Xarici İşlər
Şurasının növbəti görüşü dekabrın 2-3-də İsveçin Stokholm şəhərində ATƏT Nazirlər Şurasının 28-ci iclası çərçivəsində baş tutacaq.

Görüşdə GUAM ölkələri arasında siyasi
təmasların genişləndirilməsi, koronavirusa
qarşı birgə mübarizə, Malların mənşəyinin
müəyyənləşdirilməsi qaydaları barədə Protokolun imzalanması, beynəlxalq təşkilatların
GUAM-la əməkdaşlığı, GUAM nəqliyyat
dəhlizinin texniki və iqtisadi əsaslandırılmasının
həyata keçirilməsi, Avropa İttifaqının bu
prosesə dəstəyi, quruma üzv ölkələr arasında
azad ticarət zonasının yaradılması məsələləri
ətrafında fikir mübadiləsinin aparılması nəzərdə
tutulub.

Kiyev

Emil HÜSEYNLI,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

 urasının müvafiq qətnamələri
Ş
əsasında ərazi bütövlüyünü təmin
edib, bir milyona yaxın azərbaycanlı
məcburi köçkünün öz doğma yurdlarında yaşamaq hüququ bərpa
edilib. Davamlı sülhə, inkişafa və
tərəqqiyə nail olmaq Azərbaycanın
gələcəyə baxışının əsasını təşkil edir.
Bu mərhələdə üçtərəfli bəyanatların
tam şəkildə həyata keçirilməsi çox
vacibdir. Azərbaycanın bu istiqamətdə
atdığı addımların qarşılığını
Ermənistandan gözləyirik.
Nazir, həmçinin bildirib:
“Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
liderlərinin üçtərəfli bəyanatlarına
uyğun olaraq, o cümlədən, 26 noyabr tarixində üç liderin imzaladığı
Bəyanatda da qeyd edildiyi kimi,
kommunikasiyaların yenidən canlandırılması, bölgədə dəmir yolu və
avtomobil yollarının açılması regionumuzda davamlı sülh və sabitliyə yol
açacaq, Ermənistan və Azərbaycan
vasitəsilə ticarət və nəqliyyatı, həm
bu ölkələrin, həm də tərəfdaşlarımızın
xeyrinə əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Bu mənada, ön plana çıxan
təşəbbüs Zəngəzur dəhlizidir. O,
Transxəzər Beynəlxalq Şərq-Qərb
Orta Dəhlizində daha yaxşı əlaqəni
artırmaq üçün potensiala malikdir”.
C.Bayramov vurğulayıb ki,
Azərbaycan hökuməti azad edilmiş
ərazilərində genişmiqyaslı bərpa
və yenidənqurma işlərinə başlayıb. İşğaldan azad edilmiş şəhər
və qəsəbələrin köçürülməsinin baş
planları hazırlanır. Nəhəng nəqliyyat
və enerji infrastrukturu layihələri,
xüsusilə bir neçə magistral və elektrik

şəbəkələrinin, eləcə də, üç hava limanının tikintisi həyata keçirilir. Səkkiz
ay ərzində biz Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanını istifadəyə vermişik,
digər iki hava limanının tikintisi isə
davam edir.
Əfqanıstanda davamlı sülhün
təmin edilməsinin aktual məqsəd
olaraq qaldığını deyən xarici işlər
naziri deyib ki, region ölkəsi kimi və
bizim Əfqanıstan xalqı ilə mövcud
olan sıx tarixi və dini bağlarımıza
görə Azərbaycan Əfqanıstandakı
vəziyyəti böyük narahatlıqla izləyir.
Əfqanıstanda təhlükəsizlik və sabitlik
regiondakı ümumi təhlükəsizlik mühiti
ilə sıx bağlıdır. Əfqanıstanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin
toxunulmazlığı təmin edilməli, onun
etnik cəhətdən müxtəlif əhalisinin
sülh şəraitində birgə yaşayışını təmin
edən siyasi transformasiya üçün lazımi şərait yaradılmalıdır.
Azərbaycanın COVID-19-a qarşı
qlobal səylərdə fəal iştirakını davam
etdirdiyini vurğulayan C.Bayramov
qeyd edib: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
COVID-19-a cavab olaraq Qoşulmama Hərəkatı adından irəli sürdüyü və geniş beynəlxalq səviyyədə
tanınma və dəstək qazanmış qlobal
təşəbbüsləri, o cümlədən, koronavirusa cavab olaraq Qoşulmama
Hərəkatının Təmas Qrupunun
Zirvə Görüşünün təşkili, təşkilata
üzv dövlətlərin pandemiya ilə
mübarizədə əsas humanitar və tibbi
ehtiyaclarına dair vahid məlumat
bazasının yaradılması, BMT Baş
Assambleyasının COVID-19 üzrə
Xüsusi Sessiyasının çağırılması,
BMT İnsan Hüquqları Şurasının
koronavirus peyvəndlərinə ədalətli,
əlverişli, vaxtında və universal
şəkildə çıxışı haqqında qətnaməsinin
və BMT Baş Assambleyasının
Üçüncü Komitəsində COVID-19
peyvəndlərinin ədalətsiz paylanması
ilə bağlı qətnamənin qəbul edildiyini
vurğulamaq istərdik. Pandemiyadan sonrakı qlobal bərpa ilə bağlı
Azərbaycanın gələcək təşəbbüslərinə
beynəlxalq ictimaiyyətin razılaşdırılmış dəstəyinə inanırıq.
Türkmənistan sədrliyinə ümumi
işimizə verdiyi töhfəyə görə təşəkkür
edir, növbəti sədr Özbəkistana bu
yolda uğurlar arzulayırıq.
Qeyd etmək istərdik ki, İƏT Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının iclasında
Azərbaycanın İƏT üzv dövlətlərinin
Təmiz Enerji Mərkəzinə evsahibliyi etmək təklifi dəstəkləndi və bu
Mərkəzin yaradılmasına dair qərar
qəbul olundu”.

F

övqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət
və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidməti Lənkəran Şəhər İcra
Hakimiyyəti ilə birlikdə “Kiçikhəcmli gəmilərin təhlükəsiz
istismarı” mövzusunda seminar-müşavirə keçirib.

Seminar-müşavirə kiçikhəcmli
gəmilərin istismarı zamanı
qəzaların qarşısının alınması
və su obyektlərində insanların
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
qabaqlayıcı-profilaktik tədbirlərin
görülməsi məqsədilə təşkil olunub.
Tədbirdə Lənkəran Şəhər İcra
Hakimiyyətinin, Dövlət Sərhəd
Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin məsul
əməkdaşları və Lənkəran, Astara
rayonlarının ərazisində fəaliyyət
göstərən bir qrup kiçikhəcmli gəmi
istifadəçiləri iştirak edib.
Seminar-müşavirəni giriş sözü ilə
açan FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə
Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət
Xidmətinin rəis müavini daxili xidmət
polkovniki Fəxrəddin Məmmədov

kiçikhəcmli gəmilərin qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət
qeydiyyatına alınmasının və texniki baxışdan keçirilməsinin, habelə
gəmi sürücüləri tərəfindən sürücülük
vəsiqələrinin alınmasının vacibliyini qeyd edib, kiçikhəcmli gəmilərin
təhlükəsiz istismarı ilə bağlı qabaqlayıcı-profilaktik tədbirlərin görülməsinin
zəruriliyini vurğulayıb.
Xidmətin Kiçikhəcmli Gəmilərə və
Bazalara Texniki Nəzarət şöbəsinin
rəisi daxili xidmət mayoru Elçin
Səfiyev gəmilərin təchizat avadanlıqları və təhlükəsizliyin təmin olunmasında əsas istiqamətlərdən danışıb,
bu sahədə istifadə olunan qaydalar,
təlimatlar, normativ-texniki sənədlər
barədə iştirakçılara məlumat verib.

“Xalq qəzeti”

28 noyabr 2021-ci il, bazar

Soçi görüşü: Tarixi ədalətin bərpasında mühüm addım

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Dövlətimizin başçısı Qarabağda
sülhməramlı fəaliyyətə görə Rusiya rəhbərinə və bu ölkənin Müdafiə
Nazirliyinə bir daha təşəkkürünü
çatdırmaqla keçən dövr ərzində Rusiya
sülhməramlı qüvvələrinin məsuliyyəti
zonasında ciddi insidentlər yaranmadığını xatırlatdı: “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…”.
Prezident İlham Əliyev bəyanatında,
eyni zamanda, Azərbaycanın hər
zaman – istər döyüş əməliyyatları
dövründə, istərsə də münaqişə başa
çatandan sonrakı vaxtda bütün humanitar normalara riayət edilməsinə
xüsusi önəm verdiyini, bu istiqamətdə
əhəmiyyətli addımlar atdığını bildirdi.
Bununla da ölkəmiz regionda sülhün,
əmin-amanlığın tərəfində dayandığını, bu istiqamətdə nəzərdə tutulan
layihələrin ardıcıl şəkildə həyata
keçirilməsinin tərəfdarı olduğunu bir
daha nümayiş etdirdi.
Yeri gəlmişkən, dövlətimizin
başçısının bölgədə humanitar xarakterli məsələlərdəki mövqeyi və bu
istiqamətdə irəli sürülən təşəbbüslərin
gerçəkləşdirilməsinə xüsusi önəm
verməsi bunun bariz ifadəsidir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Prezidenti
Qarabağ müharibəsi getdiyi günlərdə,
eləcə də, savaşdan sonrakı bir il
ərzində bu mövqeyinə daim sadiqlik nümayiş etdirib, bütün humanitar normaların yüksək səviyyədə, ardıcıl şəkildə
icrasını diqqət mərkəzində saxlayıb.
Prezident İlham Əliyev bəyanatında
da bu məqamı xatırladaraq, hərbi
əməliyyatlar bitəndən sonra saxlanılan
100 nəfərdən çox erməni hərbi qulluqçunun, o cümlədən, bir nəfərin bu görüş
reallaşan gün səhər Ermənistan tərəfə
təhvil verildiyini bildirdi. Ölkə rəhbəri,
eyni zamanda, yaralanmış hərbi qulluqçuya azərbaycanlı həkimlər tərəfindən
tibbi yardım göstərildiyini, bir nəfər mülki şəxsin isə yolu azaraq Azərbaycan
ərazisinə keçdiyini və ölkəmizin humanizm prinsipinin aliliyi əsas götürülərək

onların qarşı tərəfə təhvil verildiyini də
diqqətə çatdırdı.
Soçi görüşündə Nikol Paşinyan bir
daha xislətini nümayiş etdirdi
Təəssüf ki, Ermənistanın humanist
mövqeyi barədə danışmaq mümkün
deyil. Düşmən ölkə uzun illər davam
edən işğal zamanı təcavüzkar siyasət
yürüdüb, bunun nəticəsində şəhər
və kəndlərimizi tamamilə dağıdıb,
Azərbaycan xalqına məxsus daşınmaz
tarix və mədəniyyət abidələrini yerlə bir
edib, mənimsəyib.
Ermənilərin yaşayış
məntəqələrimizə, maddi-mədəni
abidələrimizə düşmən münasibəti,
insanlıqla bir araya sığmayan vəhşi
əməlləri Qarabağ və ətraf rayonların
demək olar ki, bu gün hər qarışında
nəzərə çarpır.
Ermənistan 44 günlük Vətən
müharibəsində əldə etdiyimiz parlaq
qələbədən ötən bir il ərzində də bu
təxribatlarından əl çəkməyib. İstər
sülhməramlıların məsuliyyət zanasında,
istərsə də dövlət sərhədimizdə cinayət
əməllərinə yol verib. Beləliklə, sülhə
gəlməkdən imtina edib, bu yolda hər
cür maneələr yaratmağa çalışıb.
Təəssüflə qeyd edək ki, Ermənistan
baş naziri Nikol Paşinyanın hər zaman olduğu kimi, Soçi görüşündə də
qeyri-səmimi hərəkətləri diqqət çəkib.
Məsələn, işğalçı olkənin hökumət
rəhbəri bəyanatında heç bir əxlaqa,
mənəviyyata sığmayan yalan ifadələr
səsləndirməkdən belə çəkinməyib. O,
bu il mayın 12-dən bəri Ermənistan–
Azərbaycan sərhədində faktiki olaraq
böhranlı vəziyyət hökm sürdüyünü,
Azərbaycan qoşunlarının Ermənistanın
suveren ərazisinə soxulduğunu vurğulayıb.
Bütün dünya Paşinyanın bu yalan
məlumatı ilə Ermənistan rəhbərinin bu
gün də sülhə, dinc, yanaşı yaşayışa
təhlükə törətdiyinin bir daha şahidi oldu.
Beynəlxalq aləm işğalçının kim olduğunu, kimin qonşu dövlətin ərazisinə
soxulduğunu yaxşı bilir. Azərbaycan düz
bir ildir ki, Ermənistan və Azərbaycan
arasında sərhədlərin delimitasiya və
demarkasiya edilməsinin təşəbbüskarı
kimi çıxış edir, lakin işğalçı dövlət
bundan yayınır və mövcud dövlət
sərhədimizdə bilərəkdən gərginlik
yaradır. Lakin bununla heç nəyə nail
ola bilməyəcəyini də dərindən dərk edir.
Sadəcə, ortada olan faşizm xisləti bu
ölkəni belə bir yol tutmağa sövq edir.
Prezident İlham Əliyev
bəyanatında bu münaqişənin həllində
Rusiya tərəfinin fəaliyyətini yüksək
dəyərləndirib: “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”.
Soçidə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev ilə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin arasında keçirilən ikitərəfli görüşdə də
bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilib.
Dövlətimizin başçısı çıxışında deyib:
“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 olmayıb,
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 Ermənistan–Azərbaycan
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”.
Görüşün nəticələri regionda sülhün
bərqərar olacağına dərin inam yaradır.
Bu əminliyi əsaslandıran məqamlar
isə aşağıdakılardır:
– Soçidə imzalanmış sənəddə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsinə rast
gəlinmir. Bu isə o deməkdir ki, söhbət
artıq postmünaqişə dövründən gedir;
– sənəddə ATƏT-in Minsk Qrupunun
adı çəkilmir. Bu, artıq Minsk Qrupunun
da tarixdə qaldığını göstərir;
– Soçi görüşü Azərbaycanın
diplomatik qələbəsidir və bu qələbədə
noyabrın 16-da sərhəddə erməni
təxribatının qarşısının alınması və
ordumuzun öz mövqelərini daha da
gücləndirməsinin də rolu mühüm önəm
daşıyır;
– Prezident İlham Əliyev dəfələrlə
bəyan edib ki, biz Zəngəzur dəhlizini
açacağıq – istər danışıqlarla, istərsə
güc yolu ilə. Bu il noyabrın 16-da işğalçı

Amerikalı ekspertlər: Ermənistan
revanşizm meyillərinə və erməni
lobbisindən asılılığa son qoymalıdır!

N

oyabrın 26-da Soçidə
Azərbaycan və Rusiya
prezidentləri və Ermənistanın
baş naziri arasında keçirilmiş
görüşdə bir sıra məsələlər, o
cümlədən, kommunikasiyaların
açılması, sərhədlərin delimitasiyası
və demarkasiyası məsələləri
müzakirə olunub. Üçtərəfli görüşün
nəticələri müsbət qiymətləndirilir.
Azərbaycan öz hədəflərinə nail
olub. Xüsusilə, avtomobil və dəmir
yollarının açılışı üzrə layihələrin işə
salınması barədə qərar qəbul edilib.

Amerikalı ekspert Piter Teys
bildirib ki, Soçidəki görüş doğru
istiqamətdə atılan böyük addımdır.
Ermənistan regional iqtisadi və
nəqliyyat layihələri üzrə əməkdaşlıq
etmək üçün tez hərəkət etməlidir. Bütün bunlar Yerevanın marağındadır.
Soçidə Rusiya prezidenti tərəfindən
təşkil olunmuş üçtərəfli görüş
Azərbaycanın qonşu Ermənistanla
dinc əməkdaşlığa hazır olmasının sübutudur: "Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bir daha Bakının Ermənistanla
dialoq və dinc birgəyaşayış prosesinə
başlamağa hazır olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanın özünün şanlı silahlı

qüvvələri bütün dünyaya göstərdi ki, suveren ərazilərin nəzərəçarpan diplomatik fəaliyyətlə birgə hərbi əməliyyatlarla
azad edilməsi böyük uğur idi. Soçidəki
üçtərəfli görüş reallığı qəbul etməkdən
imtina edən və regional iqtisadi və
infrastruktur layihələrdə iştiraka cəsarət
etməyən Ermənistan rəhbərliyinin
zəifliyini göstərdi".
Piter Teys qeyd edib ki, Azərbaycan
tarixən özünün suveren ərazisində
müxtəlif etnik icmaların dialoqunun,
dinc birgəyaşayışının qorunmasına
meyillilik nümayiş etdirib. Ekspert deyib:
"Ermənistanın Soçidə üçtərəfli görüşdə
iştirakı irəliyə doğru addımdır və bu

məsələdə Rusiya hökumətinin liderliyi
çox vacibdir. Moskva Azərbaycanın
tam ərazi suverenliyinin saxlanması
və Yerevanın reallıqla barışmasına
inandırılması ilə bağlı balanslaşdırılmış
mövqe tutur".
Piter Teys bildirib: "Ermənistan
rəhbərliyi zəif olmaqda davam edir
və erməni cəmiyyəti, təəssüf ki,
özünütəcrid vəziyyətində qalmaqdadır.
Bu görüşlər yekunda Paşinyanı inandıracaq ki, ölkəsi üçün iqtisadi uğura
aparan yol 10 noyabr 2020-ci il üçtərəfli
sazişinin tam icrasıdır. Zəngəzur dəhlizi
regional iqtisadi əməkdaşlığı asanlaşdıracaq".
Amerikalı ekspert və analitik İrina Tsukerman da maraqlı
mövqe sərgiləyib. O hesab edir ki,
Ermənistan ona təqdim olunan "zeytun budağı"ndan imtina etsə, özünün
qeyri-konstruktivliyini göstərəcək".
Soçi görüşü Brüsseldə təyin olunmuş
görüşün fonunda keçirildi. Azərbaycan
bir daha nümayiş etdirir ki, öz ərazilərini
azad etməklə regional inteqrasiyaya sadiqdir və sülh, çiçəklənmə,
qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün imkanlar
təklif edir. Bununla belə sual olunur
ki, Ermənistan Zəngəzur dəhlizinın

ölkənin təxribatına verilən layiqli cavabdan sonra Ermənistanı güzəştə məcbur
edəcək yeni reallıqlar ortaya çıxıb. Belə
ki, Soçidə Azərbaycanın əldə etdiyi
diplomatik nailiyyətlər göstərir ki, biz
Zəngəzur dəhlizinin açılmasına doğru
gedirik;
– Prezident Vladimir Putinin çıxışında “nəqliyyat dəhlizləri”nin xatırlanması,
həmçinin imzalanmış sənəddə “dəmir
yolu və nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına” dair bəndlər Zəngəzur dəhlizinin
gerçəkləşəcəyindən xəbər verir;
– Soçidə humanitar məsələlərdə də
irəliləyişə nail olmuşuq – bağlı qapılar
arxasında aparılan danışıqlardan sonra
mina problemi və ermənilərin indiyədək
Azərbaycana verməkdən imtina etdiyi
“mina xəritələri” məsələsində də müsbət
irəliləyiş olacaq;
– Bakı və Moskva ümumi regional
yanaşmaya malikdir, liderlər arasında
isə etibar, dostluq və qarşılıqlı anlaşma mövcuddur. Ümumilikdə, iki ölkə
arasında strateji tərəfdaşlıq yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoyur;
– Azərbaycan və Rusiya liderləri
arasında etibar və dostluğun olması,
həm də hər iki dövlət başçısının açıq
və mərd siyasət yürütməsi ilə bağlıdır. Bunun fonunda Nikol Paşinyanın
cılız və riyakar addımları Moskvanı da
qıcıqlandırır;
– prosesə Qərbi cəlb etmək üçün
vaxt qazanmaq məqsədi ilə 9 noyabr
görüşünü sabotaj edən Paşinyan Soçi
görüşü ərəfəsində də oxşar addım atdı.
Onun onlayn mətbuat konfransında
səsləndirdiyi destruktiv, şovinist fikirlər
Soçi danışıqlarının nəticəsiz qalmasına
yönəlmiş təxribat və şəxsən Putinin
vasitəçiliyinə qarşı hörmətsizlik idi.
Amma Paşinyanın sabotaj cəhdi baş
tutmadı və Soçidə o, güzəştə getməyə
məcbur oldu.
– Ermənistan növbəti dəfə Rusiyaya nümayiş etdirdi ki, öz strateji
tərəfdaşına qarşı satqınlıq və riyakarlıq siyasətini davam etdirir. Onun
Şarl Mişelə çağırışları və Avropa
vasitəçiliyini gündəmə gətirməsi
Moskvaya növbəti siqnal oldu.

***

Beləliklə, Soçi görüşündə
Azərbaycanın maraqlarından irəli gələn
müsbət qərarlar qəbul olunduğunu
deyə bilərik. Azərbaycan–Ermənistan
sərhədində sabitlik və təhlükəsizlik
səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə
dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə ikitərəfli komissiyanın
yaradılması isə gələcəkdə böyük sülh
sazişinin imzalanması istiqamətində
atılan mühüm addımdır.
Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

açılmasına müqavimət göstərməklə nə
əldə edə bilər? Həqiqətən də, 2022-ci
ilin yanvarından Türkiyə ilə idxalı bərpa
etmək niyyətində olan Ermənistanın
müharibədə məğlubiyyətdən sonra öz
qonşusunun sülh təkliflərinə müqavimət
göstərməsi qəribədir. Hələlik aydın deyil
ki, Ermənistan nə əldə etməyə çalışır.
O, təqdim olunan "zeytun budağı"ndan
imtina etsə, bu, beynəlxalq arenada
daha bir dönüş nöqtəsi olacaq.
Ermənistan Aİ tərəfindən maliyyə
çatışmazlıqlarının öhdəsindən gəlməyə
kömək edəcək dəstəyi və sülhü qəbul
edəcəkmi? Yoxsa, bu, əvvəlki kimi
revanşistlərin və erməni lobbisinin populist davranışlarından asılı olacaq?"
İrina Tsukerman vurğulayıb ki,
Azərbaycanla Ermənistan arasında
sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası irəli gedəcək bir prosesdir və
Soçidəki görüş bunu sürətləndirməyə
kömək edəcək: "Azərbaycan hər zaman
açıq dialoqun dəstəklənməsi və konfessiyalararası birgəyaşayışın təşviqinə
meyilli olub. Bu, Azərbaycanı etnik
birgəyaşayışı və dinlərarası dialoqu
qoruyub saxlayan aparıcı ölkələrdən biri
kimi yüksəldən tarixi fəlsəfədir".

“Xalq qəzeti”
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zərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin Soçidə keçirilən
üçtərəfli görüşünü sülh prosesinə töhfə verən təmas kimi qiymətləndirmək
olar. Azərbaycan qarşısına qoyduğu məqsədlərə nail oldu. Avtomobil və
dəmir yollarının açılmasını nəzərdə tutan layihələrə başlanması ilə bağlı qərarlar
qəbul olundu. Hər hansı bir şərt qoymadan Azərbaycan Prezidentinin mövqeyi
birgə bəyanatda öz əksini tapdı və sənəddə Dağlıq Qarabağ ifadəsinin olmaması
Azərbaycanın haqlı və qətiyyətli mövqeyinin nəticəsidir.

“Azərbaycan qarşıya qoyduğu
məqsədlərə nail oldu”

Dövlət rəhbərlərinin bəyanatında da
qeyd edildiyi kimi, üçtərəfli 10 noyabr razılaşmasının icrası da daxil olmaqla, regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
blokdan çıxarılmasına dair 11 yanvar 2
 021-ci
il tarixli bəyanatı da diqqətdə saxlandı.
Aydın oldu ki, məhz Azərbaycan ötən bir il
ərzində müharibənin fəsadlarının aradan
qaldırılması, kommunikasiyaların açılması məsələlərində maksimal konstruktivlik
göstərib. 2020-ci il 10 noyabr bəyanatında
əks olunan məsələlər məhz Azərbaycan
tərəfindən məsuliyyətlə icra edilməkdədir.
Ermənistan isə hələ ki, bu konstruktivliyi
göstərməkdən boyun qaçırır və üstəlik, sülh
prosesini məhz təxribatlar törətməklə pozur.
Dövlət başçımızın da söylədiyi kimi, rəsmi
Bakı dəfələrlə Azərbaycan və Ermənistan
arasında sərhədlərin təxirəsalınmaz delimitasiyasının vacibliyini bəyan edib. Azərbaycan
qarşıdurmaya son qoymaq, bir-birinin ərazi
bütövlüyünü və suverenliyini tanımaq,
gələcəkdə qonşu kimi yaşamağı təşviq etmək
üçün Ermənistana sülh razılaşması üzərində
işə başlamağı təklif edib.
Bakı bu prosesdə Rusiyanın da rolunu
yüksək qiymətləndirir. Dövlət sərhədində
vəziyyətə gəlincə, baş vermiş toqquşmalar
risklərə nəzarət etmək, onları minimallaşdırmaq və yekun sülh razılaşması üzərində
işləməklə bağlı məsələlərin müzakirəsini, o
cümlədən, üçtərəfli formatda müzakirəsini
zəruri edir.

İndiki məqamda Ermənistanın pozucu
fəaliyyətinə yox, 10 noyabr və 11 yanvar
bəyanatlarından irəli gələn vəzifələrin mümkün qədər tez həllinə yönəlmiş birgə səyləri
gücləndirməyə ehtiyac var. Soçidə imzalanan
birgə bəyanatda da tərəflər bu istiqamətdə
razılıq əldə ediblər. Ortaq yanaşma bundan
ibarətdir ki, Cənubi Qafqazın sabitliyinin,
təhlükəsizliyinin və iqtisadi inkişafının təmin
edilməsi maraqlarına uyğun olaraq ardıcıl şəkildə fəaliyyət davam etdirilməlidir:
“Biz Azərbaycan–Ermənistan sərhədində
sabitliyin və təhlükəsizliyin səviyyəsinin
yüksəldilməsi üçün addımlar atmağa və
tərəflərin xahişi əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhətçi köməyi ilə Azərbaycan
Respublikası ilə Ermənistan Respublikası
arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə ikitərəfli komissiyanın yaradılması
istiqamətində iş aparmağa razılaşdıq. Biz
regionun iqtisadi potensialını üzə çıxarmaq
üçün tez bir zamanda konkret layihələrə start
verilməsinin vacibliyini vurğuladıq”.
Rusiya Prezidenti mövcud vəziyyətdən
narahatlığını belə ifadə etdi: “Bu müddətdə
həqiqətən az iş görülməyib. Əfsuslar olsun
ki, məsələlərin hamısı hələ də nizamlanmayıb. Sərhəddə baş verən insidentlərdən,
faciəli insidentlərdən, hər iki tərəfdən insanların həlak olmasından və yaralanmasından
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”.
Kreml Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması,
xalqlar arasında etimad mühitinin yaradılması, habelə regionda mehriban qonşuluq
münasibətlərinin qurulması maraqları naminə
bundan sonra da bütün lazımi yardımı
göstərməyə davam etməkdə qərarlıdır.
Ermənistan istəsə də, istəməsə də bütün
səylər regionun dirçəldilməsi üçün şəraitin
yaradılması, insanların orada özlərini
təhlükəsiz hiss etmələri istiqamətində çalışmağa məcburdur.

Könül NURULLAYEVA,
Milli Məclisin deputatı

S

oçidə Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin və Ermənistanın baş nazirinin
görüşü keçirilib. Tərəflər İrəvanla Bakı arasında münaqişənin sonrakı
nizamlanmasını müzakirə ediblər. Ölkə rəhbərləri Putin, Əliyev və Paşinyan
Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin demilitasiyası və demarkasiyası
barəsində razılığa gəliblər. Görüş iştirakçıları Rusiyanın dəstəyi ilə sərhədlərin
delimitasiyasi üzrə komissiyanın yaradılması və regionda nəqliyyat dəhlizlərinin
açılması barədə də razılığa gəliblər. Rusiyanın “Qazeta.ru” internet-nəşrinin keçirdiyi
sorğuda iştirak edən ekspertlərin də ümumi fikiri belə olub ki, görüşün ən mühüm
yekunu Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və nəqliyyat
dəhlizlərinin açılması haqqında razılaşmadır.

Sərhəd razılaşması Soçi
görüşünün mühüm uğurudur

Moskva Beynəlxalq Münasibətlər
İnstitutunun Qafqaz problemləri və
regional təhlükəsizlik mərkəzinin baş
elmi işçisi Nikolay Silayev sorğuya cavab
olaraq bildirib:
– Əldə edilmiş razılaşmalar son aylar
regionda sabitliyi pozan sərhəddəki
gərginliyin kəskinləşməsinin qarşısını almağa
kömək edəcək: “Ehtimal olunur ki, bu ona
gətirib çıxaracaqdır ki, sərhəddə gərgiliyin
kəskinləşməsi halları azalacaqdır. Lakin bu,
çətin ki, bilavasitə Dağlıq Qarabağ ətrafında
gərginliyi aradan qaldırsın. Ermənistanla
Azərbaycan arasında dərin ixtilaflar
qalmaqdadır.
Bir görüşdə bu ixtilafları həll etmək
mümkün deyil. Burada önəmlisi odur ki,
tərəflər sərhəddə sabitliyin və təhlükəsizliyin
səviyyəsinin artırılması üzrə addımlar
atılması barədə razılığa gəlib, həmçinin
10 noyabr 2020-ci və 11 yanvar 2021-ci il
razılaşmalarının müddəalarının icrasına
tərəfdar olduqlarını təsdiq edib. Yəni,
prinsipcə Ermənistan və Azərbaycan sülhə
tərəfdar olduqlarını təsdiq edib. Lakin
bunların necə reallaşması hələ bəlli deyil.
Görünür, bu, heç də tez baş tutan məsələ
deyil.
MDB Ölkələri Qafqaz İnstitutunun
şöbə müdiri Vladimir Yevseyevin sorğuya
cavabı isə belə olub:
– Dağlıq Qarabağ ətrafında gərginlikdən
qurtulmaq mümkün deyil, lakin sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyası üzrə işçi
komissiyasının yaradılması iki dövlətin
sərhədlərində gərginliyi azaltmağa imkan
verəcəkdir. Prinsipial məqam ondan
ibarətdir ki, tərəflər bu görüşdə iqtisadi

münasibətlərdən kənara çıxdılar və təkcə
nəqliyyat dəhlizlərinin açılması deyil,
həm də demilitasiya və demarkasiya üzrə
mexanizmin yaradılması məsələsini müzakirə
etdilər.
Əlbəttə, tərəflər arasında sülh
müqaviləsində nələrin yazıla biləcəyi
haqqında güclü ixtilaflar var, lakin heç kim bu
görüşdə belə bir müqavilənin imzalanmasını
gözləmirdi. Lakin bu görüşün baş tutması
onu göstərir ki, tərəflər çətin də olsa, razılığa
gəlməyə yönəliblər.
Nikol Paşinyana ABŞ, Böyük Britaniya
və Fransa tərəfindən ciddi təzyiqlər var.
Yəni Paşinyan mürəkkəb vəziyyətdədir,
amma həm erməni əhalisinin təzyiqləri, həm
də vəziyyətin özü onu hər hansı güzəşt
axtarışına sövq etdi.

Hazırladı: R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan – Rusiya əməkdaşlığı
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Adı çəkilən yol xəritələri ticarət,
nəqliyyat, ölkəmizin ərazisində birgə
istehsal sahələrinin qurulması, büdcəvergi sektorunun rəqəmsallaşdırılması
üzrə qarşılıqlı fəaliyyəti, habelə
humanitar sahədə əməkdaşlığı
nəzərdə tutur. Yeri gəlmişkən, iki ölkə
arasındakı “Sərbəst ticarət haqqında
saziş” də ticarət əməkdaşlığının daha
da genişləndirilməsi üçün əlverişli
imkanlar yaradır. Bundan başqa,
Prezident İlham Əliyev “Valday”da
sualları cavablandırarkən demişdi
ki, sərhəd-buraxılış məntəqələrinin
inkişafı layihələrinin sinxronlaşdırılması
məsələsi müzakirə olunur və bu sahədə
xüsusi yol xəritəsi hazırlanacaq.
Bu il noyabrın 26-da keçirilən
görüşdə isə Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putin xatırlatdı 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”.

Elə Azərbaycan Prezidenti də öz
çıxışında ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi
məsələlərlə yanaşı, humanitar sahədəki
uğurlardan da danışdı: “Sizə həm də
ona görə təşəkkür etmək istərdim ki,
Azərbaycan tələbələrinin Rusiyada təhsil
almaları üçün gözəl şərait yaradılıb. 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”.

Siyasi fəaliyyətində və dövlət
idarəçiliyndə həmişə konkret və
daha yeni olan faktlara istinad edən
Azərbaycan Prezidenti rusiyalı həmkarı
ilə görüşdə də faktlara daha çox yer
verdi: “Bizim münasibətlərimizin inkişafı
işində bu həftə çox əlamətdar olub.
Mən bu həftə Rusiya Federasiyası
hökuməti sədrinin müavinini qəbul
etmişəm, dünən axşam Rusiya Elmlər
Akademiyasının prezidentini qəbul
etdim. Sizin humanitar əməkdaşlıq üzrə
xüsusi nümayəndəniz Azərbaycanın
və Ermənistanın intellektualları,
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mədəniyyət xadimləri arasında Rusiya
tərəfin fəal iştirakı ilə əlaqələrin nizamlanması 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”.
Yada salaq ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinlə dövri olaraq
görüşür və əməkdaşlığın müxtəlif
spektrləri müzakirə olunur. Son dördbeş ilin faktlarına nəzər salsaq, həmin
görüşlərin intensivliyi barədə təsəvvür
yaranar. Məsələn, dövlət başçımız
2016-ci il iyunun 20-də, 2017-ci il
iyulun 21-də, dekabrın 27-də, 2018-ci il
iyunun 14-də, dekabrın 6-da, 2019-cu il
oktyabrın 2-də, dekabrın 20-də, 2021-ci
il yanvarın 11 də və bu il noyabrın 26-da
Rusiya Federasiyasında səfərdə olmuşdur. Bu faktların özü elə əməkdaşlığın
səviyyəsini göstərir.
Bundan başqa, Prezident kitabxanasının elektron resurslarında
göstərilir ki, Azərbaycanla Rusiya
arasındakı müqavilə-hüquq bazasını möhkəmləndirmək üçün 236-dan
çox sənəd imzalanmışdır. İnanırıq ki,
bu göstərici əksər xarici ölkələr üçün
nümunə gəstərilə bilər.
Prezident İlham Əliyev bütün bu
faktları Soçidə də yada salaraq dedi
ki, 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”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

“Kommersant” qəzeti:

Prezident İlham Əliyev əvvəllər
olduğu kimi qalib görünürdü

"Kommersant" qəzeti Soçidə keçirilən üçtərəfli görüşün yekunları barədə
redaksiyanın əməkdaşı Andrey Kolesnikovun məqaləsini dərc edib.
Müəllif Andrey Kolesnikov qeyd edir
ki, tərəflər ilin sonunadək iki ölkə arasında
sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi mexanizmi
barədə razılığa gələcəklər.
Məqalədə vurğulanır ki, danışıqlar zamanı
Prezident İlham Əliyev əvvəllər olduğu kimi
təmkinlilik nümayiş etdirərək qalib kimi görünürdü. Nikol Paşinyan isə içində faciəvi emosiyaları
gizlədən biri kimi danışırdı.

R

usiya Prezidenti Vladimir Putin,
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Ermənistanın baş naziri
Nikol Paşinyanın üçtərəfli görüşünü
bir il əvvəl olduğu kimi yenə də tarixi
adlandırmaq olar.

Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq
Məsələlər Komitəsinin sədri Leonid Slutski

Ukrayna mətbuatı Soçi
görüşünə geniş yer ayırıb

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti
Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Soçi şəhərində noyabrın 26-da keçirilən üçtərəfli
görüşü Ukraynanın aparıcı mətbuat orqanlarında geniş
işıqlandırılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, “Ukrinform”, “RBK-Ukrayna”,
“Gordon”, “Korrespondent.net”, “Obozrevatel” və digər informasiya agentlikləri, xəbər portallarında dərc olunan məqalələrdə
üçtərəfli görüşdən sonra mətbuat üçün səslənən fikirlər geniş
yer alıb. Xüsusilə, məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanın Ermənistan ilə çoxillik qarşıdurma səhifəsini
çevirmək, normal qarşılıqlı fəaliyyət mərhələsinə başlamaq
əzmində olduğu barədə bəyanatı, o cümlədən, sərhədlərin
delimitasiyası, demarkasiyası, nəqliyyat arteriyalarının bərpası
barədə fikirləri yer alıb. Prezident İlham Əliyevin bəyanatına istinadla qeyd olunub ki, Azərbaycan hərbi əməliyyatlar bitəndən
sonra saxlanılmış 100 nəfərdən çox erməni hərbi qulluqçunu
Ermənistan tərəfinə verib.
Məqalələrdə münaqişənin tarixinə toxunularaq, ötən ilin
sentyabrında Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verən
müharibə nəticəsində Azərbaycanın uzun müddət işğal altında
olan torpaqlarını azad etdiyi vurğulanıb.

“Xalq qəzeti”
Bu gün Cənubi Qafqazda
sabitlik naminə mühüm addımlar atılır. Azərbaycan 44
günlük Zəfər yürüşündən sonra
Qarabağda bərpa-quruculuq
işlərini reallaşdırır, regional
layihələr vasitəsilə bölgənin
beynəlxalq əhəmiyyətini artırmaq üçün əməli səylər göstərir.
Ermənistan isə hələ də revanşizm xəstəliyindən qurtara bilmir və sosial-siyasi geriləməsini
davam etdirir.

Ermənistanın noyabrın 16-da
sərhəddə törətdiyi hərbi təxribat
tamamilə iflasa uğradı. Üçtərəfli Soçi
görüşündə baş nazir Nikol Paşinyan
özünün sərsəm ritorikalarına rəğmən,
vacib sənədlərə imza atmağa məcbur
oldu. Hazırda İrəvan şəhəri hökumət
əleyhdarlarının və onlara qarşı
tədbirlər görən polisin əzələ nümayişi meydanına dönüb. Əhali səfalət
içindədir və sabaha inamını tamam
itirib.
Ümumiyyətlə, bölgədə mövqelərini
durmadan möhkəmləndirən
Azərbaycanla əks qütbdə qərar tutan
Ermənistan hazırda kataklizmlər
burulğanında boğulmaqdadır. Siyası
analitiklər RF Prezidenti Vladimir
Putinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin və
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın
Soçi görüşünü qalib ölkəmizin növbəti
qələbəsi, məğlub Ermənistanınsa
siyasi və hərbi təxribatlarının növbəti
fiaskosu kimi dəyərləndirirlər.
Xatırlayırıq ki, hələ 7 il əvvəl və
sonra da Soçidə üçtərəfli görüşlər
olmuş və Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Qarabağ münaqişəsinin ədalətli
həllinin vacibliyini vurğulasa da, qarşı
tərəf yenə riyakarcasına öz bildiyini
etmiş və vaxtı uzatmışdı. Təəssüf
ki, dünyanın böyük dövlətlərindən
heç biri Ermənistandan işğal etdiyi
torpaqları boşaltmağı qətiyyətlə tələb
etmirdi. Həmin səbəbdən də düşmən
illər uzunu atəşkəsi tez-tez pozur və
siyasi, geosiyasi spekulyasiyalarını
davam etdirirdi. Bu dəfə isə vəziyyət
başqa cürdür. Azərbaycan öz gücünə
münaqişəni həll edib, əzəli torpaqlarımızı düşməndən təmizləyib və danışıqlar masası arxasında qalib dövlət
kimi oturur. Təxribatların qarşısının
alınması, sərhədlərin delimitasiya və
demarkasıyasının gerçəkləşməsi,

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan liderlərinin üçtərəfli
görüşü Yaponiya mətbuatında

Leonid Slutski: Soçidəki üçtərəfli
görüşü tarixi adlandırmaq olar
özünün "Telegram" kanalında yazıb: "Soçidə
mühüm addım atıldı və bu, hamımızın çox ümid
etdiyimiz kimi, Qarabağ münaqişəsinin yekun
həllini yaxınlaşdıracaq.
Rusiya Prezidentinin sözlərinə görə, ilin
sonuna kimi Ermənistanla Azərbaycan arasında
sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası
mexanizmləri yaradılacaq. Təbii ki, bunun üçün
sərhəd bölgələrində təhlükəsizliyin artırılması
tələb olunacaq və əldə olunan razılaşmalar
həyata keçirilməlidir. Müsbət vektor artıq verilib".
Slutski qeyd edib ki, üç ölkənin liderləri
Qarabağın iqtisadi potensialını üzə çıxarmaq
üçün tez bir zamanda konkret layihələrin həyata
keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar: "Danışıqların yekunu üzrə imzalanmış bəyanat Rusiyanın Qarabağ nizamlanmasında ən effektiv
vasitəçilərdən biri kimi rolunu bir daha nümayiş
etdirir. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan bizim əsas müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızdır".

Kolesnikov yazır: “Paşinyanın sözləri ilk baxışdan danışıqlara gələn insanın sözləri təsirini
bağışlamırdı... Başa düşmək lazımdır ki, söhbət
sərhədlərin xəritəyə köçürülməsindən gedir
və bu, onların münasibətində ən çətin məqam
olacaq. Çünki Ermənistanın baş naziri, sözün
əsl mənasında, öz məğlubiyyətinin altına imza
atmalıdır".

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti
Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın
Rusiyanın cənubunda yerləşən Soçi şəhərində noyabrın
26-da keçirilən üçtərəfli görüşü Yaponiya mətbuatının da
diqqətindədir.

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
xəbər verir ki, nüfuzlu Kyodo agentliyi, “chibanippo.co.jp” və “ajmedia.jp”
saytları Azərbaycan Prezidentinin həm
üçtərəfli müzakirələrdə iştirakı, həm
üç ölkənin liderləri tərəfindən qəbul
edilən bəyanat, həm də görüşdən sonra
keçirilən mətbuat konfransı barədə
ətraflı məlumat veriblər.
“Üç ölkənin liderləri sərhədlərin
demarkasiyası barədə razılaşıblar”
başlığı ilə ingilis və yapon dilində
yayımlanan məqalələrdə Rusiyanın
razılığın əldə olunmasında vasitəçiliyi
barədə məlumat verilib. Qeyd edilib ki,
razılaşmaya əsasən iki ölkə arasında

Ermənistanda ictimai-siyasi
gərginlik səngimir
Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə nəqliyyatlogistika imkanlarının artırılmasına nail
olunması və sair bu kimi məsələlərdə
qətiyyət göstərən və üstün mövqedə
olan tərəf məhz Azərbaycandır. Bu isə
ermənilərdə güclü təşviş yaradır.
İrəvanda Paşinyana qarşı olan
qüvvələr daha da fəallaşaraq yenidən
etiraz aksiyalarına başlayıblar.
Parlamentdənkənar qüvvələr şəhərdə
bir neçə metro stansiyasına girişi
əngəlləyiblər. Onların təmsil olunduğu “5165” milli-konservativ hərəkatı
Respublika meydanına toplaşmağa çağırışlar edir. Əslində, Soçi
görüşündən əvvəl də orada delimitasiya və demarkasiyası məsələsi barədə
müsbət müzakirələrin aparılacağı
xəbəri erməni siyasi spekulyantlarında etiraz dalğası yaratmışdı. Ölkədə
iğtişaş salmaq istəyən qruplar daha
çox canfəşanlıq edirdilər. Sadə xalq
bilir ki, Ermənistan üçün ən optimal variant Azərbaycanla razılığa
gəlməkdir. Çünki Ermənistan məğlub
olub və Qarabağ öz sahibinə qovuşub.
Uzlaşma olmasa, bu ölkə daha da
çökəcək. Paşinyan da belə düşünür,
amma rəqibləri onu yıxmaq üçün hər
fürsətdən maksimum yararlanmağa
çalışırlar. Onları xalqın taleyi düşündürmür.
“Novosti Armenii”portalının
verdiyi xəbərə görə,noyabrın 26-da
“5165”-çilər və “Dirçəliş” partiyasının
üzvləri İrəvanda yeni etiraz aksiyası
keçirib və Paşinyanı istefa verməyə
çağırıblar. Onlar yolları bağlayaraq
tələb ediblər ki, Paşinyan Ermənistan–
Azərbaycan sərhədi ilə bağlı Prezident

İlham Əliyevlə imzaladığı razılığın
məğzi barədə açıqlama versin.
“Dirçəliş”in lideri Ara Zohrabyan aksiya
iştirakçılarına deyib ki, bu, Paşinyanın antierməni proqramıdır. Odur ki,
vətəndaşlar ayılmalı və yeni hərəkata
qoşulmalıdırlar.
Təhlillər göstərir ki, siyasi manipulyasiyalar ustası olan, ziddiyyətli
mövqelər sərgiləyən Ermənistanın baş
naziri Soçi görüşündən öncə Zəngəzur
bölgəsinin – Qafan, Meğri, Teq, Tatev,
Qorayk, Qacaran, Sisian icmalarının rəhbərləri ilə görüşüb. Bölgənin
problemlərinə toxunaraq dolayı yolla
Qarabağın Azərbaycana məxsus
olduğunu etiraf edib. Hökumət başçısı İkinci Qarabağ müharibəsindən
sonra bölgədə yaranmış durumdan
danışıb. Yerli sakinləri Qarabağın
Azərbaycana məxsus olmasını qəbul
etməyə çağırıb: “Biz otuz il özümüzü
aldatdıq və nəhayət, indi baş verənlər
oldu”. Paşinyan bildirib ki, Ermənistan
Zəngəzurdan keçib Naxçıvana
gedən yolu bağlaya bilməz: “Çünki
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
buna hərbi yolla nail olmağa çalışacaq.
Bizim isə qarşıdurma üçün resursumuz yoxdur”. Halbuki, Nikol bir neçə
gün öncə sosial şəbəkədə jurnalistlərin
suallarını cavablandırarkən absurd
ifadələr səsləndirmiş, 10 noyabr
üçtərəfli bəyanatında dəhlizlə bağlı
heç bir müddəanın olmadığını bəyan
etmişdi. Onun digər açıqlamaları
da aqressiv tonda idi. Lakin Soçi
görüşündən bir gün öncə erməni baş
nazir tamamilə fərqli ifadələr seçib.
Həmin görüşdə isə Rusiya Prezi-

denti açıq mətnlə “dəhliz” ufadəsini
işlətməklə erməni baş nazirin bütün
bəhanələrinə bir növ son qoydu.
Əlbəttə, hamı bilir ki, Nikol özbaşına deyil, müstəqil siyasət yürüdə
bilməz. Onun suflyorlarının kimlər olduğu da bəllidir. Odur ki, səsləndirdiyi
bəyanatları neqativ, yaxud pozitiv
yöndən dəyərləndirmək əbəsdir. Hər
kəs Paşinyanın səlahiyyət çərçivəsini,
nəyi edib-edə bilməyəcəyini çox
yaxşı bilir. Hazırda baş nazirin yeganə
fəaliyyəti publikaya oynamaqdır.
Bu gün düşmən ölkədə
cinayətkarlıq şkalası “kəlləçarx”dadır
desək, yanılmarıq. Orada vəziyyyət o
həddə çatıb ki, mənəvi dəyər adlanan
nəsnə də arxa plana keçib. Məsələn,
İrəvanın "Yerablur" məzarlığında
Ermənistanın "milli qəhrəmanı"
Narek Gevorkyanın məzar daşlarının
tamamilə dağıdılması erməni aləmində
daha müqəddəs heç nəyin qalmadığının təzahürüdür. Ötən ay İrəvanda
rusiyalı sərhəd xidməti generalının
qızı olan bir qadının ölümü barədə
xəbərlər KİV-i zəbt etmişdi. Bundan
başqa, iki həftə öncə gecə saatlarında
baş vermiş atışmada kriminal avtoritet Artur Kazaryanla yanaşı, sabiq
deputat Artuş Simonyan və daha
iki nəfər də qətlə yetirilib. Noyabrın
7-də Ermənistan paytaxtında pizza
satılan restoranların birində kütləvi
zəhərlənmə nəticəsində xəstəxanaya
yerləşdirilən şəxslərin sayı 171 nəfərə
çatıb.
Bəli, Ermənistanda qanunsuzluq
hər sahəni bürüyüb. Adi bir misal:
İrəvanın "Ararat" klubunun legioner
futbolçuları – kamerunlu Kayna Umaru
və amerikalı Kirian Nvabuze idman
biznesi sahəsində aşkar maliyyə
təxribatı ilə üzləşib, 4 aydan bəri
maaşlarını ala bilmədiklərinə görə hayküy saldıqları üçün məşqlərə buraxılmayıblar və hər şeyə tüpürərək, öz
vətənlərinə qayıtmaq istəyiblər.

sərhədlərin demarkasiyasına cari ilin
sonlarında start veriləcək.
Liderlərin görüşündən sonra
keçirilən mətbuat konfransında Rusiya
Prezidentinin bu görüşü çox konstruktiv adlandıraraq, həm iqtisadi, həm də
humanitar sahələrdə bir sıra mühüm
məsələlər üzrə razılığın əldə olunduğunu bildirdiyi də qeyd edilib.
Məqalələrdə münaqişənin tarixinə
toxunularaq, ötən ilin sentyabrında
Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verən müharibə nəticəsində
Azərbaycanın uzun müddət işğal
altında olan torpaqlarını azad etdiyi
vurğulanıb.

Bu həftənin əvvəlində keçmiş
prezident Serj Sarkisyanın üç il yarım
öncə sahibkar Silva Ambarsumyandan
böyük miqdarda rüşvət aldığı üçün
təqsirli şəxs qismində antikorrupsiya
komitəsinə sorğulanmağa çağrılması
da Ermənistanda cari reallıqları əks
etdirən faktdır. Xatırladaq ki, Ambarsumyanın adı keçmiş prezident Robert
Koçaryana qarşı qaldırılan cinayət
işində də keçir. Onun iddiasına görə,
şirkətinə kömək vədi verən Koçaryan
qadından 3 milyon dollar alıb.
Ermənistan ordusunda fərarilik daimi səciyyə daşımaqdadır. Təkcə sıravi
əsgərlər deyil, zabitlər belə ordudan
yayınır, canlarını vətəndən üstün tuturlar. İki gün öncə döyüş mövqeyinin
itirilməsi ilə əlaqədar olaraq batalyon
komandirini əvəz edən bir mayor baş
prokururluq tərəfindən həbs edilib. “İA
Regnum”un məlumatına görə, 7 hərbçi
ilə birlikdə düşmənin qarşısından qaçan zabit ağır nəticələrlə sonuclanan
döyüş xidməti qaydalarını pozmaqda
ittiham olunur.
İsrailli ekspert, beynəlxalq hüquq
və beynəlxalq siyasət üzrə mütəxəssis
Mixail Finkel Ermənistanın son
təxribatlarını şərh edərkən deyib: “Bu
ölkə başı kəsilmiş ilan kimidir və bu
baş son nəfəsində belə öldürmək
niyyətində olacaq. Azərbaycan tərəfi
bu ilandan ehtiyatlı olmalıdır. Bir
tərəfdən başı kəsildi, digər tərəfdən
isə bu baş sancmağa və hər alçaqlıq
etməyə qadirdir”.
Görünən budur ki, Ermənistan
bütün mənalarda rəzil vəziyyətə
düşüb. Belə də olmalı idi. Axı, hər
zaman qaya kölgəsində yataraq, haqsız iddialarda bulunmağın, nankor və
dağıdıcı olmağın, vandalizm və terror
aktları törətməyin acınacaqlı bir sonu
olmalı idi. Bu aqibəti irəlicədən görən
ağıllı başlar sarıdan isə bu ölkədə hər
zaman qıtlıq yaşanıb .
Erməni siyasi rəhbərliyi problemlər
içində çapalayır. Nala-mıxa döyən
paşinyanlar, necə deyərlər, nə yardan
doyur, nə əldən qoyurlar. Özlərinin
yanlış addımları ilə daha da gülünc duruma düşürlər. Hətta bəzən
İrəvan inadla Moskvaya da “buynuz”
göstərmək cəhdlərində bulunur. Bir
sözlə, bu dəfə də onlar ağıllanmasalar,
uçurumun lap dibinə yuvarlanacaqlar.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”
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Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Parlamentlərarası Prezident Ərdoğan Türkmənistana səfər edib
İttifaqın 143-cü Assambleyasında çıxış edib
Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib
Ərdoğan İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatına
(İƏT) üzv ölkələrin
dövlət başçılarının
15-ci sammitində
iştirak etmək üçün
Türkmənistana səfər
edib.

Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyətimiz
Parlamentlərarası İttifaqın
143-cü Assambleyasında və Assambleya çərçivəsində Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər
Şəbəkəsinin təsis iclasında
iştirak etmək üçün İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində
səfərdədir.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a
verilən məlumata görə, noyabrın 27-də
keçirilən Parlamentlərarası İttifaqın 143cü Assambleyasında “Demokratiyanın
üzləşdiyi müasir çağırışlar: parçalanmanın
öhdəsindən gəlmək və icma quruculuğu”
mövzusunda müzakirələr aparılıb.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
Assambleyada çıxış edib. O, deyib ki,
hazırda yaşadığımız dövr öz mürəkkəb
çağırışları ilə dünya birliyi üzərinə ağır
yük qoyur. Hətta, artıq bir sıra dövlətlər
problemlərin öhdəsindən çətinliklə
gəlirlər, bəzən isə onları həll edə bilmirlər.
COVID-19 pandemiyası və pisləşən
iqtisadi vəziyyət durumu bir qədər də
mürəkkəbləşdirir. Bu da gələcəkdə
cəmiyyətlərin daha da qütbləşməsinə
gətirib çıxara və siyasi sistemlərə inamsızlıq yarada bilər.
Sahibə Qafarova çıxışında bildirib
ki, ifadə azadlığı və dezinformasiya
arasında olan incə xəttin tamamilə
silinmək təhlükəsi var. Belə şəraitdə milli
parlamentlər öz fəaliyyətlərini hərtərəfli
qurmalıdırlar. Onun sözlərinə görə,
məsələyə təkcə qanunvericilik prizmasından deyil, daha geniş aspektdə yanaşan
parlamentlərin parçalanmanın qarşısını
almaq və cəmiyyətlər arasında körpülər
yaratmaq şansları var. Parlamentlər seçkili
nümayəndələrin, hökumətin və vətəndaş
cəmiyyətinin birgə səylərinin mərkəz
nöqtəsi kimi öz rollarını gücləndirməlidir.
Ən əsası isə bu səylər təkcə parlamenti
əhatə etməməli, bütün siyasi sistemə
yayılmalı və bütün cəmiyyəti əhatə
etməlidir. Dezinformasiya ilə bağlı vəziyyət

parlamentlərimiz tərəfindən ifadə azadlığının daha da gücləndirilməsi, dezinformasiyanın və onun təhlükəli fəsadlarının
aradan qaldırılması üçün qanunvericilik
sahəsində daha qəti addımların atılmasını
tələb edir.
Spiker Sahibə Qafarova xatırladıb
ki, dünya birliyi pandemiyanın törətdiyi
mövcud çətinliklərə hazır deyildi və
vəziyyətə dair lazımi addımların atılması
üçün bir müddət vaxt keçdi. İndi biz
növbəti addımlara hazır olmalıyıq və
gələcəkdə mümkün problemlərin daha
yaxşı həlli üçün COVID-dən sonrakı
bərpa mərhələsinə daha çox diqqət
yetirməliyik. Milli Məclisin sədri bildirib
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev BMT çərçivəsində
COVID-19-a qarşı yüksək səviyyəli qlobal
bərpa paneli yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış
edib. Bu panel pandemiyadan sonrakı dövrdə qlobal səviyyədə görüləcək
tədbirlərə dair tövsiyələrin hazırlanmasına yönəlməlidir. Hesab edirəm
ki, bu təşəbbüsə uyğun olaraq, biz –
parlamentarilər yaxın gələcəkdə pandemiya bitdikdən sonrakı mərhələ ilə bağlı
müzakirələrə keçməliyik.
Sahibə Qafarova söyləyib ki, sülh və
təhlükəsizliyin təşviq olunması demokratiyanın inkişafı, insan hüquqlarının
müdafiəsi və davamlı inkişafın təmin
edilməsi üçün çox mühüm vasitədir. O,
qeyd edib ki, Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınmış ərazilərinin 20 faizinin
Ermənistanın 30 il davam edən işğalından
azad edilməsi bizə bu ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa proqramlarına başlamağa imkan verib. Bu işlər bizim 1 milyon məcburi

köçkünümüzün öz yurdlarına qayıtmasını
təmin edəcək.
Parlamentin sədri bildirib ki, 2020-ci il
noyabrın 10-da Azərbaycan, Ermənistan
və Rusiya liderləri tərəfindən imzalanmış Üçtərəfli bəyanat Ermənistan və
Azərbaycan arasında münaqişəyə son
qoyub. İndi suverenliyin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı şəkildə tanınması
prinsipi üzrə sülh sazişi üzərində işə və
sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə başlamaq lazımdır.
O qeyd edib ki, Azərbaycan dəfələrlə
Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasına hazır olduğunu nümayiş etdirib
və bir sıra təkliflər irəli sürüb. Ümid edirik
ki, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin
noyabrın 26-da keçirilmiş son görüşü
nəzərəçarpacaq nəticələr verəcək, sülh
sazişinin imzalanmasını və regionda kommunikasiyaların bərpasını təmin edəcək.
Milli Məclisin spikeri vurğulayıb ki,
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi, özünün güclü dəstəyi ilə və
parlamentlərarası əməkdaşlığa sadiqliyinin
bariz nümunəsi olaraq təşkilatın parlament
ölçüsünün inkişafı təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər
Şəbəkəsinin təsis iclası Assambleya
çərçivəsində noyabrın 28-də keçiriləcək.
Parlamentin sədri qeyd edib ki, Qoşulmama Hərəkatının parlamentariləri arasında münasibətlərin genişləndirilməsi və
dərinləşdirilməsi sülhün, demokratiyanın
və davamlı inkişafın möhkəmlənməsinə
dair qlobal səviyyədə daha səmərəli
səylərin göstərilməsinə xidmət edəcək və
həmçinin Parlamentlərarası İttifaqın təşviq
etdiyi prinsiplərə tam uyğundur.

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla görüşüb

P

arlamentlərarası
İttifaqın 143-cü
Assambleyasında və
Assambleya çərçivəsində
Qoşulmama Hərəkatının
Parlamentlər Şəbəkəsinin
təsis iclasında iştirak etmək
üçün İspaniyanın paytaxtı
Madrid şəhərində səfərdə
olan Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova noyabrın
27-də Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin (TBMM) sədri
Mustafa Şentopla görüşüb.

Milli Məclisin Mətbuat
və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən AZƏRTAC-a
verilən məlumata görə,
TBMM-in sədrini və Türkiyə
nümayəndə heyətinin üzvlərini
səmimi salamlayan Milli
Məclisin sədri bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi, Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərinin dünya siyasi
sistemində alternativi yoxdur. Bu münasibətlərin kökü
xalqlarımız arasındakı qardaşlıq ruhuna söykənir. Bu
gün Azərbaycan ilə Türkiyə

 rasında əlaqələr strateji
a
müttəfiqlik səviyyəsindədir.
Sahibə Qafarova deyib
ki, dünya Azərbaycanın 44
günlük Vətən müharibəsində
bir daha bu qardaşlığın şahidi
oldu. Dövlət başçılarımızın
şəxsi dostluq münasibətləri
ölkələrimiz arasındakı birliyin
bugünkü yüksək səviyyəyə
çatmasında mühüm rol
oynayır.

Noyabrın 27-də Azərbaycan
Kardiologiya Cəmiyyəti İctimai Birliyi
nəzdində fəaliyyət göstərən İnvaziv
İşçi Qrupunun III Azərbaycan İnvaziv
Konqresi işə başlayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, açılış
mərasimində çıxış edən Azərbaycan
Kardiologiya Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin
üzvü, periferik və beyin çalışma qrupunun
sədri Üzeyir Rəhimov son iki ildə dünyada,
o cümlədən ölkəmizdə koronavirus pandemiyası səbəbindən çətin günlər yaşandığını, səhiyyə işçilərinin öz vəzifələrini
fədakarcasına icra etdiklərini bildirib: “Bu
dövr ərzində elmi toplantılar keçirmək bizim
üçün çox çətin olub. Nəhayət, ilk tədbirimizi
təşkil edə bilmişik və bu çox önəmlidir.
Əfsuslar olsun ki, pandemiya dönəmində
bir çox məsləkdaşımızı itirdik. O cümlədən
Vətən müharibəsində də səhiyyə işçiləri
arasında şəhid olanlar oldu. Onlar hər cür
hörmət və ehtirama layiqdirlər”.
Azərbaycanda ilk invaziv müdaxilənin
1979-cu ildə həyata keçirildiyini xatırladan
Ü.Rəhimov qeyd edib ki, müasir invaziv
kardiologiyanın inkişafı ümummilli lider
Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Ulu öndərin Mərkəzi Klinikanı
açması ilə başlayan inkişaf Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir səviyyəli laboratoriyalarla təchiz edilmiş xəstəxanaların
fəaliyyətə başlaması ilə davam etməkdədir.
İlk anju laboratoriyaları Bakıda təşkil olunmuşdu. Daha sonra belə laboratoriyalar
Gəncə, Naxçıvan və Sumqayıt şəhərlərində
də fəaliyyətə başladı. Hazırda isə paytaxtda
25-dən çox mərkəzdə bu iş icra olunur. Bu
gün dörd böyük şəhərdə anju laboratoriyaları

Sahibə Qafarova diqqətə
çatdırıb ki, xalqlarımız arasındakı bu yaxınlıq iki ölkənin
parlamentlərinin həm ikitərəfli
formatda, həm də beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində
əməkdaşlığında da özünü
göstərir. Parlamentlərimizdə
qarşılıqlı dostluq qrupları öz
fəallıqları ilə seçilirlər.
Görüşdə Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin sədri Mustafa

Şentop bildirib ki, Türkiyə və
Azərbaycan əsrlər boyu dərin
tarixi dostluq və qardaşlıq
kökləri ilə bağlı olan iki dövlət,
tək millətdir. Mustafa Şentop
diqqətə çatdırıb ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin
həllindən sonrakı dövrdə də,
dövlət başçısı Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın söylədiyi kimi,
biz hər zaman Azərbaycanın
yanındayıq.
Spiker qeyd edib ki,
parlamentlərimiz arasında qarşılıqlı səfərlərin və görüşlərin
sayının artırılması olduqca mühümdür. Qarşılıqlı təmasların
intensivləşməsi münasibətlərin
daha da dərinləşdirilməsi üçün
vacib töhfədir.
TBMM-in sədri deputatlarımızın beynəlxalq təşkilatlarda
sıx əməkdaşlığından
məmnunluğunu bildirib,
gələcəkdə bu əməkdaşlığın
daha da gücləndirilməsinin
vacibliyini diqqətə çatdırıb.
Sonra görüşdə tərəfləri
maraqlandıran digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə
Əlaqələr İdarəsinin yaydığı
məlumatda bildirilir ki, səfər
çərçivəsində Türkiyə və
Türkmənistan liderləri iki
ölkə arasında münasibətləri
nəzərdən keçirib və ikitərəfli
əməkdaşlığın daha da

inkişaf etdirilməsi imkanlarını
müzakirə ediblər. Tərəflər
həmçinin regional məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi

aparıblar.
Noyabrın 28-i Türkiyə
Prezidenti İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının sammitində

vativ kardiologiya sahəsində digər ölkələrə
müraciət etməyə heç bir ehtiyacın olmadığını vurğulayıb. O bildirib ki, Azərbaycan
vətəndaşları peşəkar həkim və qurumların
kardioloji xidmətindən tam yararlana bilərlər.
Ölkəmizdə dörd şəhərdə kateter laboratoriyası olduğunu qeyd edən İ.Mustafayev
onların sayının artırılmasına ehtiyac olduğunu bildirərək deyib: “Çalışmaq lazımdır ki,
ölkənin istənilən ərazisindən vətəndaşları
kəskin koronar sindrom olan hallarda
60-90 dəqiqə ərzində kateter laboratoriyasına çatdırmaq və onların həyatını xilas
etmək mümkün olsun. İnvaziv kardiologiya bu kontekstdə daha çox vacibdir. Bu
istiqamətdə görüləcək işlər çoxdur”.
Kardiologiya sahəsində Türkiyə və

“Xalq qəzeti”

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
sədrliyi ilə MDB ölkələrinin Tikinti Fəaliyyətində
Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Şurasının 42-ci iclası
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) Tikinti Fəaliyyətində
Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Şurasının növbəti, 42-ci
iclası Şuraya Azərbaycan Respublikası adından üzv olan Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrliyi ilə videokonfrans
formatında təşkil edilib.
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsindən bildirilib ki, iclası giriş sözü
ilə açan komitə sədri Anar Quliyev MDByə üzv dövlətlər tərəfindən müştərək qəbul
edilmiş qərara əsasən 2021-ci ilin “Memarlıq və şəhərsalma ili” kimi qeyd olunmasının iştirakçı ölkələr arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsində əhəmiyyətini
vurğulayıb.
Cari ilin nəticələri haqqında danışan
Anar Quliyev, pandemiya dövrünə
düşməsinə baxmayaraq, ilin mövzusu
ilə əlaqədar planda nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin üzv ölkələr tərəfindən uğurla həyata keçirildiyini bildirib. O, həmin
plana əsasən komitə tərəfindən təşkil
olunmuş “MDB məkanında şəhərsalma
sahəsində nailiyyətlər, problemlər və
mövcud trendlər” mövzusunda elmipraktiki konfransın və “MDB ölkələri üzrə
gənc memarların iştirakı ilə memarlıq və
şəhərsalma müsabiqəsi”nin yüksək marağa səbəb olduğunu deyib. Eyni zamanda,
Anar Quliyev hazırkı 42-ci iclasın da çox
səmərəli keçəcəyinə və tikinti sektoru üzrə
qarşılıqlı əlaqələrin gələcək inkişafı üçün
töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib.
Daha sonra çıxış edən MDB-nin
İcraiyyə Komitəsinin sədr müavini İlxom
Nemətov 42-ci iclasın yüksək səviyyədə
təşkilinə görə komitə sədrinə təşəkkürünü
bildirib, görülmüş işlərin aktual məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsinin aparılmasına
əlverişli şərait yaratdığını qeyd edib. Sədr
müavini il ərzində baş tutmuş tədbirlərin
Şuraya üzv ölkələr arasında şəhərsalma
və tikinti sahələrində əməkdaşlığın daha
da genişləndirilməsinə və qazanılmış
təcrübənin davam etdirilməsinə imkan
verdiyini vurğulayıb.
İclasda Şuraya üzv ölkələrin ilin
mövzusuna uyğun olaraq təqdimat və

məruzələri dinlənilib. Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsinin nümayəndələri
tərəfindən şəhərsalma və tikinti sahəsində
ölkəmizdə həyata keçirilən layihələndirmə
işlərindən danışılıb. Postsənaye dövrünün
tələblərinə uyğun olaraq yerli və beynəlxalq
mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanan Bakı
şəhərinin Baş planının inkişaf konsepsiyası haqqında məlumat verilib. Həmçinin
işğaldan azad edilmiş torpaqların planlaşdırılması və inkişafı barədə təqdimat keçirilib.
Bununla yanaşı, iştirakçı ölkələr
tərəfindən “Memarlıq və şəhərsalma ili”
çərçivəsində həyata keçirilmiş işlər, MDBnin yaradılmasının 30 illiyinə həsr olunmuş
tədbirlər planı haqqında məlumat verilib,
şəhərsalma siyasətinin əsas istiqamətləri,
bu sahədə mövcud olan aktual problemlər
və onların həlli yolları ətrafında geniş
müzakirələr aparılıb. Sonda cari ilin
yekunları üzv ölkələrin nümayəndələrinin
diqqətinə çatdırılıb, Şuranın növbəti iclası

ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunub və
bir sıra digər təşkilati məsələlər müzakirə
edilib.
Qeyd olunub ki, MDB-nin üzvdövlətlərinin Tikinti Fəaliyyətində

Əməkdaşlığı üzrə Hökumətlərarası Şura
birliyə daxil olan ölkələrdə inşaat sektorunun dayanıqlı inkişafının təmin olunması və tikinti sahəsində razılaşdırılmış
siyasətin formalaşdırılması üçün aidiyyəti
qurumların əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin
təşkili məqsədilə 1994-cü ildə yaradılıb və
Azərbaycan Respublikasını sözügedən
Şurada Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi təmsil edir. Şuranın fəaliyyəti
əsasən tikinti sahəsində əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsini, o cümlədən tikintidə
mühəndis tədqiqatlarının aparılması,
layihələndirmə, memarlıq fəaliyyəti,
şəhərsalma sənədlərinin işlənməsi, inşaat
materiallarının istehsalı, müxtəlif tikinti
avadanlığının istehsalı, tikintinin təşkili və
sair bu kimi istiqamətləri əhatə edir.
Şuraya MDB-yə üzv olan 10 dövlət
daxildir.

AZƏRTAC

Nyu-Yorkda fövqəladə vəziyyət elan edilib
ABŞ-ın Nyu-York ştatında fövqəladə
vəziyyət elan edilib. Ştatın qubernatoru Keti Hokulun imzaladığı fərmana
əsasən fövqəladə vəziyyət koronavirusa yoluxma hallarının sayının artması
ilə bağlı tətbiq olunub və 2022-ci il
yanvarın 15-dək qüvvədə olacaq.
Bildirilir ki, dekbarın 3-dən başlayacaq
fövqəladə vəziyyət ştata pandemiya ilə
mübarizə üçün istənilən kritik materialları

tez bir zamanda almağa imkan verəcək.
Qeyd edək ki, 2020-ci ilin aprelindən
bəri ştatda koronavirusa yoluxanların və
xəstəliyin ağırlaşması səbəbindən hospitallara yerləşdirilənlərin sayının artmasına görə səhiyyə departamenti digər
xəstəliklərlə bağlı xidmətlərin göstərilməsini
məhdudlaşdırmağa məcbur olub.

“Xalq qəzeti”

Bakıda III Azərbaycan İnvaziv Konqresi keçirilir
var və ürək əməliyyatları aparılır. Ölkəmizdə
30-dan çox kateter laboratoriyası qurulub.
Demək olar ki, Azərbaycanda bu sahədə
icrası mümkün olmayan prosedur yoxdur.
“Bizim İnvaziv Qrup kimi hədəfimiz
müzakirə etmək, bölüşmək, böyüməkdir.
Hədəflərimiz dünyanın qəbul etdiyi
cəmiyyətlərlə əməkdaşlıq etmək, onların
fəaliyyətində, rəhbərliyində yer almaqdır”, –
deyə Ü.Rəhimov diqqətə çatdırıb.
O, bildirib ki, bugünkü konqresdə 9
ölkədən 73 məruzəçi iştirak edir. Türkiyə,
Qırğızıstan, İsrail, Gürcüstan, Almaniya, Özbəkistan, Avstraliya və İrandan
mütəxəssislər gəliblər. Konqresdə dörd
ölkədən – Azərbaycan, Türkiyə, İsrail və
Özbəkistandan 5 mərkəzdən 8 canlı yayım
ediləcək. Bu, Azərbaycanda canlı yayım
olan ilk konqresdir. Konqresdə ilk dəfə
pulmonar hipertenziyanın idarə edilməsinə
dair ESC rəhbər tövsiyəsi iştirakçılara
paylanacaq. Konqresin işi yutub kanalı
üzərindən rus dilində Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Gürcüstana canlı
yayımlanacaq. Tədbir çərçivəsində xüsusilə
gənc mütəxəssislər üçün koronar simulyasyon kursu da təşkil olunub.
Konqresdə çıxış edən Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri İsax Mustafayev Azərbaycanın invaziv kardioloqlarının
çox yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərdiyini,
istər cərrahi, istər invaziv, istərsə də konser-

iştirak edəcək. S
 ammit
iştirakçıları təşkilatın
səmərəliliyinin artırılması,
üzv ölkələr arasında ticarət
və nəqliyyat şəbəkələrinin
genişləndirilməsi, həmçinin
COVID-19 pandemiyası ilə
mübarizə şəraitində İƏT
çərçivəsində koordinasiya və əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparacaqlar.
Türkiyənin dövlət başçısının sammit çərçivəsində
bir sıra ölkələrin liderləri ilə
ikitərəfli görüşləri nəzərdə
tutulub.
Sammitdə təşkilata sədrlik
Türkiyədən Türkmənistana
keçəcək.

Azərbaycan arasında əməkdaşlığın
tarixindən danışan Türk Kardiologiya
Dərnəyinin Prezidenti Vedat Aytəkin bildirib
ki, 1963-cü ildə Türk Kardiologiya Dərnəyi
qurulduqdan sonra bu məsələ ön plana
çıxmışdı. “2008-ci ildə Türk Dünyası Kardioloji Birliyini təsis etməklə əməkdaşlığı
daha da möhkəmləndirmək məqsədimizi
bəyan edəndə Azərbaycan öz həmrəyliyini
göstərdi. Digər türk dünyası ölkələrinə
də minnətdaram. Bu il Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti 12 illiyini qeyd etdi.
Onun ildən-ilə xeyli gücləndiyinə şahidik,
əməkdaşlığımız da inkişaf edib. Son iki
ildə Azərbaycan çox çətin günlərdən keçdi.
Ərazi bütövlüyü uğrunda müharibənin
Zəfərlə yekunlaşmasını görmək hamımızı

qürurlandırdı. COVID-19 pandemiyası
digər ölkələr kimi Azərbaycanda müəyyən
çətinliklər yaratdı. Konqres nəticəsində
gördük ki, Türkiyədə də birlikdə çalışdığımız məsləkdaşlarımız burada invaziv
kardiologiya mərkəzlərinin sayını artırıblar. Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti
inkişafını davam etdirir və Türk Kardiologiya Dərnəyi ilə sıx əlaqədədir. Avropa
Kardiologiya Cəmiyyəti ilə əməkdaşlığı da
möhkəmləndirir. Cəmiyyətin beynəlxalq
arenada özünü daha çox göstərdiyinə qürurla şahidlik edirik”, – deyə Vedat Aytəkin
vurğulayıb.
Konqresdə iştirakdan məmnunluğunu
ifadə edən Türkiyə Kardiologiya
Cəmiyyətinin Prezidenti tədbirin təcrübə
mübadiləsində faydalı olacağına əminliyini
bildirib.
Daha sonra “Kardiologiyanın gələcəyi”
mövzusunda təqdimatla çıxış edən İnvaziv Kardiologiya İşçi Qrupunun sədri Ülvi
Mirzəyev diqqətə çatdırıb ki, dünyada, eləcə
də Azərbaycanda kardioloji səbəblərdən
baş verən ölüm halları artıb. Həmçinin ürəkdamar xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar çoxdur: “Bütün bunları nəzərə alsaq,
kardiologiyanın inkişafının səhiyyə sistemi
üçün vacib məsələlərdən olduğunu görərik.
Hazırda ölkəmizdə dörd istiqamət üzrə kardioloji xidmətlər göstərilir. Onlara profilaktik,
xroniki təqib, hospital əsaslı və reabilitasiya
xidmətləri daxildir. Bu xidmətlərin əsasında

gələcəyimizi, invaziv kardiologiyanın inkişaf
yolunu təsəvvür etmək mümkündür”.
Mütəxəssis kardiologiya sahəsində əldə
edilən bir sıra uğurların dijital texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olduğunu söyləyib.
Qeyd edilib ki, bəzi daşına bilən cihazlar
vasitəsilə xəstələrdən alınan müvafiq
məlumatlar özünə və ona xidmət göstərən
səhiyyə işçilərinə ötürülür: “Hazırda bu cür
dijital cihazlar mövcuddur. Həmin cihazlar
pasiyentlərin ürək döyüntüləri, saturasiyası, bədən temperaturu kimi mühüm ilkin
məlumatları ölçə və ötürə bilir. Bu texnologiya nəticəsində bir sıra xəstəliklərin
diaqnostikası asanlaşıb. Ona görə də dijital
texnologiyanın inkişafı paralel olaraq kardiologiyanın inkişafına zəmin yaradır”.
Konqres panel sessiyalarla davam edib.
Paneldə çıxış edən Azərbaycan Ürək və
Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri,
ürək-damar cərrahı, professor Kamran
Musayev koronar arteriya xəstəliyinin
cərrahi müalicəsi barədə məlumat verib.
Qeyd edib ki, ölkəmizdə invaziv kardiologiyanın inkişafı dünyanın bir sıra elm
xadimləri tərəfindən də təsdiqlənir. Bu gün
toplantıda müzakirəyə çıxarılan mövzuların aktuallığı Azərbaycanda kardiologiya
və kardiocərrahiyyə sahəsinin yüksək
səviyyədə inkişafına əyani sübutdur.
Toplantıya qatılan məsləkdaşlarla effektiv
müzakirə kardiologiyanın inkişafına növbəti
töhfə olacaq.
Panel sessiyalar zamanı təqdimat
və müzakirələrlə yanaşı, Türkiyə və
Azərbaycan səhiyyə müəssisələrində icra
edilən cərrahi əməliyyatlar canlı yayımlanıb.
Qeyd edək ki, konqresin işinə noyabrın
28-də yekun vurulacaq.

6

28 noyabr 2021-ci il, bazar

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 361 			

										

“Azərbaycan SSR ərazisində mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olan vətəndaşları uçota götürməyin və yaşayış
sahələrini bölüşdürməyin Nümunəvi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1983-cü il
14 oktyabr tarixli 418 nömrəli, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 1999-cu il 7 iyun tarixli 94 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında” 2000-ci il 15 mart tarixli 42
nömrəli, “Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün məcburi köçkünlərə torpaq sahələrinin istifadəyə ayrılması Qaydasının
təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 17 aprel tarixli 67 nömrəli, “Avtomobil yollarının və yol təsərrüfatının digər daşınmaz
əmlakının qeydiyyatı Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 13 dekabr tarixli 195 nömrəli, “Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanılması, istifadəsi və satışı barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 18 aprel tarixli 69 nömrəli və “Geodeziya
və kartoqrafiya fəaliyyətinə dövlət nəzarəti haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 10 oktyabr tarixli 156
nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi məsələlərin
tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2009-cu
il 24 iyun tarixli 116 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və
“Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr
tarixli 504 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə”
2014-cü il 20 fevral tarixli 111 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər
edilməsi barədə” 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi
Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri və
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
yanında Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının
Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25
dekabr tarixli 203 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi
barədə” 2016-cı il 28 aprel tarixli 888 nömrəli və “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyalarının
və strukturunun genişləndirilməsi haqqında” 2019-cu il 23
oktyabr tarixli 845 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 26
iyun tarixli 1382 nömrəli Fərmanının 11.2-ci bəndinin icrasını
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1983-cü il 14 oktyabr tarixli 418 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
SSR ərazisində mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı
olan vətən-daşları uçota götürməyin və yaşayış sahələrini
bölüşdürməyin Nümunəvi Qaydaları”nın 11-ci bəndinin
üçüncü abzasının v) yarımbəndindən “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrinin verdiyi”
sözləri çıxarılsın.
2. “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və
yerqu-ruluşu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 1999-cu il 7 iyun tarixli 94 nömrəli Qərarında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999,
№ 6, maddə 373, № 11, maddə 654; 2000, № 2, maddə 116;
2001, № 1, maddə 70, № 5, maddə 350; 2002, № 11, maddə
675; 2006, № 11, maddə 994; 2009, № 10, maddə 846; 2015,
№ 10, maddə 1223, № 11, maddə 1411; 2016, № 10, maddə
1708; 2017, № 4, maddə 657, № 5, maddə 965; 2018, № 3,
maddə 629; 2020, № 10, maddə 1302) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Dövlət torpaq kadastrının aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə” üzrə:
2.1.1. 2-ci hissənin ikinci abzasında “Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsində (bundan sonra – ƏMDK)” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.1.2. 4-cü hissənin b) yarımbəndində və 5-ci hissənin birinci və ikinci abzaslarında ismin müvafiq hallarında “ƏMDK”
akronimi ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.1.3. 4-cü hissənin c) yarımbəndinin birinci cümləsində
“ƏMDK” akronimi “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Torpaqların texniki
uçotunun aparılması Qaydaları” üzrə:
2.2.1. 1-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və
Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin və
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq
Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə və “Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidməti və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.2. 4-cü hissənin birinci abzasında və 6-cı hissədə ismin
müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi”
sözləri ismin müvafiq hallarında “İqtisadiyyat Nazirliyi”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.3. 7-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Torpaq-kadastr
sənədlərinin aparılması Qaydaları” üzrə:
2.3.1. 5-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin
hissədən “hazırlayır və” sözləri çıxarılsın;
2.3.2. 13-cü və 15-ci hissələrdə “Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz
Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri
“İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidməti və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz
Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.3.3. 14-cü hissədə “Azərbaycan Respublikasının Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Komitəsinə” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Xidmətinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.4. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Dövlət torpaq kadastrı fondunun yaradılması, istifadəsi və mühafizəsi haqqında
Əsasnamə” üzrə:
2.4.1. I bölmə üzrə:
2.4.1.1. 2-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin (bundan sonra – Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidməti)” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.4.1.2. 4-cü hissədə “Azərbaycan Respublikasının Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinə” sözləri “Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.4.1.3. 5-ci hissənin ikinci cümləsi ləğv edilsin;
2.4.1.4. 7-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyinin” sözləri ilə
əvəz edilsin;

2.4.2. II bölmənin 1-ci hissəsi üzrə:
2.4.2.1. ikinci abzasda “Azərbaycan Respublikasının
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri
üzrə Dövlət Komitəsinin” sözləri “Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidmətinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz
Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.4.2.2. üçüncü abzasda “Azərbaycan Respublikasının
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Komitəsi” sözləri “Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
və Naxçıvan Muxtar Respub-likasının Daşınmaz Əmlak və
Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.4.2.3. dördüncü abzasda “Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitə-sinin ərazi bölmələri” sözləri “Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinin yerli bölmələri” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.4.3. III bölmə üzrə:
2.4.3.1. 1-ci hissədə “Azərbaycan Respublikasının Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsində” sözləri “Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətində” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.4.3.2. 3-cü hissənin ikinci və üçüncü abzaslarında
“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz
Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinə” sözləri
“Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Xidmətinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.4.3.3. 4.1-ci bəndin birinci abzasında və 4.2-ci bənddə
ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan Respublikası Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri” sözləri ismin müvafiq
hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəisi” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.4.3.4. 4.5-ci bəndin ikinci cümləsində “Azərbaycan
Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin” sözləri
“Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.5. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Torpaqların monitorinqinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə” üzrə:
2.5.1. 4-cü hissənin birinci abzasında, 5-ci hissənin b)
yarımbəndində, 8-ci və 9-cu hissələrdə ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri ismin müvafiq
hallarında “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.5.2. 5-ci hissənin c) yarımbəndində və 6-cı hissədə
“Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.6. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Yerquruluşu işlərinin
aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə” üzrə:
2.6.1. 2-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin” sözləri “İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (bundan
sonra – Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti) və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.6.2. 2-ci, 6-cı və 7-ci hissələrdə “Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak
və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidməti və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti”
sözləri ilə əvəz edilsin.
3. “Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı
bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 15 mart tarixli 42 nömrəli
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2000, № 3 (II kitab), maddə 231, № 5, maddə 360; 2001,
№ 2, maddə 116; 2002, № 7, maddə 455; 2004, № 9, maddə
741; 2005, № 1, maddə 49, № 12, maddə 1228; 2006, № 9,
maddə 822, № 11, maddə 994; 2008, № 2, maddə 108, № 4,
maddə 314, № 5, maddə 432; 2009, № 2, maddə 152; 2010,
№ 8, maddə 765; 2013, № 6, maddə 767; 2015, № 11, maddə
1418; 2018, № 8, maddə 1813; 2019, № 6, maddə 1157; 2021,
№ 4, maddə 417) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı və
meşə təsərrüfatı istehsalı itkilərinin və ziyanının miqdarının
müəyyən edilməsi və ödənilməsi Qaydaları”nın 4-cü hissəsində
və 5-ci hissəsinin birinci abzasında “Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Örüş, otlaq və biçənək
sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi, habelə istifadə
edilməsi Qaydaları” üzrə:
3.2.1. 2-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
və Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq
Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin” sözləri “İqtisadiyyat
Nazirliyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak
və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
3.2.2. 4-cü hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
və Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq
Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2.3. 7-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyinin” sözləri ilə və “Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin”
sözləri “Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2.4. 10-cu hissənin birinci abzasında “Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin ərazi bölmələri və Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Komitəsinin yerli bölmələri” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin yerli bölmələri
və Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq
Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin yerli qurumları” sözləri ilə
əvəz edilsin;
3.2.5. 14-cü hissənin ikinci cümləsində “Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2.6. 16-cı hissənin ikinci abzasında “Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.2.7. həmin Qaydalara əlavə - “İstifadəyə və ya icarəyə
verilmiş otlaq sahəsinin qaiməsi (sertifikatı)”nda “Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin ərazi bölməsinin müdiri”
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sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidmətinin yerli bölməsinin rəhbəri” sözləri ilə əvəz
edilsin və “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi”
sözləri çıxarılsın;
3.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Sənaye, nəqliyyat,
rabitə və digər təyinatlı torpaqların istifadəsi Qaydaları”nın
5-ci hissəsində “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci
il 17 aprel tarixli 67 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 4 (II kitab), maddə 313;
2002, № 7, maddə 445; 2006, № 11, maddə 994; 2009, № 2,
maddə 152; 2015, № 11, maddə 1418; 2019, № 2, maddə 363)
ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün
məcburi köçkünlərə torpaq sahələrinin istifadəyə ayrılması
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
4.1. 4-cü hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
ərazi bölməsinə” sözləri “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin
(bundan sonra – Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti) yerli
bölməsinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2. 5-ci və 6-cı hissələrdə ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin ərazi bölməsi”
sözləri ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidmətinin yerli bölməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.3. 7-ci hissədə “Azərbaycan Respublikasının Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Komitəsinə” sözləri “Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə və
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq
Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.4. 8-ci hissənin birinci abzası aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Xidməti bu Qaydanın 7-ci hissəsində qeyd olunan
sənədləri 10 gün müddətində dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına torpaq sahəsi üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
sənədlərin hazırlanması və məcburi köçkünlərə təqdim
edilməsi üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin müvafiq
yerli bölməsinə göndərir.”.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 13 dekabr tarixli 195 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 12, maddə
805; 2003, № 10, maddə 629; 2005, № 12, maddə 1228; 2007,
№ 11, maddə 1177; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2021-ci il 13 sentyabr tarixli 265 nömrəli Qərarı)
ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil yollarının və yol təsərrüfatının
digər daşınmaz əmlakının qeydiyyatı Qaydası”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
5.1. 1.6-cı bənddə “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra – qeydiyyat
orqanı)” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.2. 2.11-ci bənddə “qeydiyyatı aparan orqana” sözləri
“qeydiyyat orqanına” sözləri ilə əvəz edilsin.
6. “Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ
əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin
uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanılması, istifadəsi və satışı
barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 18 aprel tarixli
69 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 4 (II kitab), maddə 211; 2003, № 6,
maddə 342; 2004, № 4, maddə 286; 2005, № 11, maddə 1076;
2006, № 5, maddə 463; 2009, № 4, maddə 282, № 10, maddə
846; 2010, № 11, maddə 1040; 2016, № 6, maddə 1198, № 9,
maddə 1585; 2019, № 12, maddə 2064; 2020, № 10, maddə
1310, № 12 (V kitab), maddə 1617) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
6.1. 3-cü hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi” sözləri
“İqtisa-diyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidmətinin tabeliyində Hərracların Təşkili Mərkəzi” sözləri ilə
və “Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi”
sözləri “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz
edilsin;
6.2. 4-cü hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Müsadirə edilmiş,
sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə
keçən əmlakın və dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanılması, istifadəsi və satışı barədə Əsasnamə” üzrə:
6.3.1. 2.1-ci bəndin beşinci abzasında “Vergilər Nazirliyi”
sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti”
sözləri ilə əvəz edilsin;
6.3.2. 3.1.1-ci yarımbənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra – Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidməti)” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.3.3. 3.1.5-2-ci yarımbəndin birinci və dördüncü
cümlələrində, 3.1.5-3-cü yarımbənddə, 3.1.8-ci yarımbəndin
birinci cümləsində ismin müvafiq hallarında “Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında
“Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.3.4. 3.1.5-3.1-ci yarımbənddə “Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi” sözləri “Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin
tabeliyində Hərracların Təşkili Mərkəzi” sözləri ilə əvəz
edilsin;
6.3.5. 3.1.5-3.4-cü yarımbənddə “Vergilər Nazirliyi”
sözləri “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Dövlət Vergi Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin.
7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci
il 10 oktyabr tarixli 156 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 10, maddə 639; 2003,
№ 9, maddə 533; 2014, № 7, maddə 928; 2016, № 9, maddə
1585, № 10, maddə 1712, № 11, maddə 1925; 2019,
№ 5, maddə 944) ilə təsdiq edilmiş “Geodeziya və kartoqrafiya
fəaliyyətinə dövlət nəzarəti haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
7.1. 3-cü hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və
Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan
sonra - Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti) və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;
7.2. 10.26-cı və 10.28-ci bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri
Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin;
7.3. 13-cü hissədə “Azərbaycan Respublikası Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin ərazi bölmələrinin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq
Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin yerli bölmələrinin” sözləri
“Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin yerli bölmələrinin və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq
Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin yerli qurumlarının” sözləri
ilə, “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinə” sözləri “Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə”
sözləri ilə əvəz edilsin.
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Bakı şəhəri, 25 noyabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün
müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il
11 iyul tarixli 285 nömrəli və “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə elanının Forması”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2017-ci il 24 noyabr tarixli 508 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il 31 may tarixli 340-VIQD
nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il
29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “Dövlət orqanlarında dövlət
qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə
haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının
təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665
nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında
dövlət qulluğunun rəhbər vəzifə-lərinin tutulması üçün
ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi barədə” 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli,
“Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə
keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci
il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası P
 rezidentinin
2021-ci il 14 iyul tarixli 1398 nömrəli Fərmanının 2.3-cü
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 7,

maddə 1482, № 10, maddə 1906, № 11, maddə 2177; 2018,
№ 11, maddə 2432, № 12 (II kitab), maddə 2730; 2019,
№ 12, maddələr 2080, 2099; 2021, № 3, maddə 294) ilə
təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə
iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin
siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”nın 5-ci hissəsində
“sertifikata” sözü “Dövlət qulluğu sertifikatı”na (bundan
sonra – sertifikat)” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 24 noyabr tarixli 508 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2017, № 11, maddə 2172) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə elanının
Forması”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. 1-ci hissədə “sertifikat” sözü “Dövlət qulluğu sertifikatı” (bundan sonra – sertifikat)” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. “Qeydlər” hissəsinin 2-ci bəndində “bir il” sözləri
“altı ay” sözləri ilə əvəz edilsin.
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Bakı şəhəri, 25 noyabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına fasiləsiz xidmət illərinə
görə haqqın ödənilməsi üçün xidmət illərinin hesablanması Qaydasının təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü il 22 iyul
tarixli 98 nömrəli, “Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin fasiləsiz xidmət illərinin və bununla əlaqədar onlara
verilən əlavələrin hesablanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli, “Ədliyyə
orqanları işçilərinin qulluq illərinin hesablanması və bununla əlaqədar onlara əlavə haqqın verilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 29 may tarixli 123 nömrəli, “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının sosial
və maddi təminatı haqqında” 2011-ci il 4 may tarixli 67 nömrəli və “Miqrasiya orqanları işçilərinin fasiləsiz qulluq
illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən əlavələrin hesablanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2012-ci il 16
noyabr tarixli 260 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2004-cü il 22 iyul tarixli 98 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 7,
maddə 589; 2010, № 12, maddə 1123; 2011, № 2, maddə
161; 2014, № 6, maddə 729; 2016, № 11, maddə 1941;
2017, № 4, maddə 620) ilə təsdiq edilmiş “Daxili işlər
orqanlarının əməkdaşlarına fasiləsiz xidmət illərinə görə
haqqın ödənilməsi üçün xidmət illərinin hesablanması
Qaydası”nın 2-ci hissəsinin on ikinci abzasının sonunda
nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda on üçüncü abzas əlavə edilsin:
“dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğu vəzifəsində
qulluq stajı.”.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2006-cı il 9 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 1,
maddə 37; 2010, № 10, maddə 907, № 12, maddə 1123;
2017, № 4, maddə 620; 2019, № 2, maddə 351) ilə təsdiq
edilmiş “Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin fasiləsiz
xidmət illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən
əlavələrin hesablanması Qaydası”nın 2-ci hissəsinin on
ikinci abzasının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi
ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda on üçüncü abzas
əlavə edilsin:
“dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğu vəzifəsində
qulluq stajı.”.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 29 may tarixli 123 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 5,
maddə 446; 2010, № 12, maddə 1123; 2012, № 4, maddə
400; 2017, № 4, maddə 620) ilə təsdiq edilmiş “Ədliyyə
orqanları işçilərinin qulluq illərinin hesablanması və bununla əlaqədar onlara əlavə haqqın verilməsi Qaydası”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. 2.1.9-cu yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı
məzmunda 2.1.10-cu yarımbənd əlavə edilsin:
“2.1.10. ədliyyə orqanlarında dövlət qulluğu
vəzifəsində işlədiyi müddət.”;

3.2. 2.2.1-ci yarımbənddən “və məhkəmə aparatlarında
ali hüquqi təhsil tələb edən inzibati vəzifələrdə” sözləri
çıxarılsın;
3.3. aşağıdakı məzmunda 2.2.3-1-ci yarımbənd əlavə
edilsin:
“2.2.3-1. digər dövlət orqanlarında dövlət qulluğu
vəzifəsində işlədikləri müddət;”;
3.4. 2.2.4-cü yarımbənddən “ali icra və qanunvericilik
orqanlarında, yuxarı icra hakimiyyəti orqanlarında,” sözləri
çıxarılsın;
3.5. 2.2.8-ci yarımbənddə “məhkəmə” sözü “dövlət”
sözü ilə əvəz edilsin.”.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2011-ci il 4 may tarixli 67 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 5, maddə
441; 2014, № 2, maddə 213; 2017, № 4, maddə 620; 2019,
№ 3, maddə 514, № 4, maddə 761) ilə təsdiq edilmiş 2
nömrəli əlavə - “Fövqəladə hallar orqanları əməkdaşlarının
xidmət illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən fasiləsiz
xidmət illərinə görə haqqın hesablanması Qaydası”nın
2.1.11-ci yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli
vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda
2.1.12-ci yarımbənd əlavə edilsin:
“2.1.12. dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğu
vəzifəsində qulluq stajı.”.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 16 noyabr tarixli 260 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2012, № 11, maddə 1199; 2017, № 4, maddə 620) ilə təsdiq
edilmiş “Miqrasiya orqanları işçilərinin fasiləsiz qulluq
illərinin və bununla əlaqədar onlara verilən əlavələrin
hesablanması Qaydası”nın 2.1.9-cu yarımbəndinin sonunda
nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 2.1.10-cu yarımbənd əlavə edilsin:
“2.1.10. dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğu
vəzifəsində qulluq stajı.”.
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“Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin
əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il
25 mart tarixli 112 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
“Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə
mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 18 mart tarixli
1947 nömrəli Sərəncamının 2.1-ci bəndinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası
ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin
əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər K
 abinetinin
2020-ci il 25 mart tarixli 112 nömrəli Qərarının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,

2020, № 3, maddə 373, № 6, maddə 792, № 8, maddə
1118, № 11, maddə 1386; 2021, № 4, maddə 398, № 7,
maddə 861, № 8, maddə 964; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 8 yanvar tarixli 2 nömrəli
və 7 oktyabr tarixli 298 nömrəli qərarları) 2-ci hissəsində
“noyabrın 1-dək” sözləri “2022-ci il yanvarın 1-dək”
sözləri ilə əvəz edilsin.
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“Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun mühafizə zonasının sərhədləri”nin təsdiq edilməsi haqqında
“Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 31
may tarixli 338-VIQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 22 iyun
tarixli 1374 nömrəli Fərmanının 2.1.2-ci yarımbəndinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun mühafizə zonasının
sərhədləri” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.
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28 noyabr 2021-ci il, bazar

Əsas məqsəd təhsilin əhatəliliyi və əlçatanlığıdır
M

əlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər
haqqında” 17 iyun 2021-ci il tarixli fərmana əsasən, Təhsil Tələbə Krediti Fondu
təhsil tələbə kreditlərinin verilməsini təşkil edən qeyri-kommersiya hüquqi şəxs
olub, fondun fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək üçün
ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən 7 üzvdən ibarət Himayəçilik Şurası yaradılıb.

İstənilən dövlətin inkişafının
göstəricisi onun təhsilinin
səviyyəsindən asılıdır. Bu prosesdə
ali məktəb tələbələrinin sayı çox
önəmlidir. Ali təhsilin ödənişli olması
təhsili əlçatan etmirdi. Çoxlu savadlı
gənc ali təhsildən kənarda qalırdı.
Qarşıda iki yol var idi.Ya valideynlər
olan-olmazını satıb uşaqların təhsil
haqqını ödəməli idilər, ya da gənc

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən yaradılan Təhsil
Tələbə Krediti Fonduna gələcək
fəaliyyətində uğurlar arzulayıram.
Təhsil Tələbə Krediti Fondunun
məqsədi və fəaliyyətinin təşkili və
digər incə məqamlarla bağlı Təhsil
Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədr
müavini Nadir İsrafilovun fikirləri də
maraqlıdır:

növbəti illəri gözləməli və ya təhsildən
uzaqlaşmalı idi. Başqa sözlə,
gəncliyimizin təhsil trayektoriyası
qırılırdı. Bu yol inkişafımız üçün çox
zərərli yoldur. Bu səbəbdən 2000- ci
illərdə bu məsələ Milli Məclisdə
gündəmə gəlmişdi. Ortada Qazaxstan
təcrübəsi də var idi. O dövrdə bu problemi həll etmək mümkün olmadı. Çox
sevindirici haldır ki, indi bu məsələ qanunvericilik səviyyəsində həll edilibdir.
Bu, olduqca əhəmiyyətli məqamdır.

– Bildiyimiz kimi, ölkə başçısı
tərəfindən imzalanmış məlum
fərmana əsasən, fondun fəaliyyətinin
təşkili ilə bağlı xərcləri dövlət
büdcəsinin vəsaiti və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. Bununla bağlı
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına
fondun ilkin nizamnamə kapitalının

formalaşdırılmasını təmin etmək,
fondun vəsaiti hesabına təhsil tələbə
kreditlərinin verilməsi qaydasını
bir ay müddətində təsdiq edib, bu
fərmandan irəli gələn digər məsələləri
həll etmək tapşırılmışdı.
Fərmandan göründüyü kimi,
əsas məqsəd təhsilin keyfiyyətini,
əhatəliliyini təmin etmək, o cümlədən
də sosial baxımdan həssas ailələrin
üzvləri olan gənclərə ali təhsil almaq
imkanını yaratmaqdır. Artıq təhsil
tələbə krediti üçün müraciətlərin
qəbuluna başlanılıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş müvafiq qaydaya əsasən, təhsil tələbə
kreditinin sosial və standart növlərinin
mövcudluğundan göründüyü kimi,
tələbə kreditləri ali təhsilin əhatəliliyini
və əlçatanlığını artırmaqla bərabər,
rəqabətliliyin də gücləndirilməsinə
hədəflənib. Sosial təhsil tələbə
kreditindən yalnız sosial həssas
təbəqəyə aid ailələrin üzvü olan
tələbələr istifadə edə biləcək ki, onlara kreditlər güzəştli şərtlərlə veriləcək.
Təhsil tələbə kreditinin ayrılmasında
məqsəd ali təhsilin hamı, xüsusilə də
əhalinin aztəminatlı təbəqələrindən
olan şəxslər üçün əlçatanlığının
təmin edilməsi, təhsildə bərabər
imkanların yaradılması və ali təhsilin
əhatə dairəsinin genişləndirilməsidır.
Bu kredit dövlət dəstəyi ilə çox kiçik
faizlərlə (Sosial kreditlər üzrə illik

faiz dərəcəsi 2 faiz, standart kreditlər
üzrə isə 6 faiz olaraq müəyyən
edilmişdir) və uzun müddətə (təhsil
səviyyəsindən asılı olaraq 15-22 il)
verilir ki, bu da beynəlxalq təcrübəyə
adekvatdır.
Bu fondun bir çox müqayisəli
məziyyətləri var ki, bunların da
içərisində tələbə təhsil krediti alacaq
tələbələr üçün özəl və ya dövlət universitetinin fərqinin olmamasını, təhsil
aldığı müddətdə kreditlərdən yararlanan tələbə başqa təhsil müəssisəsinə
ödənişli əsaslarla köçürüldükdə, bu
zaman da kreditlərdən yararlana
bilməsini, bakalavriat pilləsində təhsil
kreditindən faydalanan tələbənin
məbləği geri qaytarmadan magistratura pilləsinə ödənişli qəbul olursa, o,
kreditdən faydalana biləcəyini, təhsilin
normativ müddətində, güzəşt və
möhlət dövründə kreditə faiz hesablanmamasını və kreditin qaytarılmasının tələb olunmamasını xüsusi qeyd
etmək olar. O da təqdiredicidir ki,
yuxarı təhsil səviyyəsində əyani təhsil
alan, həqiqi hərbi xidmətə gedən,
məhkum olan, hamiləliyə, doğuma
görə və uşağın 3 yaşı tamam olana
qədər ona qulluq etməkdən ötrü
ödənişli sosial məzuniyyətdə olduğu
müddət və sağlamlıq imkanı məhdud
18 yaşadək uşaqlara və birinci
dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə möhlət
hüququ veriləcək.
Bəllidir ki, niyyət fəaliyyətin
ruhudur.Yeni qanun tətbiq edilərkən
niyyət saf olmalıdır, ancaq
gənclərimizə xidmət olmalıdır. Bu
qanundan istifadə edərək heç bir
məmur öz şəxsi mənafeyi haqqında
düşünməməlidir. Yoxsa, bu, millətə
xəyanətdir. Təhsil trayektoriyasını
qırmamaq üçün bu kreditlər
gənclərimizin yüksək keyfiyyətli ali
təhsil almasına, ali təhsillilərin sayının
artmasına xidmət edəcəkdir.

Şahlar ƏSGƏROV,
Əməkdar elm xadimi, professor

“Bayraktar TB2” 400 min uçuş
saatı ilə türk aviasiya tarixində
yeni rekorda imza atıb

Türkiyənin ilk milli və analoqu olmayan
“Bayraktar TB2” silahlı pilotsuz uçuş aparatı
(SİHA) 400 min uçuş saatını müvəffəqiyyətlə
tamamlayaraq türk aviasiya tarixində yeni
rekorda imza atıb.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, bu barədə “Baykar”
şirkətindən bildirilib.
Türk aviasiya tarixində
yeni mərhələ açan “Bayraktar
TB2” bu rekordla Türkiyənin
səmada ən uzun zaman
keçirən ilk milli SİHA-sı olub.
2014-cü ildə Türkiyə Silahlı

Qüvvələrinin inventarına
daxil olan “Bayraktar TB2”
texniki xüsusiyyətləri və
əməliyyatlarda istifadəsi baxımından dünyanın bu sahə
üzrə ən qabaqcıl və yaxşı
texnikası hesab edilir.
Bu aparatlar
Azərbaycanın Zəfərlə

nəticələnən 44 günlük
Vətən müharibəsində döyüş
vasitəsi olaraq özünü tam
sübut edib.
Müdafiə analitiklərinin
araşdırmalarına görə, “Bayraktar TB2” SİHA-ları ikinci
Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan ordusunun
bir çox hava hücumundan
müdafiə sistemini, radar
sistemini, tanklarını, zirehli
texnikasını, yük maşınlarını,
arsenallarını, eləcə də
mövqe və bölmələrini məhv
edərək, dünya hərb tarixində
yeni səhifə açıb.

Günel MƏLIKOVA,
AZƏRTAC-ın
xüsusi müxbiri

Səkkiz ölkənin
vətəndaşlarına ABŞ-a
giriş qadağan edilir
Noyabrın 29-dan Afrikanın 8 ölkəsinin
vətəndaşları üçün ABŞ-a giriş qadağan ediləcək.
ABŞ Prezidenti Cozef Baydenin administrasiyasındakı
mötəbər mənbəyə istinadən "CNBC" telekanalı bildirib ki,
qadağa koronavirusun "omicron" adı almış yeni ştammı ilə
bağlıdır və CAR, Botsvana, Zimbabve, Namibiya, Lesoto,
Esvatini, Mozambik və Malavi vətəndaşlarının ABŞ-a girişi
dayandırılır.

“Xalq qəzeti”

İstanbul

A

o dərəcədə də ümumbəşəri
dəyərlərə xidmət etdiyindən bütün
dünyaya örnəkdir. Nizami Gəncəvi
yaradıcılığına xas olan bütün
dəyərlər – xeyirlə şərin mübarizəsi,
gözəlliyin tərənnümü, ədalətli
cəmiyyət problemi, hesab edirəm ki,
bütün xalqlara və bütün dövrlərə aid
ümumbəşəri problemlərdir. Nizami
Gəncəvi böyük şair olmaqla yanaşı,
eyni zamanda, dahi mütəfəkkir,
dərin təfəkkürə sahib filosof idi.
Onun əsərlərində xalqlar arasında
dostluq ideyalarını tərənnüm edən
tezislər də mövcuddur. İndiki dillə
desək, Nizami Gəncəvi xalqlar arasında xoşməramlı səfir idi. Ona görə
də bütün dünya onu 880 il sonra
da böyük hörmətlə yad edir. Onun
əsərləri 8 əsrdən çoxdur ki, sevilir,
oxunur. Nizami Gəncəvi Azərbaycan
xalqının fəxri, iftixarıdır”.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov
bildirib ki, Azərbaycan dünyada
mədəniyyətlərarası dialoq, tolerantlıq, sülh, əməkdaşlıq və dayanıqlı
inkişaf kimi mütərəqqi ideyaların
fəal təbliğatçısı kimi çıxış edir. Bu
da təsadüfi hal deyil. Xalqımızın

A

zərbaycan və dünya ədəbiyyatının klassiki Nizami Gəncəvinin
880 illiyi ilə əlaqədar ölkə xaricindəki diqqətəlayiq mərasimlərdən
biri Belarusun paytaxtı Minskdə baş tutub.

Belarus Milli Kitabxanasında keçirilən həmin
tədbir geniş əks-səda doğurub və Belarus
kütləvi informasiya vasitələrində müfəssəl
işıqlandırılıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci ilin böyük
Azərbaycan şairi, filosofu, dünya poeziyasının
klassiki Nizami Gəncəvinin anadan olmasının
880 illiyi ilə əlaqədar olaraq “Nizami Gəncəvi İli”
elan edilməsi ölməz söz və fikir ustasının həyat
və yaradıcılığına diqqətin daha da artmasına
imkan yaradıb. Azərbaycan və dünya boyunca
keçirilən Nizami məclisləri, konfranslar, simpoziumlar, müsabiqələr, sərgilər gəncəli dahinin fəth
etdiyi düşüncə və ürəklərin sayını durmadan
artırır.
Minskdə təşkil edilmiş Nizami Gəncəvi
konfransı və ədəbi-musiqili tədbir Belarusdakı
Azərbaycan Respublikası səfirliyi və Belarus
Milli Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib.
Tədbirdə Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın həqiqi üzvü
Rafael Hüseynov, Belarus parlamentinin deputatı, Azərbaycan-Belarus Parlamentlərarası
işçi qrupun rəhbərinin müavini Liliya Ananiç,
Azərbaycan Respublikasının Belarusdakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ülvi Baxşəliyev,
Belarus Yazıçılar Birliyinin sədri Nikolay Çerqinets, Belarus Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat
İnstitutunun direktoru Vasiliy Stariçyonok,
dövlət rəsmiləri, ölkə ziyalıları və Belarusdakı
Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak
edib.
Milli Kitabxananın baş direktoru Oksana
Knijnikova çıxış edərək Nizami Gəncəvi kimi
dahilərin ədəbiyyatları və mədəniyyətləri qovuşduran əvəzsiz körpü olmasından bəhs edib və
iki ölkənin kitabxanaları arasında əməkdaşlığın
əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Nizami Gəncəvi irsi
və yaradıcılığı ilə bağlı Belarus Milli Kitabxanasında olan əsərlərdən ibarət sərgini təqdim
edib.
Səfir Ülvi Baxşəliyev XII əsrdə yaşayıbyaratmış dünya ədəbiyyatının və poeziyasının
görkəmli nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin
880 illiyi münasibətilə Prezident İlham Əliyevin
2021-ci ili Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi
İli” elan olunması ilə bağlı sərəncamının
əhəmiyyətindən, bu mühüm dövlət sənədi ilə
nizamişünaslıqda yeni bir mərhələnin başlanmasından danışıb, Belarusda təntənə ilə
keçirilən bu mərasimin uzun müddət yaddaşlarda qalacağını vurğulayıb, iki ölkə arasında
mədəni əlaqələrin dərinləşməsinə xidmət
edəcəyinə ümid etdiyini diqqətə çatdırıb. Səfir
Ü.Baxşəliyev noyabrın 8-də Azərbaycanda
Zəfər Günü qeyd olunarkən iki ölkənin dövlət
başçılarının telefon danışığı zamanı Minsk
şəhərində Nizami Gəncəvinin abidəsinin qoyulmasına da toxunulduğunu qeyd edib. Dünya

XII əsrdə təqdim etdiyi sosial həllər
müasir dövrdə də gələcəyi işıqlandırmağa davam edir. Onun insan
cəmiyyətinə ensiklopedik yanaşması bugünkü dünyada da parlaq
gələcək üçün çalışan müxtəlif
din, dil, peşə sahibləri üçün ilham

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə
2021-ci il ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi ili” elan olunub.
Bununla əlaqədar bu il Azərbaycanda bir sıra tədbirlər
keçirilib, Nizami Gəncəvi irsinin təbliği, əsərlərinin ölkədə və
xaricdə nəşri ilə bağlı mühüm addımlar atılıb. Noyabrın 24-də
Bakıda öz işinə başlayan “Nizami Gəncəvi: Mədəniyyətlər
arasında körpü” mövzusunda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Forumu da bu sıradan növbəti tədbirdir. Forum “Nizami
Gəncəvi ili” çərçivəsində Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin
təşkilatçılığı, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə
reallaşıb. Bu beynəlxalq görüşdə 15 xarici ölkədən 40-dan çox
alim, elm adamı və ekspertlər, eləcə də dövlət rəsmiləri, ali
təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların və
diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər.
Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 880 illiyinə həsr edilmiş
Beynəlxalq Forum dahi mütəfəkkirin
zəngin ədəbi irsini araşdıran
beynəlxalq səviyyəli, nüfuzlu
elm adamlarını bir araya gətirib.
Forum çərçivəsində “Nizaminin
Orta əsr Şərqində siyasi və ictimai
ənənələrə təsiri”, “Nizami Gəncəvi:
Müasir dünyaya baxış”, “Nizami
“Xəmsə”sinin dünya ədəbiyyatına
və mədəniyyətinə təsiri”, “Xəmsə”
dialoqlarının didaktik rolu”, “Sovet dövründə Nizami tədqiqatları”
mövzularına həsr edilmiş panel
müzakirələr, təqdimatlar, ikitərəfli
görüşlər, kitab təqdimatı və digər
tədbirlər keçirilib.
Forumun açılışında çıxış edən
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov
Nizami Gəncəvinin Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi və dünyaya bəxş
etdiyi böyük şairlərdən biri olduğunu söyləyib: “Nizami Gəncəvinin
bütün yaradıcılığı, həyatı bilavasitə
Azərbaycanla bağlıdır. O, Gəncədə
doğulub və bütün həyatını orada
keçirib. Onun yaradıcılığı nə
dərəcədə Azərbaycanla bağlıdırsa,

Minskdə dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr edilən
konfrans və ədəbi-musiqili tədbir keçirilib

mədəniyyət xəzinəsinin ən dəyərli incilərindən
olan Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ilə tanış
olmaq üçün keçirilən tədbirin böyük əhəmiyyət
kəsb etdiyini söyləyən səfir Nizaminin bir
mədəniyyət, sülh, dostluq elçisi olaraq öz klassik missiyasını yenə davam etdirdiyini söyləyib.
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, Milli Məclisin
deputatı, akademik Rafael Hüseynov
“Mədəniyyətləri və xalqları qovuşduran
Nizami Gəncəvi” adlı məruzə ilə çıxış edərək
mütəfəkkir şairin yaradıcılığı və həyatı ilə bağlı
maraqlı tarixi faktları konfrans iştirakçılarının
diqqətinə çatdırıb. 1941-ci ildə Nizaminin 800
illik yubileyinin Sovet İttifaqında geniş qeyd
olunması nəzərdə tutulduğu halda, 1941-1945ci illər müharibəsinin başlanmasının buna mane
olduğunu söyləyən natiq bütün maneələrə
baxmayaraq, yubiley tədbirinin o vaxt blokadada olan Leninqradda, Ermitajda, şəhərin
mühasirəsinin 42-ci günündə keçirilməsinin
böyük rəmzi məna daşıdığını, Nizami irsinə
məhəbbət və ehtiramın əyani göstəricisi olduğunu bildirib.
Akademik Rafael Hüseynov deyib: “Nizami Azərbaycan şairidir, bütün ömrünü doğma
Gəncə şəhərində keçirib, amma yaradıcılığının
gücü ilə dünya şairinə çevrilib. Varlığı və irsi ilə
artıq zəmanəsində bir zəka universitetinə dönən
Nizami Gəncəvi XII əsrdən başlayaraq, ədəbi
məktəb və ustadlar ustadı kimi etiraf edilib,
dünya ədəbiyyatının və poeziyasının sonrakı
inkişafına böyük təkan verib”.
Akademik Rafael Hüseynov Nizami Gəncəvi
“Xəmsə”sinə saysız cavablar yazıldığını,
onun mövzu və süjetlərinin Şərq və Qərb
ədəbiyyatında dönə-dönə işlənməsini, şairimizin
əsərlərinin dünyanın bir çox dillərinə tərcümə
edilməsini söyləyərək mənşəyi ilə, yaradıcılığının ruhu ilə, tərcümeyi-halı ilə sırf Azərbaycan
şairi olsa da, bu gün artıq Nizaminin dünya şairi
və dünya vətəndaşına çevrilməsini bəyan edib.
Belarus Yazıçılar Birliyinin sədri Nikolay
Çerqinets ədəbiyyat və poeziya klassiklərinin
xatirəsinin yaşadılmasının vacibliyini vurğulayaraq, Azərbaycanın dünyaya çox böyük
mütəfəkkirlər, şairlər, yazıçılar, alimlər və
mədəniyyət nümayəndələri bəxş etdiyini
söyləyib. O, ayrıca olaraq Nizami Gəncəvi kimi
zəngin bir ədəbi miras doğurmuş sənətkarın
“Xəmsə”sinin Belarus dilinə tam tərcüməsi ilə
əlaqədar işlərin başlanmasının zərurəti üzərində
dayanıb.
Belarus Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru İvan
Saverçenko çıxış edərək Nizami Gəncəvinin
yalnız öz dövrünün çox böyük şəxsiyyəti olmadığını, bu gün də aktuallığını saxlayan əsərləri
ilə xalqları yaxınlaşdırmaq, mədəniyyətlər
arasında körpü olmaq funksiyasını davam
etdirdiyini bildirib.

Nazarbəyov vurğulayıb ki, dünya
tarixini türk şəxsiyyətləri olmadan
təsəvvür etmək mümkün deyil. Onların arasında iki önəmli insanın adını
xüsusi vurğulamaq lazımdır: Nizami
Gəncəvi və Əlişir Nəvai. Bu günlərdə
Özbəkistanda da Əlişir Nəvainin

Dünyaya işıq saçan
DAHI NIZAMI
mədəniyyətinin, multikultural
dəyərlərinin və baxışlarının formalaşdırılmasında Nizami Gəncəvi
poeziyasının müstəsna rolu olub:
“Şərqin böyük şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvi təkcə öz doğma
Vətənində deyil, bütün dünya
ədəbiyyatında dərin iz buraxmış
dahi şəxsiyyətlərdəndir. XII əsr
Azərbaycan Atabəylər dövlətinin
əsas mərkəzlərindən olan Gəncədə
dünyaya gəlmiş Nizami ömrünün
sonunadək bu qədim şəhərdə
yaşayıb, Atabəylər, Şirvanşahlar və
digər türk dövlətlərinin hökmdarlarının xahişi ilə dünya mədəniyyəti
xəzinəsinə öz misilsiz incilərini bəxş
edib. Nizami ümumbəşəri sevgi və
fəlsəfənin təkrarsız lirikasını, ən
əsası isə – “Xəmsə” kimi şah əsərini
yaratmaqla Şərq intibahının banisi
oldu. Şairin sonrakı nəsillərə qoyduğu poetik mirası insanları yaxşılığa,
mərhəmətə, dostluğa, millətləri
sülhün, ədalətin və harmoniyanın
ümumbəşəri səltənətinin qurulmasına çağırır”.

Nazirin sözlərinə görə, Mövlanə
Cəlaləddin Rumi, Əmir Xosrov
Dəhləvi, Əlişiri Nəvai, Məhəmməd
Füzuli, Əbdurrəhman Cami və
Şərqin daha neçə-neçə dahi şairi
Nizami yolunun layiqli davamçılarıdır. Ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb
edən Nizami mövzularının əkssədasını Qərb ədəbiyyatının Dante,
Bokaçço, Volter, Göte, Qozzi, Şekspir və digər mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında da sezmək mümkündür.
XIX əsrdən rus dilinə tərcümə
olunmağa başlayan Nizaminin
əsərlərinə V.Xlebnikov və Ptitsin
kimi rus şairləri də nəzirələr yazıb.
Başqa sözlə, Nizami şəxsiyyəti
və irsi Azərbaycan mədəni
mühitində dünyaya gəlsə də, bütün
bəşəriyyətə məxsus universal bir
dəyərdir.
A.Kərimov qeyd edib ki, əsrlər
ötüb keçsə də, Nizami irsi öz aktuallığını daim qoruyub saxlayır, dahi
şairin cəmiyyətdə xoşbəxtlik və
tərəqqinin bərqərar olunması üçün

mənbəyi olmağa layiqdir. Məlumdur
ki, BMT-nin 2030-cu il üçün Qlobal
Gündəliyi çərçivəsində qəbul olunmuş 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi
(DİM) bütün qlobal problemlərin
həllini nəzərdə tutur: “Biz istəyirik
ki, BMT ölkələri DİM-lərin təmin
edilməsi üçün özünün mədəniyyət
siyasətini, məcazi mənada hamı öz
“Nizami Gəncəvi”sini tapsın”.
Türkiyə Respublikasının
mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy Nizamini yaradıcılığı ilə bir çoxlarına ədəbiyyatın
qapısını açmaqla yanaşı, astronomiyanı, fəlsəfəni, coğrafiyanı,
tibbi və riyaziyyatı, eyni zamanda, 7 dili mükəmməl bilən alim
kimi xarakterizə edərək bildirib
ki, türk dünyası böyük atasının
əmanətlərinə qürurla sahib çıxmağa və nəsildən-nəslə ötürməyə
davam edəcək.
Özbəkistan Respublikasının
mədəniyyət naziri Ozodbek

580 illik yubileyi qeyd edilir.
Rusiya F
 ederasiyası
Prezidentinin beynəlxalq
mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi
nümayəndəsi Mixail Şvıdkoy deyib
ki, Rusiyada iki böyük şəhərdə –
Moskvada və Sankt-Peterburqda
Nizami Gəncəviyə heykəl qoyulub. O, təkcə Azərbaycanın deyil, Şərqin dahi oğludur: “Bu ilin
“Nizami Gəncəvi ili” elan olunması
əhəmiyyətli hadisədir. Hazırda bu
il çərçivəsində Rusiyada Ermitaj
Muzeyində Azərbaycan xalçasının
nümayişi keçirilir. Nizami Gəncəvi
İslam dünyasında maarifləndirmə
işığını özündə təcəssüm etdirib. Bu işıq bu günə qədər bizim
üzərimizdədir”.
Beynəlxalq Forumda Birgə Kommünike qəbul edilib. Kommünikedə
deyilir ki, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 2021-ci ilin “Nizami
Gəncəvi ili” elan edilməsi ilə bağlı
sərəncamı, Mədəniyyət Nazirli-

yinin forumu Bakıda təşkil etmək
təşəbbüsü alqışa layiqdir. Nizami
yaradıcılığının şah əsəri – məşhur
“Xəmsə” toplusunda ehtiva olunan
fikirlər bu günədək qlobal gündəliyin
əsas prioriteti olan və çağdaş
dünyamızda da öz aktuallığını
itirməyən humanizm, bərabərlik,
ədalət, sülh naminə davamlı
əməkdaşlıq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin təşviqi kimi
ümumbəşəri dəyərlərin təbliğində
əsas rol oynayıb.
Sənəddə daha sonra deyilir: “Biz, həmçinin Mədəniyyət
Nazirliyinin BMT-nin 2030-cu il üçün
Qlobal Gündəliyində göstərilən
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin
(DİM) həyata keçirilməsini Nizami
Gəncəvinin prizmasından izah
edilməklə yeni yanaşma ilə
gücləndirmək təşəbbüsünü alqışlayırıq. Bu yanaşma DİM-ləri
milli mədəniyyət, tarix və adətənənələrin bir hissəsi kimi təqdim
edərək daha yaxşı icma sahibliyinə
imkan verəcək. İcmalar onları
ənənələrinə xas olan və onlardan
qaynaqlanan dəyərlər və məqsədlər
kimi qəbul etmədikcə, DİM-lərə heç
vaxt tam nail olunmayacaq. Biz
digər dövlətləri DİM-in tam şəkildə
həyata keçirilməsində yeni mərhələ
kimi xidmət edə biləcək belə bir yanaşmadan istifadə etməyə çağırırıq.
Nizaminin böyük mədəni və zəngin
fəlsəfi irsinin müasir dünyada güclü
əks-səda doğurduğunu nəzərə
alaraq, forum iştirakçıları bu tədbirin
regional əhəmiyyətli müxtəlif
məsələlərin müzakirəsi məqsədilə
mühüm dialoq platforması kimi
müntəzəm olaraq Azərbaycanda
keçirilməsini təklif edirlər”.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”
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“200 miqrant Polşa sərhədini keçməyə cəhd edib”

ABŞ
Yeni peyvənd hazırlanır
ABŞ-ın “Moderna” şirkəti daha
qüvvətli buster
(gücləndirici) vaksinin yaradılması
üzərində işləyir.
Bildirilir ki, yeni
vaksin bu yaxınlarda aşkar olunan
“Omicron” ştammı kimi koronavirusun yeni mutasiyalarından orqanizmi daha yaxşı qoruya biləcək. “Moderna
“Omicron” ştammı üçün xüsusi buster variantının yaradılması üzərində sürətlə hərəkət edəcək”, – deyə məlumatda
qeyd olunub.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST)
Cənubi Afrikada aşkarlanan yeni ştamma “Omicron” adını
verib.
Xəbəri CNN yayıb.

Böyük Britaniya

P

olşa Sərhəd Mühafizəsinin rəsmisi bu ölkənin
Belarusla sərhədində davam edən gərginlik
fonunda dünən axşam saatlarında 200-ə
yaxın miqrantın Polşa–Belarus sərhədini keçməyə
cəhd etdiyini bildirib. Bu barədə “Amerikanın səsi”
radiosu məlumat yayıb.

Qeyd etmək lazımdır ki,
Polşa–Belarus sərhədi Avropa
İttifaqının (Aİ) qərb sərhədləri
hesab olunur. Brüssel
Belarusu minlərlə adamı Yaxın Şərqdən gətirərək Polşa,
Litva və Latviya vasitəsilə
Aİ-yə keçməyə sövq edərək
blokun sabitliyini pozmağa
çalışmaqda ittiham edir.
Minskin bu addımları
Aİ-nin Belarus hökumətinə
qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara cavab kimi qiymətləndirilir.
Rəsmi Minsk bu iddiaları
qətiyyətlə təkzib edir.
“Miqrantlar sərhədi pozmağa çalışırdılar, sərhədə

hücum edirdilər”, – deyə Polşa Sərhəd Mühafizəsinin sözçüsü Anna Mixalska noyabrın
25-də mediaya bildirib. O,
həmçinin əlavə edib ki, “onlar
taxtalar və daş atırdılar və
cəhdin qarşısı bizim zabitlər
tərəfindən alındı".
Anna Mixalska sonra
miqrantların iri taxtaları
sərhəd xəttinin üzərinə
qoyaraq, səddi keçməyə
cəhd etdiklərini bildirib.
Onun sözlərinə görə, hadisə
nəticəsində 5 miqrant yorğunluq səbəbilə xəstəxanaya
aparılıb.

Aİ-nin yüksək səviyyəli
rəsmiləri Belarusun “hibrid hücum”u səbəbi ilə
beşinci sanksiyalar paketini hazırladıqlarını bildirir.
Gərginlik artdığı bir vaxtda
Belarus hakimiyyəti keçən
həftə sərhəddəki miqrant
düşərgələrini təmizləyib və
İraqa ilk repatriasiya uçuşlarının həyata keçirilməsinə
icazə verib.

A

vropa Şurasının sədri Şarl Mişelin Yaponiyanın Baş naziri Fumio
Kişida ilə görüşmək üçün bazar ertəsi Yaponiyaya planlaşdırılan
səfəri təxirə salınıb. Buna səbəb nümayəndə heyətinin
üzvlərinin birində COVID-19 testinin nəticəsinin pozitiv çıxması olub.
Eyni zamanda, şura sədri Yaponiya səfərinin ardınca Cənubi Koreyaya
gedərək ölkə prezidenti Mun Ce-In ilə
də görüşməli idi, lakin sözügedən problem bu səfərin də təxirə salınmasına
səbəb olub.
Qeyd edək ki, ilk dəfə Yaponiyaya
səfər edəcəyini açıqlayan Mişelin iqlim

M

ABŞ-ın Con Hopkins Universitetinin məlumatına görə,
son sutka ərzində Moldovada 855 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Pandemiya başlanandan indiyədək ölkədə
362 min 116 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. Moldova
əhalisinin yalnız 34,87 faizi vaksinasiya olunub.

İtaliyanın
“Milan” klubunda
baş məşqçi
Stefano Piolinin
müqaviləsi
yenilənib. 56 yaşlı
mütəxəssislə
yeni sözləşmənin
müddəti 2023-cü
ilin yayına
qədərdir. Bu
barədə klubun
mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Pioli 2019-cu ilin oktyabrından “Milan”ı çalışdırır.
“Qırmızı-qaralar” Piolinin rəhbərliyi altında 106 oyunda
59 qələbə qazanıb, 20 dəfə də məğlub olub.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Yanğın 900 kvadratmetr sahəni əhatə edib. TASS-ın
məlumatına görə, yanğını söndürmək üçün Rusiya
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 87 nəfər yanğınsöndürəni,
27 ədəd texnika hadisə yerinə cəlb edilib. Yanğın söndürülüb. Zavodun iki işçisi xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya
yerləşdiriliblər. Həkimlər bildiriblər ki, onların vəziyyəti orta
ağırdır.
Hazırda Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
əməkdaşları qəzanın səbəblərini araşdırırlar.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Cənubi Afrika Respublikasında onlarca
insanda yeni ştamm aşkar edilib

ÂÂ Noyabrın 28-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Gecə
6-8°, gündüz 11-14°, Bakıda gecə 6-8°,
gündüz 12-14° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
770 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. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 0-5°, gündüz 13-18° isti
olacaq.
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Şahin CƏFƏROV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

“omicron-ştamm” aşkar edilib. Son
sutka ərzində 75 min test aparılıb ki,
onun da yalnız 18 mini yaxşı çıxıb.
Qeyd edək ki, “omicron-ştamm”
bir çox Avropa ölkələrində, İsraildə,

ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5°, gündüz
7-12° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 0-5° isti, dağlarda 0-3° şaxta,
gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-6°,
gündüz 12-17° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

Yaponiya hökuməti cari maliyyə ili üçün rekord
məbləğdə 36 trilyon yen (314 milyard dollar) məbləğində
əlavə büdcəni təsdiq edib.

Həmin vəsaitin, əsasən, iqtisadiyyatın və əhalinin
dəstəklənməsinə sərf ediləcəyi bildirilir. Həmçinin bu məbləğin
bütün ölkə tarixində rekord məbləğdə əlavə büdcə olduğu
vurğulanır.
Xatırladaq ki, Yaponiya hökuməti keçən həftə iqtisadiyyatı
və əhalini pandemiya dövründə dəstəkləmək üçün, təqribən,
78,9 trilyon yen (691,6 milyard dollar) məbləğində yeni tədbirlər
paketini təsdiq edib. Həmin məbləğin 55,7 trilyon yeni (488,2
milyard dollar) dövlət büdcəsindən, 23,2 trilyon yeni (203,3
milyard dollar) isə özəl investisiyalar hesabına formalaşacaq.
Onun mütəxəssislərin gözləntilərini iki dəfəyə yaxın üstələdiyi
qeyd edilir.
Bu vəsaitin koronavirusun yayılmasının qarşısının alınmasına, sosial-iqtisadi fəaliyyətin bərpasına, əhalinin və biznesin
müxtəlif tələbatının stimullaşdırılmasına yönəldiləcəyi bildirilir.
Bununla yanaşı, yaşı 18-ə çatmayan şəxslərin hər birinə 100
min yen (880 dollar) məbləğində yardımın göstərilməsi nəzərdə
tutulur.

Vüqar AĞAYEV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tokio

ənubi Afrika Respublikasında (CAR) onlarca insan koronavirus
infeksiyasının yeni Afrika ştammına – “omicron-ştamm”a (B.1.1.529. )
yoluxub.

Yerli KİV-in məlumatına görə, artıq
50 nəfərdə bu ştamm aşkar edilib.
“News24”ün məlumatına görə,
Cənubi Afrika Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyindən bildiriblər ki, 77 nəfərdə

100-ə yaxın dövlət qurumu təmsilçisinin, alimin, gənc
tədqiqatçının iştirak etdiyi simpoziumda müxtəlif mövzuları
əhatə edən 42 elmi məruzə dinlənilib. Onlardan 6-sı xarici
məruzəçi olub.
Yanşan Universitetinin doktorantı Sadiq Qaçayev
elmi məruzə ilə çıxış edərək, “Kəmər və yol” təşəbbüsü
kontekstində Çin-Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinə qısa baxış:
Çin-Mərkəzi Asiya-Qərbi Asiya iqtisadi dəhlizi” mövzusunda tədqiqat işini təqdim edib. O, tarixi İpək Yolunun vacib
ölkələrindən olan Azərbaycanın Çin ilə iqtisadi əlaqələrinin
hazırkı vəziyyətindən, “Kəmər və yol” təşəbbüsü çərçivəsində
əməkdaşlıq imkanlarından danışıb. Bu kontekstdə 2015-ci
ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinə dövlət səfəri
zamanı iki ölkə arasında “Kəmər və yol”un tərkib hissəsi olan
İpək Yolu İqtisadi Kəmərinin birgə təşviqinə dair imzalanmış
Anlaşma Memorandumunun əhəmiyyəti vurğulanıb.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan coğrafi mövqeyi və iqtisadi
potensialı, o cümlədən son illər müasirləşən və inkişaf edən
nəqliyyat-logistika infrastrukturu ilə strategiyanın həyata
keçməsində vacib ölkə kimi qiymətləndirilir. Azərbaycandan
keçən nəqliyyat dəhlizləri vasitəsilə yüklərin Çindən Avropa ilə
Qərbi Asiyaya və əks istiqamətə daşınması vaxt və məsrəflər
baxımından daha sərfəlidir.

Yaponiya hökuməti
cari maliyyə ili üçün
rekord məbləğdə əlavə
büdcəni təsdiq edib

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

C

Çinin Yanşan Universitetinin, Hebey vilayəti
dövlət siyasətinin təhlili və tədqiqi mərkəzinin,
vilayət hökumətinin İslahatlar və inkişaf tədqiqatı
mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Dövlət siyasəti və
müasir idarəetmə” beynəlxalq forum – simpozium
keçirilib.

Pekin

Rusiyanın Nijeqorod vilayətinin Dzerjinsk
şəhərindəki Y.M. Sverdlov adına silah zavodunda
əvvəlcə partlayış, sonra yanğın olub.

oldova hökuməti koronavirus
infeksiyasına görə, fövqəladə vəziyyət
rejimini 15 yanvar 2022-ci ilə qədər uzadıb.
Buna səbəb COVID-19 virusuna yoluxmanın
qarşısını almaqdır.

Yeni müqavilə

Hazırladı:
Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Silah zavodunda yanğın

Dörd terrorçu məhv edilib

İtaliya

dəyişikliyinə qarşı alınacaq tədbirlər, Yaponiya–Avropa İttifaqı (AB) əlaqələri və
AB-nin Çin siyasəti kimi qlobal-regional
məsələləri müzakirə edəcəyi gözlənilirdi.

Moldova fövqəladə
vəziyyət rejimini uzadıb

Türkiyə

Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi ölkənin silahlı
qüvvələrinin PKK/YPG terror təşkilatına ağır zərbələr endirdiyi barədə məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatında qeyd
edilir ki, “Sülh çeşməsi” əməliyyat bölgəsində təxribata
cəhd edən 4 terrorçu Türkiyə ordusunun komandoları
tərəfindən zərərsizləşdirilərək məhv edilib.
Xəbəri Miliyyet yayıb.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Avropa Şurası sədrinin Yaponiyaya səfəri təxirə salınıb

Uçuşlar dayandırılır

Böyük Britaniyanın səhiyyə naziri Sajid Cavid öz “Twitter” hesabında altı Afrika ölkəsinə uçuşların dayandırıldığı
barədə paylaşım edib. Uçuşların dayandırılmasına səbəb
Cənubi Afrika Respublikası, Namibiya, Lesoto Krallığı,
Botsvana, Esvatini və Zimbabvedə koronavirusun yeniB.1.1.529 ştammının tapılmasıdır. Nazirin sözlərinə görə,
sözügedən Afrika ölkələri qırmızı siyahıya daxil ediləcək və
uçuşlar müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.
Xəbəri Anadolu agentliyi yayıb.

Bu il noyabrın 25-də
Belarus Təhlükəsizlik
Şurası hakimiyyət orqanları
tərəfindən 11 min 500-dən
çox qanunsuz miqrantın saxlanıldığını, beş minə yaxın
insanın isə ölkədən deportasiya edildiyini bildirib.

Azərbaycanlı doktorant
beynəlxalq forumda
Azərbaycan-Çin iqtisadi
əlaqələrindən danışıb

 BŞ-da aşkar edilib. Bir çox ölkələr
A
CAR-la əlaqəni müvəqqəti olaraq
kəsiblər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5°, gündüz 
12-17° isti, dağlarda gecə 3° şaxtadan
2°-dək isti, gündüz 5-10° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 2-6°, gündüz 12-17° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Dağlarda duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-6°, gündüz
11-16°,dağlarda gecə 2-5°, gündüz 8-12° isti
olacaq.

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

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

COVID-19 infeksiyasına 1617
yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son sutkada 1617 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1979
nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 22 nəfər vəfat
edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 584 min 121 nəfərin korona
virus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan
549 min 333 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7 min 789 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 26 min 999 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar 11 min 982, bu günə qədər isə, ümumilikdə, 5 milyon
509 min 701 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Xalq qəzeti”nin kollektivi qəzetin keçmiş əməkdaşı
EMİN İSAYEVİN
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.
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QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

