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Azərbaycan regionun nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevrilib
Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Gömrük
Təşkilatının Baş katibini videoformatda qəbul edib

Kunio Mikuriyanın “Dostluq”
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Ümumdünya
Gömrük Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişafında xidmətlərinə görə Kunio
Mikuriya “Dostluq” ordeni ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
			

Bakı şəhəri, 28 yanvar 2022-ci il

İkinci Qarabağ müharibəsi təkcə ərazilərin azad edilməsi, təkcə
milli ruhun oyanması və ləyaqət hissinin qaytarılması demək deyil,
bu, çox böyük multiplikativ, müsbət effektdir və düşünürəm ki, daim
müsbət təsir göstərəcək.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bu gün sülhün
alternativi yoxdur
A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın
28-də Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi Kunio
Mikuriyanı videoformatda qəbul edib.

Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanla Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında səmərəli
əməkdaşlığı və təşkilatın ölkəmizə
göstərdiyi dəstəyi qeyd edərək,
Kunio Mikuriya ilə əvvəllər keçirdiyi görüşləri və aparılmış
müzakirələri məmnunluqla xatırladı.
Dövlətimizin başçısı Ümumdünya
Gömrük Təşkilatının Baş katibinin
Azərbaycanla əməkdaşlığı daim
diqqət mərkəzində saxlamasını
yüksək qiymətləndirdiyini, təşkilatın
dəyərli tövsiyə və məsləhətlərinin
ölkəmizdə bu sektorun inkişafına

töhfə verdiyini diqqətə çatdırdı.
Baş katib Kunio Mikuriya
Azərbaycanda gömrük xidmətinin
yaradılmasının 30 illiyi ərəfəsində
Bakıda olmasından məmnunluğunu
ifadə etdi, ölkəmizin regionda və dünyada rolunun artması münasibətilə
Prezident İlham Əliyevə təbriklərini
çatdırdı. O, rəhbərlik etdiyi təşkilatın
Azərbaycanda gömrük sahəsində
aparılan islahatlara dəstəyinin
davam edəcəyini vurğulayaraq,
Azərbaycanın regional inkişaf və
nəqliyyat qovşağı mərkəzinə çevrildiyini bildirdi. Kunio Mikuriya Cənubi

Qafqaz regionunda yaranmış sabitliyin regional əməkdaşlıq, insanlararası
təmaslar və nəqliyyat bağlantılarının
inkişafı üçün əlverişli imkanlar yaratdığını qeyd etdi.
Prezident İlham Əliyev ölkəmizin
əlverişli coğrafi mövqeyi, infra
struktura yatırılmış investisiyalar,
qonşu dövlətlərlə qurulmuş əlaqələr
sayəsində Azərbaycanın regionun
nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrildiyini bildirdi və regional bağlantıların əməkdaşlıq üçün əlverişli
mühit yaratdığını diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı regional
əməkdaşlıq məsələlərinə toxunaraq,
COVID-19 pandemiyasının yaratdığı
qlobal iqtisadi böhrana baxmayaraq,
Azərbaycanın keçən il əsas tərəfdaş

Zəngilan Hava Limanı beynəlxalq məkan
indeksləri kataloquna daxil edilib

dövlətlərlə ticarət dövriyyəsinin artmasının ölkə iqtisadiyyatının bərpasının
və inkişafının göstəricisi olduğunu
bildirdi. Azərbaycan Prezidenti keçən
il iqtisadiyyatın 5 faizdən çox, qeyrineft sektorunun 7 faiz, qeyri-neft
sənaye sektorunun isə 20 faiz artmasının aparılmış islahatların nəticəsi
olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham
Əliyev Ermənistan və Azərbaycan
arasında münaqişənin bitməsindən
sonra regionda əməkdaşlıq üçün yeni
imkanların yarandığını vurğuladı.
Görüşdə Azərbaycan ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında
əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə
dair fikir mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC

İctimai nəzarətin
gücləndirilməsi sosialiqtisadi inkişafı daha da
sürətləndirəcək

B

eynəlxalq münasibətlərdə yaranan ikili standartlardan yararlanan Ermənistan
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq, təqribən,
30 il ərzində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal altında saxladı. Həm öz
ərazisində, həm də işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında azərbaycanlılara qarşı
etnik təmizləmə həyata keçirdi. Həmçinin 1992-ci ilin fevralında Xocalı soyqırımını
törədərək yüzlərlə mülki şəxsi, o cümlədən, 106 qadın və 63 uşağı qətlə yetirdi. Bir
milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün doğma evlərinə qayıtmaq
hüquqlarını pozdu.

Lakin hərbi təcavüzə və 1993-cü
ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən
qəbul edilən və Ermənistan qoşunlarının
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən
dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını
tələb edən dörd qətnamənin icrasından
imtinasına baxmayaraq, Ermənistana
qarşı sanksiyalar tətbiq olunmadı.
Təcavüzkar Ermənistanla işğala məruz
qalan Azərbaycan arasında fərq qoyulmadı.

Əslində, Ermənistan işğalı möhkəmləndirir,
hərbi cinayətlər törədir, qanunsuz
məskunlaşdırma və təbii sərvətlərimizin
qeyri-qanuni istismarını həyata keçirir,
Azərbaycan xalqının mədəni və dini irsini
məhv edirdi. Bütün bunlar azmış kimi
yenidən müharibəyə başlayıb yeni ərazilər
işğal etmək iddiası ilə çıxış edirdi.

(ardı 5-ci səhifədə)

Türkiyə XİN BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurasının Kiprdəki sülhməramlıların
mandatının uzadılmasına dair
qərarı ilə bağlı açıqlama yayıb

(bax səhifə 6)

Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Zəngilan Hava Limanını beynəlxalq
məkan indeksləri kataloquna daxil edib.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi
yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi Qarabağda tikilməkdə olan Zəngilan
Beynəlxalq Hava Limanına kod təyin
edilməsi ilə bağlı Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatından (ICAO) müsbət rəy alıb.
Hava limanına ICAO-nun dördhərfli
“UBBZ” kodu təyin olunub. Bu barədə
məlumat ICAO-nun “Məkan indeksləri”
(ICAO Doc 7910/182) nəşrinin 2022-ci
il mart buraxılışında dərc olunaraq
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırılacaq.
Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin
direktoru Arif Məmmədov İCAO-nun Qarabağın işğaldan azad olunmuş daha bir
şəhərinin etibarlı tərəfdaş olaraq tanımasını əhəmiyyətli hadisə kimi dəyərləndirib:
“Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının

beynəlxalq yer indeksləri kataloquna daxil
edilməsi hər birimizdə iftixar hissi yaradır.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda inşa edilən
hava limanlarının bazasında yeni aviasiya
qovşağı yaradılır. Qısa bir müddət ərzində
Zəngilan Hava Limanı bölgənin nəqliyyattranzit kommunikasiya mərkəzlərindən
birinə çevriləcək’’.
Qeyd edək ki, 2021-ci ilin aprel ayında
inşasına başlanmış Zəngilan Hava Limanının tikilib istifadəyə verilməsi növbəti
tarixi nailiyyət olaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikasını Azərbaycanın əsas ərazisi
ilə birləşdirəcək. Eyni zamanda, regionda
böyük, müasir standartlara cavab verən
logistik habın yaradılmasına töhfə vermiş
olacaq.

“Xalq qəzeti”

Erməni vandalizmi
sərhəd tanımır

B

(bax səhifə 6)

irləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası 27 yanvar 2022-ci il
tarixli 2618 saylı qərarla Kipr adasında yerləşən BMT Sülhməramlı
Qüvvələrinin mandatını daha 6 ay uzadıb.

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı
bəyanatda bildirilir ki, bu qərar BMT-nin qayda
və prinsiplərinə zidd olaraq Şimali Kipr Türk
Respublikasının (ŞKTR) razılığı olmadan
verilib.
Bəyanatda deyilir: “Bu məsələdə
ŞKTR-in səlahiyyətlilərinin atacağı addımları
tam dəstəkləyirik. Təhlükəsizlik Şurasının
adadakı tərəflərə həll yolu tapmalarını
söyləyərkən, digər tərəfdən əlli ildən çox
sınaqdan keçirilmiş və tükənmiş, nəticəsiz

olduğu sübuta yetirilən və bir tərəfin razılığını
əks etdirməyən həll modelini tətbiq etməyə
çalışması reallıqdan uzaq və ziddiyyətli
münasibətdir”.
Nazirlik, həmçinin, Təhlükəsizlik Şurası
və beynəlxalq ictimaiyyəti adanın reallıqlarına
əsaslanan səmimi və konstruktiv münasibət
göstərməyə, Kiprdə ədalətli və qalıcı bir sülhü
təmin etməyə, Kipr türk xalqı üçün bərabər
beynəlxalq statusu qeydə almağa çağırıb.

“Xalq qəzeti”
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Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Kasım-Jomart Tokayevə
Hörmətli Kasım-Jomart Kemeleviç!
“Nur Otan” Partiyasının sədri seçilməyiniz münasibətilə
səmimi təbriklərimi qəbul edin.
Bizim dost ölkələrimiz arasında münasibətlər bu gün
uğurla inkişaf edir, birgə layihələr fəal surətdə həyata keçirilir. Biz Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında qarşılıqlı maraq
doğuran bütün istiqamətlər üzrə əməkdaşlığı bundan sonra
da dərinləşdirmək əzmindəyik.
Azərbaycanın və Qazaxıstanın hakim partiyaları – Yeni
Azərbaycan Partiyası və “Nur Otan” Partiyası arasında
əməkdaşlığın müsbət dinamikasını və fəal dialoqu
məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdim. Partiyalararası əlaqələr
ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin mühüm tərkib
hissəsidir.

Əminəm ki, rəhbərlik etdiyimiz partiyalar arasında sıx
qarşılıqlı fəaliyyət xalqlarımızın mənafeyi, ölkələrimizin
firavanlığı naminə bundan sonra da dinamik inkişaf edəcək
və dərinləşəcək.
Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və yeni uğurlar, Qazaxıstanın qardaş xalqına isə sülh və firavanlıq arzu edirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri
Bakı, 28 yanvar, 2022-ci il

Baş nazir Əli Əsədov Ümumdünya
Gömrük Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri Əli Əsədov yanvarın
28-də Ümumdünya Gömrük
Təşkilatının Baş katibi Kunio
Mikuriya ilə görüşüb.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə Azərbaycanda bütün
istiqamətlərdə, o cümlədən gömrük
sahəsində həyata keçirilən genişmiqyaslı
islahatlar barədə söhbət açılıb.
Görüş zamanı Azərbaycan ilə
Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq
yüksək qiymətləndirilib, əlaqələrin inkişaf
perspektivləri müzakirə olunub.

Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli
səhifələrindən biri olan Xocalı soyqırımından 30 il ötür.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Ermənistan silahlı
qüvvələri beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərini kobudcasına pozaraq
keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə
yerləşən 366-cı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə hücum etdi və dinc əhaliyə
misli görünməmiş qəddarlıqla divan
tutdu.
Xocalı soyqırımı zamanı 106 qadın,
63 uşaq, 70 qoca olmaqla 613 şəxs
məhz azərbaycanlı olduqlarına görə
ağlasığmaz vəhşiliklə qətlə yetirildi, 487
dinc sakin ağır yaralandı, 1275 nəfər isə
girov götürüldü.
Xocalı qətliamı Ermənistanın uzun
illərdən bəri Azərbaycana qarşı həyata
keçirdiyi planlaşdırılmış etnik təmizləmə
və təcavüz siyasətinin tərkib hissəsi
idi. Soyqırımının törədilməsinə görə
Ermənistanın o zamankı siyasi-hərbi
rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.
Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı
törətdiyi Xocalı soyqırımı, eləcə də
Bağanıs Ayrım, Qaradağlı, Ağdaban
və Başlıbel qətliamları ilə müşayiət
olunan hərbi təcavüzü nəticəsində

torpaqlarımızın 20 faizə qədəri işğal
edildi, 20 min vətəndaşımız qətlə
yetirildi, 50 min nəfərdən artıq adam
yaralandı və əlil oldu. Azərbaycan böyük
humanitar fəlakətlə üz-üzə qaldı.
Ermənistanın daim mülki əhalini
hədəf seçən təxribatlarına və hərbi
təcavüzünə cavab olaraq, 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan xalqı əzəli
torpaqlarının işğaldan qurtarılması, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin
tələblərinin yerinə yetirilməsi və tarixi
ədalətin bərpa edilməsi uğrunda Vətən
müharibəsinə qalxdı.
Vətən müharibəsinin gedişatında
Ermənistanın Gəncəni, Bərdəni, digər
şəhər və kəndlərimizi kütləvi məhvetmə
imkanlarına malik ballistik və reaktiv
raketlərlə, kasetli bombalarla hədəfə
alması bir daha sübut etdi ki, zamanla
metodlar dəyişsə də, mülki əhaliyə qarşı
qanlı cinayətlər törətmək Ermənistan
tərəfinin daim həyata keçirdiyi dövlət
siyasətidir. 44 gün sürən döyüşlər
nəticəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu parlaq qələbə qazanaraq doğma
torpaqlarımızı işğaldan azad etdi.
Haqq səsimizin dünyaya çatdırılması və Xocalı soyqırımının
beynəlxalq aləmdə tanıdılması üçün

ötən illər ərzində məqsədyönlü fəaliyyət
göstərilmiş, 2008-ci ildən isə bu
fəaliyyət “Xocalıya ədalət” beynəlxalq
kampaniyası ilə geniş vüsət almışdır.
Hazırda Xocalı soyqırımı bir sıra
ölkələr tərəfindən tanınmış və faciəyə
beynəlxalq siyasi qiymət verilmişdir.
Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət
verilməli və bu dəhşətli faciəni
törədənlər öz layiqli cəzalarını
almalıdırlar.
Azərbaycan xalqı heç bir vaxt Xocalı
faciəsini unutmayacaq.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, Xocalı soyqırımı zamanı
qətlə yetirilmiş soydaşlarımızın əziz
xatirəsini faciənin otuzuncu ildönümü
ərəfəsində bir daha dərin hüznlə yad
edərək qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü ilə əlaqədar
tədbirlər planı hazırlayıb onun həyata
keçirilməsini təmin etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 yanvar 2022-ci il

Azərbaycanın Baş prokuroru İnsan Hüquqları
üzrə Avropa Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb

Azərbaycan və İran xarici işlər
nazirlərinin telefon danışığı olub
Yanvarın 28-də Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramovun İran İslam
Respublikasının Xarici İşlər naziri
Hüseyn Əmir Abdullahian ilə
telefon danışığı baş tutub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
İdarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
nazirlər, iki ölkə arasındakı münasibətlərin
müxtəlif aspektlərinin inkişafından
məmnunluq ifadə ediblər.
Son həftə ərzində İranın yol və
şəhərsalma naziri Rüstəm Qasiminin
Azərbaycana səfərinin nəticələri, əldə
olunmuş razılıqlar, habelə Azərbaycanın
müdafiə naziri Zakir Həsənovun İrana
səfəri və bu çərçivədə keçirilmiş görüşlər
iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafının
bariz göstəricisi kimi vurğulanıb.
Tərəflər, o cümlədən, birgə layihələrin
həyata keçirilməsini, Astaraçay üzərində
təməli qoyulmuş yeni körpünün, eləcə də
İran Astarasında dəmir yolu yük terminalının tikintisinin 2022-ci ildə tamamlanmasının hədəflənməsinin ikitərəfli əlaqələrin

A

inkişafına müsbət təsir edəcəyini
vurğulayıblar.
Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam
Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və
humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə
Dövlət Komissiyasının növbəti iclasının
bu ilin mart ayında Bakıda keçirilməsinin
planlaşdırıldığı məmnunluqla bildirilib.

Nazirlər, Azərbaycanın azad olunmuş
torpaqlarında İran şirkətlərinin yaxın zamanlarda konkret layihələrlə işə başlayacağını vurğulayıb və bununla əlaqədar fikir
mübadiləsi aparıblar.
Tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq
doğuran digər regional məsələləri
müzakirə ediblər.

Azərbaycanın və Almaniyanın prokurorluq qurumları
arasında əlaqələrin gücləndirilməsi müzakirə olunub

A

zərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev
Almaniyaya işgüzar səfəri çərçivəsində yanvarın 28-də Karlsrue
şəhərində almaniyalı həmkarı Peter Frank ilə görüşüb.

Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
görüşdə ölkələrimiz arasında zəngin
tarixi və mədəni irsə əsaslanan dostluq

münasibətlərinin mövcudluğu vurğulanıb.
Bu əlaqələrin qarşılıqlı hörmətə və etimada əsaslanan qurumlararası əməkdaşlığın
inkişafına töhfə verdiyi qeyd edilib.

Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən
islahatlar çərçivəsində prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində aparılmış hərtərəfli və
institusional tədbirlər və qazanılmış uğurlu
nəticələr barədə ətraflı məlumat verib.
Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq
doğuran bir sıra məsələlər, o cümlədən,
terrorçuluqla mübarizə, qanunsuz miqrasiya, nifrət zəminində törədilmiş cinayətlər,
məişət zorakılığı, cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması, korrupsiya
cinayətləri və digər mövzularda səmərəli
fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkələrimizin
prokurorluq qurumları arasında əlaqələrin
gücləndirilməsi və gələcəkdə daha da
intensivləşdirilməsi məqsədilə əməkdaşlıq
haqqında memorandumun imzalanması
təklif olunub.
Görüşdə Azərbaycanın Almaniyadakı
səfiri Ramin Həsənov da iştirak edib.

Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq arasında çoxşaxəli
əməkdaşlıq münasibətləri müzakirə olunub
Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Krallıqdakı səfiri Elin
Süleymanov Böyük Britaniya Parlamentində İcmalar Palatasının
sədri Ser Lindsi Hoyl ilə görüşüb.
Görüş zamanı Azərbaycan ilə
Birləşmiş Krallıq arasında çoxşaxəli
əməkdaşlıq münasibətlərinin hazırkı
vəziyyəti, parlamentlərarası təmasların
intensivləşdirilməsi imkanları və geosiyasi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

Lindsi Hoyl ölkəmizin Birləşmiş
Krallıqla tərəfdaşlıq münasibətlərini,
Azərbaycanla xüsusilə enerji sahəsində
təsis edilmiş uğurlu əməkdaşlığı və
Azərbaycanda mövcud olan çoxəsrlik
tolerantlıq ənənələrini yüksək
qiymətləndirib.

Görüşlə əlaqədar İcmalar Palatasının inzibati binasının qarşısında
Azərbaycanın Dövlət Bayrağı dalğalandırılıb. Səfir Elin Süleymanov İcmalar
Palatasının xatirə kitabına ürək sözlərini
yazıb.

Aynurə TAĞIYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
London

zərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev yanvarın 28-də
Strasburqda İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin
sədri Robert Spano ilə görüşüb.

Bu barədə AZƏRTAC-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat
verilib.
Görüşdə Azərbaycan Prokurorluğu ilə İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsi arasında əlaqələrin
səmərəliliyini qeyd edən Kamran Əliyev
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə məhkəmə-hüquq sahəsində insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
təmin olunması istiqamətində aparılan
mütərəqqi islahatlar haqda məlumat
verib.

Baş prokuror qeyd edib ki, prokurorluq orqanlarında İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Konvensiyası və Məhkəmənin
presedent hüququnun öyrənilməsinə və
implementasiyasına xüsusi önəm verilir.
Söhbət zamanı İnsan Hüquqları
üzrə Avropa Məhkəməsi ilə Azərbaycan
Prokurorluğunun əməkdaşlıq
perspektivləri, o cümlədən, prokurorların Məhkəməyə təlim-tədris səfərlərinin
təşkili, Məhkəmənin hakimləri tərəfindən
Baş Prokuror yanında Elmi-Məsləhət

Şurasının konfranslarında hüquq
elminin müxtəlif sahələri üzrə aktual
məsələlərə həsr olunan mühazirələrlə
çıxışları ətrafında müzakirə aparılıb.
Həmçinin Avropa Şurası və onun qurumları ilə əməkdaşlıq məsələlərindən
məmnunluq ifadə olunub və bu yaxınlarda Azərbaycan Prokurorluğunun
nümayəndəsinin Avropa Şurasının İnsan
Hüquqları və Qanunun Aliliyi Direktoratında müsabiqədə uğur qazanaraq bir il
müddətində staj keçəcəyi qeyd olunub.
Görüşdə Avropa Məhkəməsinin
Azərbaycandan olan hakimi Lətif
Hüseynov və ölkəmizin Avropa Şurası
yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri
Fəxrəddin İsmayılov iştirak ediblər.

A

vropa Şurasına üzv olandan Parlament Assambleyasında
Ermənistandakı vəziyyət, onun təsisatlarının fəaliyyəti, ölkədə
keçirilən parlament və prezident seçkiləri mövzusunda
dəfələrlə müzakirələr aparılıb. Müzakirələr ayrı-ayrı vaxtlara, ölkədəki
fərqli siyasi vəziyyətlərə, müxtəlif şəxslərin hakimiyyəti dövrünə
təsadüf etsə də, məruzəçilər vəziyyəti müsbət qiymətləndirməyə
meyilli olmuşlar. Lakin son illərdə Ermənistanda cərəyan edən
hadisələr göstərdi ki, əslində, erməni xalqının mövqeyi məruzəçilərin
baxışı ilə qətiyyən üst-üstə düşmürmüş.

Rafael Hüseynov: Azərbaycanın
əməkdaşlıq təklifi bütün region ölkələrinin
iqtisadi inkişafına geniş üfüqlər açır
Bu fikirlər Azərbaycanın AŞPA-dakı
nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynovun qurumun qış sessiyasının 9-cu
seansında Ermənistan təsisatları barədə
məruzənin müzakirələri ilə bağlı avropalı
parlamentarilərə təqdim edilmiş yazılı
çıxışında əks olunur.
“Ermənistana vaxtilə rəhbərlik etmiş
Köçəryan və Sarkisyan rejimlərinin
cinayətkar mahiyyəti haqqında burada dəfələrlə səsimizi qaldırsaq da,
bu həqiqətləri eşitmək istəyən yox idi.
Nəhayət, Ermənistan cəmiyyəti etiraz
səsini qaldırdı, onlardan imtina etdi,
öz istəyi ilə rəhbər seçdi, dövlət köhnə
rejim başçılarının bir sıra cinayətlərini
ifşa etdi. Ermənistan cəmiyyəti, əslində,
həmin rəhbərlərin seçkilərdə dırnaqarası
qələbəsinin də saxta olduğunu təsdiqlədi.
Ermənistanda keçmiş cinayətkar başçılara cəza istənildiyi kimi, onları burada
mədh etmiş saxtakar məruzəçilərə də
bu gün cəza istəyək. Amma belə arzuolunmaz təcrübələr ibrət olmalı, Avropa
Şurası adına ləkə olan sifarişlə işləmiş
məruzəçilərin acınacaqlı aqibətindən dərs

alınmalıdır”, – deyə çıxışda bildirilir.
R.Hüseynov qeyd edir ki,
Ermənistanda Baş nazir Nikol Paşinyan dövrünün demokratik təsisatlarının
vəziyyətini qiymətləndirərkən, tarixin təklif
etdiyi ən düzgün meyarı – xalqın rəyini
əsas götürməliyik. Xalq cinayətkar rejim
başçısını rədd edərək Paşinyanı seçdi. Sabiq prezidentlərin əsas müəllifləri
sırasında olduqları və 30 ilə yaxın
davam edən Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi 2020-ci ilin noyabrında
Azərbaycanın qələbə çaldığı 44 günlük
müharibə ilə nəticələndi. Sanki təzədən
hakimiyyətə gəlmək ehtirası ilə yaşayan və çalışan, revanşist çağırışlarla
meydana atılan köhnə qüvvələrin əlinə
fürsət düşmüşdü. Amma xalq onları deyil,
yenə Paşinyanı seçdi. Bununla sübut və
bəyan etdi ki, müharibənin, münaqişənin
əleyhinədir, ölkəni illərlə uçuruma aparmış siyasəti heç bir vəchlə qəbul etmir.
Bütün bu proseslər ölkədəki demokratik
təsisatların fəaliyyət səviyyəsi və demokratik ruhun vəziyyəti barədə müəyyən
təsəvvür yaradır. Daha aydın təsəvvürü

və Ermənistanın bu sahədə daha
qənaətbəxş mövqeyini növbəti addımlar
ortaya çıxara bilər.
“Ötən əsrin sonlarından başlayaraq
davam etmiş münaqişə Ermənistanı
bütün başqa fəsadlardan savayı iqtisadi
təcrid və tənəzzül halına gətirmiş,
böhranlı bir səviyyəyə çatdırmışdır.
İndi yeni perspektivlər açılır. Regionda
aparıcı iqtisadi əlaqələndiriciyə çevrilmiş
Azərbaycan Ermənistan da daxil olmaqla,
bölgə ölkələrinə çoxtərəfli əməkdaşlıq
təklif edir. Bu əməkdaşlıq bütövlükdə
regionun və həmsərhəd ölkələrin iqtisadi
inkişafına geniş üfüqlər açılacağını
vəd edir. Ermənistanın bu inkişafda
yer tuta bilməsi, ilk növbədə, məhz
bu ölkədəki təsisatların necə fəaliyyət
göstərəcəyindən, demokratik mühitin nə
qədər münbit olacağından asılıdır”, –
deyə R.Hüseynov vurğulayıb.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq
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Zəngəzur dəhlizi Türk dünyasına qapı açmaqla
Şərqlə Qərbi də ən qısa yolla qovuşduracaq
29 yanvar 2022-ci il, şənbə

Prezident İlham Əliyev həm
müdrik siyasi lider, həm də dəmir
iradəli Ali Baş Komandan kimi bütün
çətinliklərə sinə gərərək icra etdiyi
missiyanı uğurla başa vurdu, ata
vəsiyyətini yerinə yetirdi. Vətən
müharibəsindən sonra regionda
geosiyasi vəziyyət əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişdi. Cənubi Qafqazda
növbəti əməkdaşlıq imkanlarına yol
açacaq yeni şərait yarandı. Bu reallıqları Azərbaycan, onun Prezidenti,
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev formalaşdırdı.
Bu gün post-münaqişə dövründə
dövlətimizin qarşısında duran
başlıca məqsəd, dinc mühitə və
tərəqqiyə əsaslanan, işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə bərpa-quruculuq
işlərini sürətli şəkildə həyata
keçirmək, bölgənin iqtisadi inkişafına nail olmaq, ən yaxın gələcəkdə
qaçqın və məcburi köçkünlərin
öz doğma yurd-yuvalarına geri
dönməsini təmin etməkdən ibarətdir.
Bu məqsədlə, işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması
və bərpası üçün 2021-ci ilin dövlət
büdcəsindən 2 milyard manat sərf
edilmiş, bu ilin dövlət büdcəsində isə
2,2 milyard manat vəsait ayrılması
nəzərdə tutulmuşdur.
II Qarabağ müharibəsində
əldə edilən tarixi qələbədən
sonra ölkəmiz öz nəqliyyatkommunikasiya, logistika imkanlarını genişləndirməsi baxımından çox
əlverişli imkanlar əldə etmişdir. Belə
ki, Vətən müharibəsinin sonunda
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
rəhbərlərinin imzaladıqları birgə
üçtərəfli Bəyanatda Zəngəzur
dəhlizinin açılmasına razılıq əldə
edilməsi buna bariz nümunədir.
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
arasında 2020-ci il 10 noyabr
tarixində imzalanmış üçtərəfli
Bəyanatın 9-cu bəndi və 2021-ci il
11 yanvar tarixində Moskvada imzalanmış 4 bəndlik bəyanat, 2021-ci
ilin sonunda Soçi, Moskva və Brüssel danışıqlarının müsbət nəticələri
Zəngəzur dəhlizinin reallaşması
üçün hüquqi zəmin yaradır.
10 noyabr 2020-ci il tarixində
bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasının elan edilməsi ilə
bağlı üç ölkənin dövlət başçıları
tərəfindən imzalanmış bəyanatın
9-cu bəndində deyilir: “Bölgədəki
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri
blokdan çıxarılır. Ermənistan,
Azərbaycanın qərb bölgələri ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinə zəmanət
verir. Nəqliyyat nəzarəti Rusiya
Federasiyası Federal Təhlükəsizlik
Xidmətinin, Sərhəd Xidmətinin orqanları tərəfindən həyata keçirilir”.
İrimiqyaslı, davamlı dövlət
siyasətinin real nəticəsidir ki,
müharibənin bitməsindən cəmi bir il
3 ay keçməsinə baxmayaraq, azad
olunmuş ərazilərdə köklü şəkildə
bərpa və quruculuq işləri həyata
keçirilmişdir. Qarabağda və Şərqi

Zəngəzurda yeni yollar salınmış,
kommunikasiya xətləri çəkilmişdir.
Bölgədə həyati əhəmiyyətli inzibati
infrastruktur obyektləri tikilmiş, bir
sözlə, azad edilmiş ərazilərə yeni
həyat gəlmişdir. Hazırda bölgənin
gələcək inkişafını və ən müasir
şəkildə təşkilini nəzərdə tutan bir
sıra əhəmiyyətli layihələrin icrası
davam etdirilməkdədir.
Cəmi 8 aya boş çöldə başa
gətirilmiş və 2021-ci ildə açılışı olan
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, aprel ayında təməli qoyulan
Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı
və gələcəkdə inşası nəzərdə tutulan
Laçın Beynəlxalq Hava Limanı
bölgənin beynəlxalq nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevrilməsi üçün
yeni və geniş imkanlar açır.
Eyni zamanda, cari ilin oktyabrın
26-da, Prezident İlham Əliyev və
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən
Zəngəzur dəhlizinədək uzanan
Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan–Ağbənd
avtomobil yolunun təməlqoyma
mərasimindən dərhal sonra bu
layihənin də icrasına başlanılmışdır.
Ümumi uzunluğu 124 kilometr
olan, beynəlxalq strateji əhəmiyyəti
ilə seçilən bu layihə Zəngəzur
dəhlizi magistral avtomobil yolunun
bir hissəsi olmaqla, Azərbaycanı
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
birləşdirməsi baxımından da misilsizdir. Bu avtomobil yolu ilə yanaşı,
inşası nəzərdə tutulan Horadiz–
Zəngilan–Ağbənd dəmir yolu da
istər Azərbaycan, istərsə də region
ölkələri üçün böyük strateji önəm
daşıyır.
Beləliklə, dəhliz uzun illər
blokadada qalmış Naxçıvan Muxtar
Respublikasını bu ağır şəraitdən
çıxarmaqla yanaşı, xalqımızın
101 ildən sonra tarixi ərazisi olan
qədim Zəngəzur torpağına yenidən
qayıdışını da təmin edəcəkdir. Cəmi
40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizinin
bərpa olunması ölkəmiz üçün yeni
iqtisadi perspektivlər yaradacaqdır. Şərqi Zəngəzur bölgəsində
yerləşən Zəngilanı qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla, oradan
isə Naxçıvan vasitəsilə Türkiyə ilə
birləşdirmək ölkəmizin qazanacağı
növbəti tarixi zəfər olacaqdır.
Prezident İlham Əliyevin də bunu
xüsusi vurğulamışdır: “Bizim əsas
rəqibimiz zamandır. Çünki dəmir
yolunun, avtomobil yolunun çəkilişi
vaxt tələb edir. Ona görə bütün
güclər səfərbər olunub ki, bu layihə
icra edilsin. Beləliklə, Azərbaycan
xalqı 101 il bundan əvvəl bizim
əlimizdən alınmış Zəngəzura qayıdacaqdır... Bu baxımdan, Zəngəzur
dəhlizinin yaradılması Azərbaycanın
milli, tarixi və gələcək maraqlarına
tam cavab verir”.
Hazırda Azərbaycan tərəfindən
bu istiqamətdə ciddi işlər
görülməkdədir. Eyni zamanda, bu
dəmir yolu, azad edilmiş torpaqlara
həm vətəndaşların gediş-gəlişi,

Son üç onillikdə Azərbaycanın millətçiliyi və separatizmi dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmış Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qalması, dünyanın güc mərkəzlərinin ölkəmizə
qarşı ədalətsiz mövqeyi, beynəlxalq aləmdə hökm sürən çirkin ikiüzlü siyasi münasibətlər
müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməsinə, işğala son qoyulmasına imkan
vermirdi. Lakin dəmir siyasi iradə, yüksək dövlət-xalq həmrəyliyi, liderə möhkəm inam və
orduya güclü dəstək 44 günlük Vətən müharibəsində mütləq qələbəmizlə nəticələndi.
30 ilə yaxın davam edən işğala son qoyulması ilə yenidən Vətən torpaqları bütövləşdi,
tarixi ədalət bərpa olundu. Bununla Azərbaycan dövləti özü BMT Təhlükəsizlik Ş
 urasının
illərlə kağız üzərində qalmış qətnamələrinin icrasını gerçəkləşdirmiş oldu. Xalqımızın
şərəf, qürur və heysiyyətini alçaltmağa çalışan mənfur düşmən layiq olduğu cavabı
artıqlaması ilə aldı.
həm də yüklərin daşınması üçün
böyük əhəmiyyətə malik olacaqdır. Ümumilikdə isə işğaldan azad
edilən torpaqlarda inşa olunan hər
bir yol və gələcəkdə icrası nəzərdə
tutulan mühüm əhəmiyyətli hər bir
layihə regionun tranzit və logistik
əhəmiyyətini artırmağa, bölgənin
inkişafını sürətləndirməyə xidmət
edəcəkdir.
Bu gün respublikamız Şərq–
Qərb və Şimal–Cənub nəqliyyat
dəhlizlərinin formalaşmasında
önəmli rola malikdir. Belə ki,
qədim İpək yolu üzərində yerləşən
Azərbaycan Bakı–Tbilisi–Qars
dəmiryol xətti, Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı, Şimal–Cənub
beynəlxalq nəqliyyat və Trans-Xəzər
tranzit dəhlizləri vasitəsilə Çin ilə
Avropa arasında çoxxətli logistik
körpü rolunu oynayır. Bu baxımdan,
Zəngəzur dəhlizi də ölkəmiz üçün,
onun gələcək nəqliyyat və logistik
imkanlarının daha da genişlənməsi
baxımından önəmli keçid olacaq.
Bu gün artıq post-münaqişə
dövründə Zəngəzur dəhlizi
dövlətimizin strateji hədəf və
maraqları çərçivəsindədir. Bu
layihə təkcə ölkəmiz üçün deyil,
ümumilikdə, region ölkələrinə

böyük fayda gətirməklə, beynəlxalq
nəqliyyat layihələrində regionun
rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq, Qafqazı əhəmiyyətli logistik
mərkəzə çevirəcək. Bu layihə region
ölkələrinin, onun imkanlarından
yararlancaq digər tərəfdaş ölkələrin
maraqlarına, ümumi sosial-iqtisadi inkişafa və xalqlarının rifahının
yüksəlməsinə də xidmət etmiş
olacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin BMT-nin Asiya və Sakit
okean üçün İqtisadi və Sosial Komissiyasının “Asiya və Sakit okean
hövzəsində regional əməkdaşlıq
vasitəsilə böhranlardan sonra daha
güclü inkişafın təmin olunması”
mövzusuna həsr edilən 77-ci sessiyasındakı çıxışında vurğuladığı kimi:
“Azərbaycan regionda dayanıqlı sülh
və təhlükəsizliyi təmin etmək arzusundadır. Azərbaycan Şərq–Qərb,
Şimal–Cənub, Şimal–Qərb nəqliyyat
dəhlizləri kimi regional bağlantı
layihələrinin icrasına mühüm töhfə
vermişdir. Hazırda biz Azərbaycan
ərazisindən Asiyanı Avropa ilə
birləşdirən Şərq–Qərb dəhlizinin
tərkib hissəsi olacaq “Zəngəzur
nəqliyyat dəhlizi” üzərində çalışırıq.
Bu dəhliz Azərbaycana Avrasiyanın

Xorvatiya şirkətləri Azərbaycanla investisiya
imkanları ilə bağlı danışıqlar aparır

Xorvatiya şirkətlərinin Azərbaycanın
azad edilmiş ərazilərində investisiya
imkanlarında maraqlı olub-olmamasını şərh edən səfir bildirib ki, şirkətlər
bu prosesdə maraqlıdır və hazırda
Azərbaycanın hökuməti və biznes
ictimaiyyəti ilə ilkin danışıqlar aparılır.
COVID-19 pandemiyasının ikitərəfli
münasibətlərə təsiri barədə danışan
B.Zebiç vurğulayıb ki, ikitərəfli ticarət
dövriyyəsi stabil qalır: “2021-ci il üçün
hələlik nəticələrimiz yoxdur, amma
böyük ehtimalla bu, həm 2020, həm də
2019-cu ilin göstəricilərini üstələyəcək.
Ümumilikdə ikitərəfli münasibətlərə
gəldikdə isə, pandemiyaya baxmayaraq
münasibətlər fəallaşıb. Oktyabr ayında
Xorvatiyanın xarici və Avropa işləri naziri
Qordan Qrliç Radman Azərbaycana
rəsmi səfər edib, noyabrda isə
Zaqrebdə İqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə
hökumətlərarası komissiyanın ikinci
iclası keçirilib”.
Branko Zebiç xatırladıb ki, Xorvatiyanın Bakıdakı və Azərbaycanın
Zaqrebdəki səfirlikləri mədəni proqramlar və layihələr mübadiləsi aparıb:
“Bu kontekstdə mən Bakıda dekabrda

etməsinə xidmət edəcək. Qardaş
ölkələrimiz uzun illərdən sonra
yenidən Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə
bir-birinə daha sıx və möhkəm
qovuşacaq. Cənubi Qafqazın lider
ölkəsi olan Azərbaycanla dünyada
ciddi nüfuza, böyük potensiala və
gücə malik Türkiyə arasında olan
bu birlik regionda sülhə, sabitliyə və
əməkdaşlığın bərpa olunmasında
müsbət dəyişikliklərə töhfə verəcək.
Bu baxımdan, Zəngəzur dəhlizinin
fəaliyyətə başlaması, ümumilikdə,
Türk dünyasının coğrafi baxımından
birləşməsi deməkdir.
Bu təkcə coğrafi və siyasi anlamda deyil, həmçinin böyük iqtisadi
gücə malik və nominal ümumi daxili
məhsulu 1,1 trilyon dollardan çox
olan türkdilli dövlətlərin strateji və
iqtisadi cəhətdən birləşməsi də
deməkdir. Belə ki, Türkiyə 761,4
milyard dollar, Qazaxıstan 181,7 milyard dollar, Özbəkistan 57,9 miyard
dollar, Azərbaycan 48 milyard dollar,
Türkmənistan 48 milyard dollar
və Qırğızstan 8,5 milyard dollar
nominal ÜDM-si olan ölkələrdir. Bu
isə Zəngəzur dəhlizini kifayət qədər
yüksək iqtisadi potensialı və təbii resursları olan böyük və geniş coğrafi
ərazini birləşdirən önəmli nəqliyyat
infarstrukturuna çevirəcək.
Prezident İlham Əliyev bu
barədə fikrini açıq söyləyib:
“Müharibə başa çatdı, münaqişə
tarixdə qaldı. Yeni imkanlar yarandı. Onların arasında hesab
edirəm ki, ən vacib imkan nəqliyyat
imkanlarıdır. Bu gün biz artıq
Zəngəzur dəhlizi üzərində çox fəal
çalışırıq. Naxçıvanda keçirilmiş
Zirvə görüşündə mən demişdim ki,
vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan
alıb Ermənistana birləşdirmək türk
dünyasının coğrafi parçalanması idi.
Çünki əgər xəritəyə baxsaq, görərik
ki, sanki bizim bədənimizə xəncər
saplanmışdır, türk dünyası parçalanmışdır. Qədim Azərbaycan torpağı
olan Zəngəzur indi türk dünyasının
birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki
Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri
bütün türk dünyasını birləşdirəcək,
eyni zamanda, digər ölkələr üçün
əlavə imkanlar yaradacaq, o
cümlədən, Ermənistan üçün”.
Çox keçməyəcək ki, qədim yurd
yerimiz olan Zəngəzur yenidən
böyük Türk dünyasını birbaşa
birləşməşdirmək rolunu oynayacaq.
Zəngəzur dəhlizi beynəlxalq layihəsi
müasir geosiyasi reallıqlar və
siyasi-iqtisadi maraqlar baxımından
Türk dövlətlərinin güclənməsinə, bu
birliyin beynəlxalq və regional siyasi-iqtisadi proseslərdə rolunun və
iştirakının artmasına xidmət edəcək.

Coşqun MƏMMƏDOV,
AMEA-nın vitse-prezidenti
xidmətinin elmi katibi

Ölkəmizin sosial siyasətində vətəndaşların
mənafeyi prioritet istiqamətdir

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial siyasətinin
mərkəzində vətəndaş rifahının təminatı prinsipi dayanır və
bu amil ölkəmizdə dayanıqlı iqtisadi inkişafın nəticələrinin,
əldə olunan iqtisadi dividendlərin, ilk növbədə, əhalinin güzəranının
yüksəldilməsinə yönəldilməsi, sosial müdafiə sisteminin
gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl olaraq mühüm addımların atılmasında real ifadəsini tapır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan
hazırda güclü iqtisadiyyata, güclü orduya, dünya birliyində güclü
mövqeyə sahib olmaqla yanaşı, güclü sosial siyasətə malik bir ölkə
kimi tanınır. Prezident İlham Əliyevin ardıcıl, geniş miqyas alan
sosial islahatların növbəti mərhələsinə başlanmasını şərtləndirən və
ötən ilin son günlərində imzalanan sərəncamları da bu fikrin bariz
ifadəsidir.

Xorvatiyanın Azərbaycandakı səfiri Branko Zebiç “Trend”ə
müsahibəsində bildirib ki, Xorvatiya və Azərbaycan kənd təsərrüfatı
və qida sənayesində əməkdaşlığın möhkəmlənməsi üçün
əhəmiyyətli potensiala malikdir. Azərbaycanda və Xorvatiyada qarşılıqlı olaraq ticarət evlərinin açılması perspektivlərini şərh edən səfir
deyib ki, bu məsələ bir neçə il ərzində müzakirə olunsa da, nəticə
əldə olunmayıb:
“Əvvəlcə biz ticarət şəbəkələrində,
hər iki ölkənin bazarlarında öz
məhsullarımizın və içkilərin həcmini
artırmaqla başlamalıyıq. Azərbaycan
bazarında Xorvatiya şirkətlərinin qida
məhsullarının yalnız bir neçə növü
mövcuddur. Xorvatiyada Azərbaycan
məhsulları ilə bağlı analoji vəziyyətdir.
Mən tezliklə bu məsələ ilə bağlı
AZPROMO-da görüş keçirəcəyəm.
Əlbəttə ki, Azərbaycanla Xorvatiyanın
kənd təsərrüfatı və qida sənayesində
əməkdaşlığının möhkəmlənməsi üçün
istifadə olunmamış potensialı var”.
Səfir qeyd edib ki, İqtisadi
əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası
komissiyanın növbəti iclası Bakıda
keçiriləcək, komissiyanın ikinci iclası
ötən ilin noyabrında keçirilib: “Bu cür
görüşlər adətən ildə iki-üç dəfə keçirilir.
İndi məlumdur ki, növbəti görüş Bakıda
keçiriləcək. Zaqrebdə keçirilmilş görüş
çox məhsuldar oldu, tədbirdə hər iki
tərəfdən müxtəlif dövlət orqanların və
nazirliklərdən 30-dan çox yüksək vəzifəli
nümayəndə iştirak etdi. Ticari-iqtisadi
əməkdaşlığın bütün imkanları öyrənilib
və müzakirə olunub”.

nəqliyyat və logistika mərkəzi kimi
mövqeyini gücləndirməyə imkan
verəcək. Mən Asiya və Sakit okean
hövzəsindən olan tərəfdaş ölkələri
bu regional layihənin potensialını
nəzərdən keçirməyə dəvət edirəm”.
İllərdən bəri dövlət səviyyəsində
dəstəklənən və təbliğ edilən faşizm
ideologiyası və ifrat torpaq tamahkarlığı ilə qonşu ölkələrə qarşı bitibtükənməyən ərazi iddialarının ağır
nəticəsidir ki, bu gün Ermənistan iqtisadiyyatı hələ də öz tənəzzül dövrünü yaşamaqdadır. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulan və Prezident İlham Əliyevin
uğurla davam etdirdiyi düzgün
strateji xətt, həyata keçirilən sistemli
siyasi-iqtisadi kurs nəticəsində ötən
illərdə işğalçı Ermənistan bütün
mühüm beynəlxalq əhəmiyyətə
malik regional layihələrdən kənarda
qalmışdır.
Artıq münaqişə keçmişdə
qalmış, ölkəmiz öz ərazi bütövlüyünü təmin etmiş və yeni bir dövr –
sülh, əməkdaşlıq və inkişaf üçün
dəyərli fürsət dövrü başlamışdır.
Bu səbəbdən qeyri-konstruktiv
mövqeyi səbəbindən bütün regional layihələrdən təcrid olunmuş və
hələ də onun ağrı-acısını çəkən

Ermənistan höküməti yaranmış
bu fürsəti maksimal dərəcədə
dəyərləndirmək, qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddialarından imtina etmək
məcburiyyətindədir. Post-münaqişə
dövründə əsas məqsəd də məhz
kommunikasiya əlaqələrinin qurulması və bölgədə davamlı sülhü
təmin edəcək dövlət sərhədlərinin
delimitasiya və demarkasiya
proseslərinin başlanılması və iki
ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin
bərpa edilməsidir. Yalnız bundan
sonra qonşu ölkələrin ərazi
bütövlüyünü tanımaq və ölkəmizlə
imzalanacaq sülh müqaviləsini
əldə etməklə inkişafa nail olmaq

mümkündür.
Ermənistandan fərqli olaraq,
ölkəmiz hər zaman üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərin, o cümlədən,
kommunikasiya əlaqələrinin açılması ilə bağlı razılaşmaların yerinə
yetirilməsinə sadiqliyini vurğulamışdır. Azərbaycan bölgədə davamlı
sülh və sabitliyin bərqərar olmasına,
beynəlxalq hüququn ali prinsiplərinə,
xüsusilə dövlətlərin suverenliyi,
ərazi bütövlüyü və sərhədlərin
toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət
əsasında yeni əməkdaşlıq formatları çərçivəsində münasibətlərin
normallaşdırılmasına tərəfdardır. Bu
baxımdan, Zəngəzur dəhlizi uğurlu
regional əməkdaşlıq nümunəsi
olmaqla yanaşı, bölgədə sülhün və
sabitliyin möhkəmlənməsinə də öz
töhfəsini verəcək.
Bu proses dünyada yük daşımalarının həcminin artdığı bir dövrdə,
Xəzər dənizində su nəqliyyatının
inkişafında da böyük rol oynayacaq.
Belə ki, bu dəhlizin Avropa və Asiya
ölkələri arasında qitələrarası yeni
alternativ nəqliyyat şəbəkəsinin
formalaşmasında əhəmiyyəti
olduqca yüksəkdir. Bu baxımdan,
Zəngəzur dəhlizi Uzaq Çin və Qərb
dünyası arasında yeni nəqliyyat
yolu kimi yükdaşımaların fasiləsiz
və səmərəli şəkildə daşınmasında
önəmli ticarət marşrutu kimi də
çıxış edərək Azərbaycana və bütün
iştirakçı ölkələrə yeni dividendlər
qazandıracaq.
Beləliklə, yaradılacaq yeni
nəqliyyat-kommunikasiya infra
strukturu yük daşımalarının artımına
xidmət etməklə regional və dünya miqyasında iştirakçı, tərəfdaş
ölkələrə iqtisadi cəhətdən yüksək
fayda verəcək, eyni zamanda, iqtisadi inkişafın və beynəlxalq ticarətin
stimullaşdırılmasında da böyük rola
malik olacaq. Zəngəzur dəhlizi 30 ilə
yaxın çətin blokada şəraitində yaşamasına rəğmən öz inkişaf yolunu
uğurla qət etmiş Naxçıvan Muxtar
Respublikasının da Azərbaycanın
əsas ərazisi ilə çıxışını təmin etmiş
olacaq.
Bu dəhliz Naxçıvan Muxtar
Respublikası vasitəsilə qardaş
ölkə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə
əlaqələri də möhkəmləndirəcək
və bu əlaqələrin daha da inkişaf

 orvatiyanın “Klapa Boşket” vokal
X
ansamblının ifasında iki konserti vurğulamaq istərdim”.
Xorvatiya, Bosniya və Herseqovina,
Monteneqro və Albaniya tərəfindən hazırlanan İon-Adriatik boru kəməri (IAP)
layihəsinin reallaşdırılmasından danışan
B.Zebiç deyib ki, bu il yanvarın 18-də
bütün tərəflərin iştirakı ilə onlayn görüş
keçirilib və bu görüş zamanı layihə
şirkətinin tezliklə yaradılması barədə
razılıq əldə olunub: “Dörd ölkənin
nümayəndələrinin fevralın 4-də Bakıda
Cənub Qaz Dəhlizinin nazirlər görüşü
çərçivəsində layihə şirkətinin inkişafına
dəstək barədə bəyanatı imzalayacağı
gözlənilir. Biz hesab edirik ki, şirkət pandemiya ilə bağlı vəziyyətdən asılı olaraq
yaxın aylarda yaradıla bilər. Layihə
şirkətinin hazırlanması son mərhələdə
olsa da, COVID-19-la bağlı vəziyyətlə
bağlı şirkət hələlik yaradılmayıb”.

Xatırladım ki, dövlətimizin başçısının
bu ilin ilk sosial paketinə daxil olan həmin
sərəncamları ölkəmizdə sosial islahatların yeni mərhələsinin başlanmasından
xəbər verir. Bu mərhələ isə dövlətimizin
başçısının ötən il oktyabrın 16-da imzaladığı “Əhalinin sosial rifahının qorunması
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
Sərəncamına əsaslanır. Yeri gəlmişkən,
sənəd əhalinin, xüsusilə həssas qruplardan olan vətəndaşların sosial rifahını
qorumağa xidmət etməklə bərabər, həm
də son 18 ildə həyata keçirilən siyasətin,
aparılan islahatların real həyatda təsdiqini
əks etdirir, sosial-iqtisadi nailiyyətlərin davamlığından və dayanıqlığından xəbər verir. Yeri gəlmişkən, postmüharibə dövründə
şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin
təqaüdlərində orta hesabla 60 faiz artımlar
edilməsi, yeni təqaüd növlərinin təsis olunması Azərbaycanda belə həssas qrupların
sosial şəraitlərinin diqqət mərkəzində
saxlanılmasının göstəricisidir.
Təsadüfi deyildir ki, dünyada
yaşanan ən ağır maliyyə və iqtisadi
böhran şəraitində belə dövlətimizin

başçısının çevik, praqmatik siyasəti
sayəsində Azərbaycan xarici iqtisadi
təsirləri neytrallaşdırıb, nəzərdə tutulan
bütün sosial-iqtisadi proqramlar tam
icra edilib, iqtisadiyyatımız artıb. Bütün
bunlara nail olunmasında isə iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, neftdən asılılığın minimuma endirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin
genişləndirilməsi tədbirləri xüsusi önəm
kəsb edib.
Sonda bir məsələni də qeyd
etmək istərdim. Bu gün ölkədə
əməkhaqlarının, müavinətlərin artırılması
ilə yanaşı, iş yerlərinin yaradılmasına,
özünüməşğulluğun təmin olunmasına da
daim həssaslıqla yanaşılır. Ayrı-ayrı proqramların icrası zamanı bu məsələ xüsusi
diqqətdə saxlanılır. Ölkənin güclü iqtisadi
inkişafı, maliyyə imkanlarının artması
da iş yerlərinin yaradılması prosesini
sürətləndirir. Beləliklə, respublikada iqtisadi fəallığın davamlı şəkildə yüksəlməsi
fonunda yeni iş yerləri açılır, bu isə təbii
ki, insanların həyat səviyyəsinin daha da
yaxşılaşmasında özünü qabarıq büruzə
verir.

İş yerlərinin yaradılması, özünüməş
ğulluğun təmin olunması ölkədə işsizliyin
kəskin şəkildə azalaraq 5 faizə enməsi ilə
nəticələnib. Eyni zamanda, Azərbaycanda
əmək və məşğulluq sahəsində həyata
keçirilən islahatlar nəticəsində əmək
qanunvericiliyi beynəlxalq əmək normalarına uyğunlaşdırılıb, əmək bazarının
təkmilləşdirilməsi, əmək münasibətlərinin
sosial dialoq, kollektiv müqavilələr və
sazişlərlə tənzimlənməsi istiqamətində
uğurlu nəticələr əldə olunub.
Bütün bu tədbirlər bir daha təsdiq edir
ki, Azərbaycanın uğurlu sosial siyasəti
var, cəmiyyətin sosial sifarişinə uyğun
çevik qərarlar qəbul edən dövlət başçısı
İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətdə isə
vətəndaşların mənafeyi öndə gəlir.

Cəlil BAXŞIYEV,
YAP Lerik rayon
təşkilatının üzvü
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Vladanka Andreyeva: BMTQAK azərbaycanlı
məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına geri qayıtması
üçün Azərbaycana dəstək göstərməyə hazırdır

Yanvarın 28-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramov BMT-nin ölkəmizdəki rezident əlaqələndiricisi
xanım Vladanka Andreyeva ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, V.Andreyeva Azərbaycanı
ATƏT-in Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Forumunda sədrliyə başlaması münasibətilə
təbrik edərək, sədr qismində ölkəmizin
müəyyən etdiyi prioritetləri alqışlayıb
və sədrlik dövründə ona uğurlar arzulayıb. O, 2021-ci ilin oktyabrında
BMTQAK missiyasının ölkəmizə səfər
etməsini məmnunluqla xatırlayaraq,
2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq

azərbaycanlı məcburi köçkünlərin öz
doğma torpaqlarına geri qayıtması
məsələsində BMTQAK-ın Azərbaycan
hökumətinə dəstək göstərməyə hazır
olduğunu vurğulayıb.
Ölkəmizin BMT-nin digər ixtisaslaşmış qurumları və fondları ilə
əməkdaşlığına toxunan V.Andreyeva
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
biomüxtəliflik və ekosistemlərin
bərpasına dəstək göstərməyə hazır
olduğunu bildirib. O, 2022-ci ildə qeyd

olunacaq Azərbaycanın BMT üzvlüyünə
qəbul edilməsinin 30 illiyi ilə əlaqədar il
ərzində silsilə tədbirlərin keçirilməsinin
planlaşdırıldığı barədə məlumat verib.
Nazir Ceyhun Bayramov ATƏT-in
Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Forumuna
sədrliyin vacibliyini vurğulayaraq
ölkəmizin prioritetlərini təqdim etmək
üçün Vyanaya səfər etdiyini və Forum
çərçivəsində ATƏT iştirakçı ölkələrinin
nümayəndə heyətləri ilə faydalı fikir
mübadiləsi apardığını bildirib. Sədrlik
dövründə Azərbaycanın bir sıra qlobal
çağırışlara diqqət ayıracağını qeyd
edib. BMTQAK missiyasının ölkəmizə
səfərinin uğurla həyata keçdiyini
bildirən nazir, həmçinin BMT-nin digər
agentlikləri ilə faydalı əməkdaşlığın
mövcud olduğunu ifadə edib.
Azərbaycanın ətraf mühit məsələ
lərinə böyük önəm verdiyini deyən
nazir azad olunmuş ərazilərin yaşıl
enerji zonası elan edildiyini xatırladıb
və burada bütün layihələrin ətraf mühit
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməklə
icra olunduğunu diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanın BMT üzvlüyünə
qəbul edilməsinin 30 illiyi ilə əlaqədar
Azərbaycan hökuməti tərəfindən də bir
sıra tədbirlərin keçirilməsinin planlaşdırıldığı vurğulanıb.
Görüşdə, həmçinin miqrasiya,
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri və digər
sahələrdə praktiki əməkdaşlıq məsələləri
ətrafında müzakirələr aparılıb.

Avropa İttifaqının Azərbaycandakı
nümayəndəliyinin rəhbərinə “Media haqqında”
Qanun barədə məlumat verilib
Yanvarın 28-də Avropa
İttifaqının Azərbaycandakı
nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir
Peter Mixalko Medianın İnkişafı
Agentliyində olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, agentliyin
icraçı direktoru Əhməd İsmayılov
həmsöhbətinə ölkəmizdə media islahatlarının gedişi və “Media haqqında”
Qanun barədə məlumat verib.
Görüşdə maraq doğuran məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı yeni qanunlar
hərtərəfli inkişafa və əhalinin rifahına xidmət edir

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində parlaq qələbə
qazanan ölkəmiz bu gün özünün ən qüdrətli dövrünü yaşayır, azad
edilmiş ərazilərimiz nəhəng bərpa-quruculuq işləri aparılmaqla yenidən
dirçəlir. Eyni zamanda, müasir çağırışlara uyğun hərtərəfli islahatlar
uğurla davam etdirilir. Dövlətimizin başçısının imzaladığı yeni qanunlar,
strategiyalar ölkə həyatının bütün sahələrini əhatə etməklə davamlı sosialiqtisadi tərəqqiyə, əhalinin rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir.

Bu fikirləri yanvarın 28-də Ədliyyə
Nazirliyində keçirilmiş müşavirədə nazir
müavini Azər Cəfərov deyib. Bildirib ki,
respublikamızda aparılan genişmiqyaslı
islahatlar ictimai münasibətlərin bütün
sahələrini əhatə etməklə yeni mühüm
qanunların qəbul olunması ilə müşayiət
olunur. Ədliyyə Nazirliyi qanunvericilik
bazasının təkmilləşdirilməsi prosesində
daim fəal iştirak edir, yeni qanun
layihələri hazırlayır, onlara hüquqi rəy
verir.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
müşavirədə bu sahədə görülən işlər
və qarşıda duran vəzifələr müzakirə
olunub.
Qanunvericilik baş idarəsinin rəisi
Adil Əliyev sosial, iqtisadi, inzibati,
hərbi və digər məsələlərlə bağlı nazirlik tərəfindən 2021-ci ildə hazırlanan
yeni hüquqi akt layihələrinin sayının
35 faiz artdığını, onların hüquqi ekspertizası zamanı sui-istifadəyə, hüquqi
qeyri-müəyyənliyə yol verilməməsi,
habelə insan hüquqlarının təminatı,
digər qanunvericilik aktlarına və
beynəlxalq hüquqi sənədlərə uyğunluğu
məsələlərinə xüsusilə diqqət yetirildiyini
bildirib.

Dövlətimizin başçısının yeni fərman
və sərəncamlarının, qəbul olunan
qanunların iqtisadi inkişafa, əhalinin,
o cümlədən, həssas təbəqədən və
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların
sosial və maddi rifahının yaxşılaşmasına yönəldiyi qeyd olunub. Vurğulanıb
ki, Vətən müharibəsi iştirakçılarının, o
cümlədən, şəhid ailələrinin və əlillərin
sosial təminatları və onlara güzəştli
imtiyazların müəyyən edilməsi, Şuşa
şəhərinin tarixi-mədəni irsinin bərpası
və qorunması, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda iqtisadi inkişafın və dayanıqlı məskunlaşmanın təmin edilməsi ilə
bağlı yeni qanunlar, milli strategiyalar və
prioritetlər qəbul olunub.
Eyni zamanda, Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar
hərbi xidmət keçmiş və əlil olmuş
şəxslərin və onların ailə üzvlərinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə
birdəfəlik ödəmələrin müəyyən edildiyi, onların verilməsi qaydasına dair
təkliflərin hazırlandığı bildirilib.
Tədbirdə, həmçinin ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin fəaliyyətinin
müasir çağırışlara uyğun hüquqi

tənzimlənməsi ilə bağlı görülən işlər
qeyd edilib, dövlətimizin başçısının
“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
2019-cu il 3 aprel tarixli Fərmanının
icrası çərçivəsində yeni mühüm qanun
layihələrinin hazırlanaraq qəbul olunduğu diqqətə çatdırılıb. Ötən il məhkəmə
və digər orqanların qərarlarının icrası
ilə əlaqədar hərracların elektron qaydada təşkili və keçirilməsi, ölkəmizdə
arbitraj institutunun təşviqi, məhkəmə
icraatının elektronlaşdırılması, “Elektron
məhkəmə” və “Elektron icra” informasiya sistemlərinin funksionallığının
artırılması və digər məsələlərlə bağlı
qanunvericilik layihələrinin hazırlanmasından bəhs olunub.
Həmçinin əhalinin hüquqi biliklərinin
artırılması və qanunvericilikdəki
yeniliklərlə bağlı məlumatlılığın
təmin olunması məqsədilə nazirliyin
elektron qanunvericilik bazasının daim
yenilənməsi və interaktivliyi təmin
edilib. Funksionallığı və əlçatanlığı ilə
fərqlənən vahid “e-qanun.az” internet
informasiya resursundan istifadə
edənlərin sayı ötən il 26 faiz artıb.
Eyni zamanda, dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq
vətəndaşların, şəhid ailələrinin və
hərbçilərin müraciətlərinə xüsusi
həssaslıqla yanaşılaraq 300-dək
müraciətə baxılıb və onların sosial, o
cümlədən, əmək və ailə münasibətləri,
pensiya təminatı, mənzil, habelə torpaq
mübahisələri, şəhid ailələrinin, qaçqın
və məcburi köçkünlərin hüquqları və
qaldırdıqları digər məsələlərlə bağlı müvafiq qanunvericiliyin ətraflı izahı verilib.
İclasda görülmüş işlərlə yanaşı, qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunaraq
yeni qanun layihələrinin hazırlanması
və hüquqi ekspertizası, onların qüvvədə
olan qanunvericilik aktlarına uyğunlaşdırılması işinin təkmilləşdirilməsi, bu
sahədə innovativ yanaşmaların tətbiqi ilə
bağlı konkret tədbirlər müəyyən edilib.
Müşavirəyə yekun vuran nazir
müavini bu sahədə fəaliyyətin dövlət
başçısının yüksək tələblərinə uyğun
səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılması, nazirliyə daxil olan sənədlərin vaxtında, dürüst və keyfiyyətlə icrasının təmin
edilməsi, işçilərin təşəbbüskarlığının və
məsuliyyət hissinin artırılması, əmək və
icra intizamına, etik davranış qaydalarına dönmədən əməl olunması ilə bağlı
və digər müvafiq tapşırıqlar verib.

D

ünən Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun
rəhbərliyi ilə Müdafiə Nazirliyində 2021-ci ilin yekunlarına dair
Kollegiya iclası keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki,
iclasda nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş
idarə, idarə, xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri, xidmət və müstəqil
şöbə rəisləri iştirak ediblər. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya
olunan hərbi birlik, birləşmə komandirləri, o cümlədən, digər məsul
zabitlər iclasa videobağlantı vasitəsilə qoşulublar.

göstərdiyi diqqət və qayğını xüsusi qeyd
edən Müdafiə naziri Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi altında son illər ərzində əldə
edilən uğurları qeyd edib.
Bildirilib ki, ötən illərdə olduğu kimi cari
ildə də əsas diqqət Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanının Azərbaycan Ordusunun qarşısında qoyduğu bir sıra vacib
tapşırıqların və bundan irəli gələn mühüm
məsələlərin həllinə yönəldilib.
Nazir qeyd edib ki, 2021-ci ildə
Azərbaycan Ordusunun xidməti-döyüş
fəaliyyətinin təhlili qarşıya qoyulan

Müdafiə Nazirliyində Kollegiya iclası keçirilib

Əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin və şəhidlərin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib.
İclasda Müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah
rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının
tapşırığına əsasən ötən il ordu quruculuğu
sahəsində aparılan islahatlar, q
 oşunların
imkan və qabiliyyətlərinin artırılması,
əməliyyat və döyüş hazırlığı, silah və texnika ilə təchizatı, maddi-texniki təminatı,
peşəkar kadrlarla komplektləşdirilməsi,
şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığı və
digər sahələrdə əldə edilən nailiyyətlər
barədə geniş məruzə ilə çıxış edib.
General-polkovnik K.Vəliyev qeyd edib
ki, hesabat dövrü ərzində Azərbaycan
Ordusunda müxtəlif növ hərbi təlimlər,
döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilib,
qoşunların döyüş qabiliyyəti artırılıb, şəxsi
heyətin peşəkarlıq səviyyəsi yüksəlib.
Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan
hərbi hissələrdə quruculuq işləri aparılıb,
yeni hərbi obyektlər istifadəyə verilib, şəxsi
heyətin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar
atılıb.
Qeyd olunub ki, Baş Qərargah
və ümumilikdə Müdafiə Nazirliyinin
mərkəzi aparatında, qoşun növləri

qərargahlarında təşkilati-struktur
dəyişiklikləri edilib. Quru Qoşunları
Komandanlığı, yeni birlik, birliklərin
tərkibində əməliyyat (komando)
birləşmələri və digər bölmələr yaradılıb və
onların əməliyyat imkanları genişləndirilib.
Kollegiya iclasında müdafiə nazirinin
müavini – Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
komandanı general-polkovnik Kərəm
Mustafayev, müdafiə nazirinin müavini–
Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinin
rəisi general-leytenant Nizam Osmanov,
müdafiə nazirinin müavini – Quru Qoşunlarının komandanı general-leytenant
Ənvər Əfəndiyev, müdafiə nazirinin
müavini – Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Ramiz Tahirov
bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılması,
xidməti-döyüş fəaliyyətinin təşkili və
döyüşə hazırolma vəziyyətinin yüksək
səviyyədə saxlanılması ilə bağlı 2021-ci il
ərzində keçirilən təlim-məşqlər və görülən
digər tədbirlər barədə məruzə ilə çıxış
ediblər.
Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir
Həsənov 2021-ci ildə xidməti-döyüş hazırlığının yekunları və 2022-ci tədris ilində
qarşıda duran əsas vəzifələr barədə yekun
çıxışı edib.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Azərbaycan Ordusuna verdiyi qiyməti,

bütün tapşırıqların tam həcmdə yerinə
yetirildiyini göstərib.
İclasda Quru Qoşunları, Əlahiddə
Ümumqoşun Ordu, Hərbi Hava Qüvvələri,
Hərbi Dəniz Qüvvələri və Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrin inkişafı, təkmilləşdirilməsi
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirildiyi
vurğulanıb.
General-polkovnik Z.Həsənov hərbi
islahatların davam etdirilməsi və qoşunların döyüş qabiliyyətinin, o cümlədən,
əməliyyat imkanlarının daha da artırılmasının 2022-ci ildə də prioritet məsələ
olacağını xüsusi qeyd edib.
Ötən il ərzində həyata keçirilən
tədbirləri təhlil edən Müdafiə naziri qoşun
növlərinin fəaliyyətini qiymətləndirib, döyüş
hazırlığı və mənəvi-psixoloji vəziyyət,
müdafiə sistemi və onun hərtərəfli
təminatı, o cümlədən, dövlət sərhədində
əməliyyat şəraitinin ciddi nəzarətdə
saxlanılması məsələlərini diqqətə çatdırıb,
qoşunların döyüş qabiliyyətinin daha da
artırılması məqsədilə 2022-ci ildə icra
olunacaq fəaliyyətlər və qarşıda duran
vəzifələrlə bağlı komandir-rəis heyəti
qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub.
Sonda Kollegiya iclasının qərar
layihəsi müzakirə edilərək qəbul olunub.

“Xalq qəzeti”

“Pekin-2022” Qış Olimpiya Oyunlarının
açılış mərasimində Azərbaycanı Baş nazirin
müavini Əli Əhmədov təmsil edəcək
“Pekin-2022” XXIV Qış Olimpiya
Oyunlarının açılış mərasimində
Azərbaycanı Baş nazirin müavini
Əli Əhmədov təmsil edəcək.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə
Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilib ki, Çin Prezidenti
Si Cinpinin iştirak edəcəyi açılış məra
simindən sonra müxtəlif ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarının, beynəlxalq qurumların rəhbərlərinin şərəfinə ziyafət veriləcək.
Qeyd olunub ki, “Pekin-2022” Qış
Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimində
və digər tədbirlərdə iştirak edəcək nüfuzlu
şəxslər arasında Rusiya Prezidenti
Vladimir Putin, Kamboca Kralı Norodom

Sihamoni, Sinqapur Prezidenti Halima
Yakob, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev, Qırğızıstan Prezidenti Sadır
Japarov, Tacikistan Prezidenti Emoməli
Rəhmon, Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Özbəkistan
Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Misir

Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi, Səudiyyə
Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd bin
Salman bin Əbdüləziz Al Səud, Qətər
Dövlətinin Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd
Al Tani, Abu-Dabinin vəliəhdi Şeyx
Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan, Polşa
Prezidenti Andjey Duda, Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç, Monako Şahzadəsi
II Albert, Argentina Prezidenti Alberto Fernandes, digər dövlət və hökumət başçıları,
eləcə də Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin
prezidenti Tomas Bax, BMT-nin baş katibi
Antonio Quterreş, BMT Baş Assambleyasının sədri Abdulla Şahid, Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru Tedros
Adhanom Gebreyesus və digər yüksək
vəzifəli şəxslər var.

AŞPA sessiyasında “Şuşa ili”ndən danışılıb

D

övlətimizin başçısının sərəncamı ilə 2022-ci il
Azərbaycanda “Şuşa ili” elan edilib. Bu, sadəcə,
təqvim hadisəsi, yaxud bir ölkəyə aid məsələ
deyil. Bu mövzunun dərin ictimai-siyasi, iqtisadi və
əlbəttə ki, mühüm tarixi-mənəvi mənası var.

Bu fikirləri Azərbaycanın
Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə
heyətinin üzvü Rafael Hüseynov qurumun qış sessiyası
çərçivəsində keçirilən sərbəst
debatlarda ifadə edib. O
bildirib ki, azərbaycanlılar üçün
xüsusi əhəmiyyət daşıyan
Şuşanın təməli 270 il əvvəl
böyük sərkərdə və dövlət
xadimi Pənahəli xan tərəfindən
qoyulub, bu şəhər həmişə Qarabağın rəmzi sayılıb. 2020-ci
ildə 30 ilə yaxın müddətdə
işğal altında qalmış ərazilərini
44 günlük müharibədə azad
edən Azərbaycan xalqı hər il
noyabrın 8-də daim iftixar və
sevinclə qeyd edəcəyi Zəfər
Günü qazandı. Noyabrın
8-i müharibənin bitdiyi gün
deyil, Şuşanın azad olunduğu gündür. Qarabağın rəmzi
olan Şuşanın azad edilməsi
azərbaycanlılar üçün elə
Qarabağın işğaldan qurtulması demək idi. Bu, nəticə
etibarilə məhz belə də oldu. Bu
hadisə Şuşanın, sadəcə, bir
şəhər deyil, məhz bu rəmzi və
açar şəhərin bütün Qarabağı
təmsil etdiyini bir daha sübut
edir. Şuşa və Qarabağ bu gün
nəhəng bir tikinti meydançasını
xatırladır. Burada gecə-gündüz
fasiləsiz iş gedir. 30 il boyunca dağıdılmış ərazilərə qısa
müddətdə yeni həyat vermək,
30 il buralara qayıtmaq

həsrəti ilə yaşayan məcburi
köçkünlərin dönüşü üçün
münasib şərait yaratmaqdan
ötrü işlərin məhz belə tempdə
görülməsi qaçılmazdır.
“2021-ci ilin avqustunda
mən işğaldan azad olunmuş
həmin ərazilərdə idim. Belə
qəddarlıqla darmadağın
edilmiş, xarabazara çevrilmiş
ərazilər ən dəhşətli nüvə
müharibələrindən sonra
yarana bilər. Halbuki, həmin
ərazilərdə vaxtilə heç döyüşlər
getməmişdi, əhali oradan zorla
qovulub çıxarılmışdı. Sanki 30
il ərzində qəsbkarlar bu torpaqlarla təkbaşına döyüşürmüş.
Bu ərazilərin işğal altında qaldığı illərdə orada hər il güclü yanğınlar baş verirdi. Baş verənlər
təsadüf deyildi. Orada müxtəlif
ölkələrdən olan terroristlərin
təlim düşərgələrinin
yerləşdirilməsindən əlavə,
mütəmadi olaraq narkotik
vasitə yetişdirilirdi. Hər cür
beynəlxalq nəzarətdən kənarda
görülən bu işlər onunla yekunlaşırdı ki, məhsul toplanandan
sonra iz itirmək üçün əraziləri
yandırırdılar. Ermənistanın
sabiq cinayətkar rəhbərliyinin
törətdiyi digər ağır müharibə
cinayətlərinin yanında bunlar
da xüsusi yer tuturdu”, – deyə
R.Hüseynov bildirib.
Qeyd edilib ki, işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə
indi tamam başqa mənzərə

var. Həmin torpaqlar həm
də beynəlxalq iqtisadi
əlaqələr və əməkdaşlıq
meydanına çevrilməkdədir.
Bir çox beynəlxalq, eləcə də
təşkilatımıza üzv dövlətlərdən
olan şirkətlərin səyləri ilə mühüm quruculuq işləri aparılır,
Qarabağ yenidən tikilib bərpa
edilir. Gələcəkdə burada azad
iqtisadi zonanın yaranması
da nəzərdə tutulur ki, bu,
daha genişmiqyaslı, qarşılıqlı
faydaya əsaslanan davamlı
əlaqələrin inkişafına həlledici
təsir göstərəcək.
“Azərbaycan üçün “Şuşa
ili” kimi başlayan 2022-ci il,
həmçinin bu gün azad Qarabağda baş verənlər insanlıq
tarixinin əbədi həqiqətlərini
bir daha nümayiş etdirir
və hamının ibrət götürməli
olduğu dərsdir. Bu torpaqlar 30 ilə yaxın davam edən
qarşıdurma, hərbi münaqişə

və müharibədən yaranan
xarabalıqlar, həmçinin insan
itkisi, insanlar arasında
ədavət məkanı idi. İşğalçıdan
təmizlənəndən, sülhə qovuşandan sonra bu torpaqlar
dirçəlir, illərlə boş qalmış
ərazilər müxtəlif ölkələri quruculuq müstəvisində qovuşduran əməkdaşlıq və dostluq
meydanına çevrilir.
Azərbaycanın “Şuşa ili”
sülh və ya müharibə, əmək
daşlıq yaxud qarşıdurma
dilemmasının həmişə məhz
birincinin xeyrinə başa çatmasına ən parlaq cavablardan biri
olacaq”, – deyə R.Hüseynov
qeyd edib.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın
xüsusi müxbiri
Strasburq
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Bu gün sülhün
alternativi yoxdur
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Yaranan münaqişənin nizamlanması üçün
24 mart 1992-ci ildə təsis olunan ATƏT-n Minsk
Qrupu fəaliyyətinin 29 ili ərzində məsələnin
həllinə yox, dondurulmasına çalışıb və bununla
da illər ərzində aparılan danışıqlar nəticəsiz
qalıb. Həm işğalçıya, həm də işğala məruz
qalan tərəfə eyni münasibət bəslənilib və
beynəlxalq qətnamələr kağız üzərində saxlanılıb. Məsuliyyətli ölkə olaraq Azərbaycan
daim beynəlxalq hüquqa sadiqliyini nümayiş
etdirərək, münaqişənin danışıqlar vasitəsilə
həllinə çalışıb. Digər bir mötəbər beynəlxalq
təşkilat olan BMT də işğalçı Ermənistana
təzyiq göstərməkdə acizlik nümayiş etdirib,
tərəfləri sülhə çağıran bəyanatlarla kifayətlənib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğal altındakı Azərbaycan
ərazilərindən dərhal çıxarılmasını tələb edən 4
qətnaməsi 27 il icra olunmayıb.

Yeni Azərbaycan Partiyasının
İdarə Heyətinin növbəti iclası keçirilib

inamını özünə qaytardı. Bütün dünya gördü ki,
Azərbaycan xalqı heç vaxt məğlubiyyətlə barışmayacaq və gec-tez öz amalına qovuşacaqdır.
Prezident İlham Əliyevin 1 ildə həyata keçirdiyi
güclü dövlət, güclü ordu strategiyası torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının ən başlıca
səbəbidir.
Dövlətimizin başçısı bu il yanvarın 12-də
yerli televiziya kanallarına müsahibəsində
Ermənistanın azğın siyasəti barədə deyib:
“Ermənistanın indiki hakimiyyəti əgər bu
gün özünü daha konstruktiv aparırsa, faktiki
olaraq müharibədən əvvəlki dövrdə savaşın
qaçılmaz olmasını şərtləndirdi. Axı “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyən indiki
hakimiyyətin təmsilçisidir, “Yeni torpaqlar
uğrunda yeni müharibə” ilə bizi hədələyən indiki
hakimiyyətin təmsilçisidir. Cıdır düzündə oynayan, Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxunan
indiki hakimiyyətin təmsilçisidir. Yəni, indi biz

Yanvarın 28-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP)
İdarə Heyətinin videokonfrans formatında növbəti
iclası keçirilib. YAP-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
iclasın müzakirəsinə “Yeni Azərbaycan Partiyasının
yerli təşkilatlarının sədrlərinin vəzifəyə təyin
edilməsi” məsələsi çıxarılıb.

Cəzasızlıqdan həvəslənən Ermənistan
isə daha da irəli gedərək, Azərbaycanı yeni
torpaqlar uğrunda yeni müharibə ilə hədələyir,
dövlət sərhədi və keçmiş təmas xətti boyu hərbi
təxribatlara əl atırdı.
İşğalçı ölkə belə bir növbəti təxribatı
isə 2020-ci il sentyabrın 27-də törədərək,
Azərbaycana qarşı genişmiqyaslı hərbi hücuma başladı. Buna cavab olaraq, Azərbaycan
Ordusu öz ərazimizdə əks-hücum əməliyyatına
başladı və işğal olunmuş torpaqlarımızı azad
etdi.
İkinci Qarabağ nüharibəsində tamamilə
məğlub edilən Ermənistan 2020-ci il noyabrın
10-da kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur
oldu. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik
Şurasının yuxarıda vurğulanan qətnamələrinin
icrasını reallaşdırdı, uzun illik münaqişəyə son
qoydu və hərbi-siyasi yollarla ərazi bütövlüyünü
və tarixi ədaləti bərpa etdi. Beləliklə, Qarabağ
münaqişəsi artıq keçmişdə qaldı.
Silahlı Qüvvələrimiz 44 günlük savaşla
dövlətçiliyimizin ən şərəfli səhifələrini yazdı
və əldə etdiyi tarixi zəfərlə Azərbaycan faşist
ideologiyasından bəhrələnən Ermənistanın 30
illik işğalına son qoydu. Bir güllə atmadan, bir
şəhid vermədən Ağdam, Kəlbəcər və Laçını
düşməndən təmizlədi və dünyada qalib xalq,
məğlubedilməz dövlət kimi özünü təsdiqlədi.
Vətən müharibəsində Ermənistan və onun
havadarları tərəfindən hərbi əməliyyatları
dayandırmaq üçün Azərbaycana diplomatik
və siyasi təzyiqlər göstərildi. Prezident İlham
Əliyev qəti siyasi iradəsini nümayiş etdirdi,
bütün təzyiqlərə mərdanə şəkildə sinə gərərək
onları dəf etdi, öz prinsipial mövqeyindən
dönmədi. Dövlətimizin başçısı dünyanın aparıcı
mediasına verdiyi çoxsaylı müsahibələrdə dünya informasiya məkanında ölkəmizə qarşı olan
hücumları darmadağın etdi.
İkinci Qarabağ müharibəsində ordumuz tərəfindən aparılan bütün əks-hücum
əməliyyatlarının ən böyük nəticələrindən biri o
oldu ki, silahlı qüvvələrimiz mənəvi-psixoloji,
döyüş ruhu, sosial, ictimai, texniki-təchizat,
silah-sursat, peşəkarlıq baxımından Ermənistan
ordusunu müqayisəolunmaz dərəcədə qabaqladığını təsdiqlədi və təbii ki, düşmən də bu
üstünlüyü tam anladı. Erməni ictimaiyyəti bu
prosesdə gerilədiyini, uduzduğunu öz üzərində
açıq-aydın hiss etdi.
Prezident İlham Əliyev 2003-cü ildə qarşıya qoyduğu və bəyan etdiyi strateji hədəfləri
gerçəkləşdirmək üçün ötən müddətdə istər
beynəlxalq miqyasda, istərsə də ölkə daxilində
məqsədyönlü, ardıcıl, düşünülmüş siyasət
həyata keçirdi və “güclü dövlət” konsepsiyasını reallaşdırmağa nail oldu. Bununla
da dövlətimizin başçısı qurucu, birləşdirici,
Azərbaycan xalqının bütün istək və arzularını reallaşdıran, öz fəaliyyətində Azərbaycan
dövlətinin maraqlarını ən ali məqsəd kimi görən
və bütün qüvvəsini bu istiqamətə yönəldən,
xalqın birmənalı şəkildə dəstəklədiyi, etimad
göstərdiyi liderə çevrildi.
Vətən savaşı ilə Ermənistanın və onun
havadarlarının işğala və tədricən Azərbaycan
ərazilərinin ilhaqına əsaslanan planları alt-üst
oldu. Regionda Azərbaycanın maraqlarına
cavab verən yeni siyasi reallıq yarandı. Yekun
nəticədə, Azərbaycan vətəndaşlarının uzun illik
torpaq həsrətinə son qoyuldu. Prezident İlham
Əliyev nəyi necə və nə zaman etməyi özünün
yaxşı bildiyini bir daha nümayiş etdirdi.
Bu parlaq qələbə azərbaycanlılar haqqında
məğlub xalq sindromunu sındırdı, xalqın

indiki hakimiyyətin davranışına baxmamalıyıq,
özümüzü aldatmamalıyıq...”.
Bəli, düşmən bəzən özünü sülhpərvər,
konstruktiv göstərsə də, çox zaman revanşist fikirlərini də gizlətmir. Axı qonşu ölkənin
ərazisini zəbt etmək barədə düşünən bir dövlət
necə sülhü, təhlükəsiz şəraiti arzulaya bilər?
Axı 30 il ərzində bir ölkənin 20 faiz torpağında
daşı-daş üstdə qoymayan, hər yeri xarabalığa çevirən bir dövlət insanpərvərlikdən necə
danışa bilər? Əlbəttə, Azərbaycan əks-həmlə
əməliyyatı ilə torpaqlarımızı işğaldan azad
etməsəydi, şübhəsiz ki, bu gün də Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur işğal altında inləyərdi.
Ümumiyyətlə, Ermənistanın ərazilərimizi boşaltmaq məqsədi yox idi. Mənasız danışıqlarla vaxtı
uzatmaq, Azərbaycanın əzəli-əbədi bir hissəsini
özününküləşdirmək istəyirdi. Prezident İlham
Əliyev yuxarıda adıçəkilən müsahibəsində
bu barədə deyib: “Məhz onlar Azərbaycan
ərazilərini daim işğal altında saxlamaq fikrində
idilər, məhz indiki hakimiyyət dırnaqarası
qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın
parlamentini Şuşaya köçürmək istəyirdi və hətta
orada binanın daş işləri də artıq tamamlanmışdı. Biz onu yerlə bir etdik. İndiki hakimiyyət
nümayəndələri deyirdi ki, biz dırnaqarası
“Dağlıq Qarabağ respublikası” ilə danışıqlar
aparmalıyıq və dırnaqarası “Dağlıq Qarabağ
respublikası” danışıqlar masasında olmalıdır.
Yəni Koçaryan-Sarkisyan yox, məhz indiki
hakimiyyət. Ona görə yenə də deyirəm, biz heç
vaxt indiki hakimiyyətin xoş sözlərinə aldanmamalıyıq. Heç vaxt unutmamalıyıq ki, biz hansı
qonşu ilə qonşuluqda yaşayırıq...”.
Əslində, Vətən müharibəsindən sonra
sərhəddə dəfələrlə törədilən təxribatlar da
Ermənistanın məkrli niyyətinə son qoymaq
fikrində olmadığından xəbər verir. Dövlətimizin
başçısının müsahibəsində vurğuladığı kimi, qarşı tərəf Azərbaycanı yenə də sınağa çəkmək
istəyir. Amma unutmamalıdır ki, İkinci Qarabağ
müharibəsindəki kimi, onlara kimin yardım
edəcəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan
istədiyinə nail olacaq və heç kim bizi dayandıra
bilməz.”Bizi dayandıran sadəcə odur ki, üçüncü
müharibə istəmirik, bu, bizim planlarımızda
yoxdur. Biz istəyirik ki, müharibə dövrü başa
çatsın, istəyirik ki, normal əlaqələr yaradılsın,
Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü,
nəhayət, tanısın. Biz bunu istəyirik. Amma əgər
biz görsək ki, dediyim kimi, bizim üçün təhlükə
var, o təhlükə elə yerindəcə məhv ediləcək”.
Prezident İlham Əliyev müharibədən
dərhal sonra Azərbaycanın Ermənistanla sülh
danışıqlarına və sülh razılaşması üzərində
işləməyə başlamağa hazır olması barədə
dəfələrlə açıq bəyanat verib. Ermənistana
sülh gündəliyi təqdim olunub. Azərbaycan
tərəfindən delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı
çox aydın təkliflər irəli sürülüb. Lakin təəssüf
ki, Ermənistan indiyədək bu məsələdə aydın
mövqe bildirməyib. Dövlətimizin başçısı bu
il yanvarın 12-də yerli televiziya kanallarına
müsahibəsində də bu barədə fikrini açıq bildirib:
“Ancaq yenə də deyirəm, elə bilməsinlər ki, biz
daim onlardan sülh tələb edəcəyik. Biz, sadəcə
olaraq, regionun gələcəyi naminə və müharibə
riskinin sıfra endirilməsi naminə bu təklifi
edirik. Yenə də deyirəm, əgər Ermənistan buna
hazır deyilsə, onda bu, olmayacaq. Olmasa
nə olacaq? Heç nə. Biz nə itirəcəyik? Heç nə
itirməyəcəyik, nə bu gün, nə sabah. Bəlkə də
əksinə. Amma itirən tərəf Ermənistan olacaq”.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

YAP Sədrinin müavini – Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının
VII Qurultayından sonra partiyanın
həyatında yeni mərhələ başlanıb.
Yeni qəbul olunmuş Nizamnaməyə
əsasən, partiyanın yeni strukturu
müəyyən edilib. Vurğulanıb ki,
Nizamnaməyə əsasən, partiya strukturunda vəzifə tutan şəxs digər vəzifə
daşıya bilməz.
Mərkəzi Aparatın rəhbəri qeyd
edib ki, artıq ötən ilin sentyabrından partiyanın Bakı şəhəri üzrə
təşkilatlarının sədrləri vəzifələrinin
icrasına başlayıblar. Ötən dövrdə
respublikanın digər şəhər və rayonları üzrə yerli təşkilatların sədrliyinə
namizədlərin müəyyənləşdirilməsi
ilə bağlı geniş təhlillər, müzakirələr
aparılıb. Yekunda təklif olunan
namizədlərin siyahısı hazırlanaraq
əvvəlcədən İdarə Heyətinin üzvlərinə
təqdim edilib.
Müzakirələr zamanı çıxış edən
YAP İdarə Heyətinin üzvləri Cavid
Osmanov, Asif Əsgərli, Ramin
Məmmədov, Şahin İsmayılov, Hikmət
Babaoğlu, Elmar Qasımov, Anar
İsgəndərov və Eldar İbrahimov
yerli təşkilatların sədrliyinə layiqli
namizədlərin irəli sürüldüyünü qeyd
ediblər.
Müzakirələrdən sonra səsvermə
keçirilib və aşağıdakı şəxslər yerli
təşkilatların sədrləri təyin olunublar:
1. Hüseynov Ramiz Ağəli oğlu YAP Sumqayıt şəhər təşkilatı
2. Əliyev Abbas İslam oğlu YAP Abşeron rayon təşkilatı
3. Quliyev Ayaz Sərvər oğlu YAP Xızı rayon təşkilatı
4. Abdullayev Füzuli Tahir oğlu YAP Ağsu rayon təşkilatı
5. Muradov Zaur Fazil oğlu YAP İsmayıllı rayon təşkilatı

6. Qasımov Qasım
Nurməhəmməd oğlu - YAP Qobustan
rayon təşkilatı
7. Qasımlı Tural Şahnəzər oğlu YAP Şamaxı rayon təşkilatı
8. Orucov Ramil Mayıl oğlu YAP Gəncə şəhər təşkilatı
9. Heydərov Rövlan Nəsib oğlu
- YAP Naftalan şəhər təşkilatı
10. Yolçuyev Meydanəli Binəli
oğlu - YAP Daşkəsən rayon təşkilatı
11. İsmayılov Elçin Şəmil oğlu YAP Goranboy rayon təşkilatı
12. İsayev Vüqar Sabir oğlu YAP Göygöl rayon təşkilatı
13. Bayramov Gündüz Çankay
oğlu - YAP Samux rayon təşkilatı
14. Əhmədov Rövşən Nağı oğlu YAP Ağcabədi rayon təşkilatı
15. Quliyev Mansur Söhbət oğlu YAP Ağdam rayon təşkilatı
16. Şadlinskaya Faqət Nəcəb qızı
- YAP Bərdə rayon təşkilatı
17. Həşimova Almaz Ələkbər qızı
- YAP Füzuli rayon təşkilatı
18. Əliyev Vahid Surxay oğlu YAP Xocalı rayon təşkilatı
19. Hüseynov Vüsal Cavay oğlu YAP Xocavənd rayon təşkilatı
20. Əliyev Təvəkkül Böyükkişi
oğlu - YAP Şuşa rayon təşkilatı
21. Əsədov Eldar Garay oğlu YAP Tərtər rayon təşkilatı
22. Hacıyev Etibar Cəfər oğlu YAP Ağstafa rayon təşkilatı
23. Nağıyev Rüstəm Vaqif oğlu YAP Gədəbəy rayon təşkilatı
24. Nəbiyev Anar Telman oğlu YAP Qazax rayon təşkilatı
25. Vəliyev Fəxrəddin Vəli oğlu YAP Şəmkir rayon təşkilatı
26. Pənahov Nihad Məmmədtağı
oğlu - YAP Tovuz rayon təşkilatı
27. Balaqadaşov Məhəmməd
Müslüm oğlu - YAP Xaçmaz rayon
təşkilatı

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi
Agentliyi ilə Türkiyə Daxili İşlər
Nazirliyi arasında anlaşma
memorandumu imzalanıb
Yanvarın 28-də Ankarada Azərbaycan
Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
(QHT) Dövlət Dəstəyi Agentliyi ilə Türkiyə
Daxili İşlər Nazirliyi arasında Birgə Fəaliyyət və
Əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu
imzalanıb.
AZƏRTAC
xəbər verir ki,
memorandumu
agentliyin icraçı
direktoru Aygün
Əliyeva və Türkiyə
Daxili İşlər Nazirliyinin Vətəndaş
cəmiyyəti ilə
əlaqələr üzrə
baş idarəsinin
rəisi Erkan Kılıç
imzalayıblar.
Anlaşma
memorandumunun məqsədi
Azərbaycan və Türkiyənin vətəndaş cəmiyyəti institutları
arasında dialoqun, əməkdaşlığın və birgə fəaliyyətin
genişləndirilməsinə, sosial əhəmiyyətli müştərək layihələrin
və proqramların reallaşdırılmasına dəstək göstərərək,
ölkələrimiz arasında dostluğun və əməkdaşlığın inkişafına
töhfə verməkdir.

28. Nəbizadə Fidan Nizami qızı YAP Quba rayon təşkilatı
29. İbramxəlilov David Nurəddin
oğlu - YAP Qusar rayon təşkilatı
30. Baxşıyev Samir Vadim oğlu YAP Siyəzən rayon təşkilatı
31. Balabəyov Mehdi Eyyub oğlu YAP Şabran rayon təşkilatı
32. Cəfərov Həbib Zərxan oğlu YAP Astara rayon təşkilatı
33. Mirxaslı Mirsüleyman
Mirismayıl oğlu - YAP Cəlilabad
rayon təşkilatı
34. Mirzəyev Malik Soltanağa oğlu
- YAP Lerik rayon təşkilatı
35. Əmənullayev İqbal Qabil oğlu
- YAP Lənkəran şəhər təşkilatı
36. Əliyev Seyfəddin Abusət oğlu YAP Masallı rayon təşkilatı
37. Alışov Anar Xalıq oğlu YAP Yardımlı rayon təşkilatı
38. Yusubov Cavanşir Nəriman
oğlu - YAP Mingəçevir şəhər təşkilatı
39. Rəcəbov Əlişah Rəcəb oğlu YAP Ağdaş rayon təşkilatı
40. Şükürov Sahib Yunis oğlu YAP Göyçay rayon təşkilatı
41. Cəbrayılov Ayaz Akif oğlu YAP Kürdəmir rayon təşkilatı
42. Abdullayeva Şəhla Əhməd
qızı - YAP Ucar rayon təşkilatı
43. Əliyev Rafiq Vaqif oğlu YAP Yevlax rayon təşkilatı
44. Əliyev İlkin Böyükağa oğlu YAP Zərdab rayon təşkilatı
45. Səfərov Müşfiq Arzuman oğlu
- YAP Beyləqan rayon təşkilatı
46. Ağayev Səfa Malik oğlu İmişli rayon təşkilatı
47. Şıxəliyev Lütvəli İbrahim oğlu YAP Saatlı rayon təşkilatı
48. Rüstəmov Varis Rüstəm oğlu YAP Sabirabad rayon təşkilatı
49. Balayev Azad Rizvan oğlu YAP Balakən rayon təşkilatı
50. Allahverdiyev Natiq Şükür oğlu
- YAP Qax rayon təşkilatı
51. Ağasəfov Abil Adil oğlu YAP Qəbələ rayon təşkilatı
52. Məhərrəmov Saleh Calal oğlu
- YAP Oğuz rayon təşkilatı
53. Mikayılov Daşqın Gündüz oğlu
- YAP Şəki şəhər təşkilatı
54. Qurbanov Habil Qurban oğlu YAP Zaqatala rayon təşkilatı
55. Fərzəliyev Arif Aydın oğlu YAP Cəbrayıl rayon təşkilatı

56. Misirov Həbib Məhərrəm oğlu
- YAP Kəlbəcər rayon təşkilatı
57. Rüstəmov Təhmasib
İbrahimxəlil oğlu - YAP Qubadlı rayon
təşkilatı
58. İlyasov İlqar Süleyman oğlu YAP Laçın rayon təşkilatı
59. Quluzadə Natiq Qurban oğlu YAP Zəngilan rayon təşkilatı
60. Qəhrəmanov Zahir
Məmmədyar oğlu - YAP Şirvan şəhər
təşkilatı
61. Qurbanlı Kamil Məhəmməd
oğlu - YAP Biləsuvar rayon təşkilatı
62. Əmirəslanov Elnur Mehman
oğlu - YAP Hacıqabul rayon təşkilatı
63. Fərzəliyev Ülvi Cəlil oğlu YAP Neftçala rayon təşkilatı
64. Əhmədov Elmar Ağakişi oğlu YAP Salyan rayon təşkilatı
YAP Sədrinin müavini – Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov
yeni təyin olunan yerli təşkilatların
sədrlərinə fəaliyyətlərində uğurlar
arzulayıb.
İclasda, həmçinin YAP-ın Şəki
şəhər təşkilatın sabiq sədri Həsən
Həsənov, Gəncə şəhər təşkilatının
sabiq sədri, YAP Təftiş Komissiyasının üzvü Naqif Həmzəyev,
Abşeron rayon təşkilatının sabiq
sədri Bilman Vəliyev çıxış edərək
ötən dövrdəki fəaliyyətlərinə verilən
müsbət qiymətə görə təşəkkür edib
və yeni sədrlərə işlərində nailiyyətlər
arzulayıblar.
Eyni zamanda, YAP Füzuli rayon
təşkilatının sədri Almaz Həşimova
və yeni təyin olunmuş Sabirabad
rayon təşkilatının sədri Varis
Rüstəmov göstərilən yüksək etimada
görə təşəkkürlərini ifadə edərək,
bu etimadı layiqincə doğrultmağa
çalışacaqlarını vurğulayıblar.
İclasın sonunda YAP Sədrinin
müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tahir Budaqov qarşıda dayanan
vəzifələrdən danışıb və qeyd edib
ki, bu il partiyamızın təsis olunmasının 30 illik yubileyi ilə əlaqədar
tədbirlər planı hazırlanır. Yubiley
ili çərçivəsində bir çox tədbirlərin
keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Tədbirdə, həmçinin cari
məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi
aparılıb.

“Ümumi tranzit proseduru üçün
gömrük zəmanət sistemi”
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bank və sığorta şirkətlərinin nümayə5ndələri
üçün “Ümumi tranzit proseduru üçün gömrük zəmanət sistemi” mövzusunda
seminar keçirilib.
DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr
İdarəsindən verilən məlumatda bildirilir ki,
seminar Avropa İttifaqının dəstəyi ilə icra edilən
“Ümumi Tranzit Proseduru Konvensiyası, Mallarla Ticarətdə Sənədləşmənin Sadələşdirilməsi
Konvensiyası və Yeni Kompüterləşdirilmiş
Tranzit Sisteminə (YKTS) qoşulmaq
prosesində Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinə Dəstək” tvinninq layihəsi
çərçivəsində təşkil olunub. Məqsəd ölkəmizdə
bank və sığorta şirkətlərini tranzit prosedurunda gömrük zəmanətinə dair Avropa İttifaqının
qanunvericiliyi ilə tanış etməkdir.
Tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsi Gömrük Risklərinin İdarəolunması və Audit Baş
İdarəsinin rəisi Fərid Əliyev, Komitənin aidiyyəti
strukturlarının əməkdaşları, İqtisadiyyat Nazirliyi, İtaliya Aksiz, Gömrük və İnhisar Agentliyinin
mütəxəssisləri, bank və sığorta şirkətlərinin
30-a yaxın nümayəndəsi iştirak edib.
Seminarın açılış mərasimində Avropa ilə
Asiya arasında körpü rolu oynayan və mühüm nəqliyyat dəhlizlərini özündə birləşdirən
Azərbaycanda logistika sahəsində həyata
keçirilən irimiqyaslı layihələrdən bəhs olunub.

Bildirilib ki, bu layihələr ölkənin tranzit
imkanlarının artmasına ciddi təkan verəcək. Hazırda tranzit qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi
və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması
istiqamətində mühüm addımlar atılır. Yeni
Kompüterləşdirilmiş Tranzit Sisteminə qoşulduqdan sonra ölkəmizin tranzit imkanları ilə
yanaşı, ixrac potensialı da sürətlə artacaq.
Layihənin uğurlu icrası ölkənin bank-maliyyə
sektoru üçün də yeni imkanlar yaradacaq.
Təlimin məqsədi də bu istiqamətdə aidiyyəti
qurumların məlumatlandırılmasıdır.
Sonra İtaliya Aksiz, Gömrük və İnhisar
Agentliyinin mütəxəssisləri Antonio Lo Parco,
Marco Ciampi və Antonio Carroccia Ümumi
Tranzit Proseduru və Yeni Kompüterləşdirilmiş
Tranzit Sistemi, Ümumi Tranzit Konvensiyası
çərçivəsində zəmanət sisteminin hüquqi, prosedur və əməliyyat aspektləri, Ümumi Tranzit
Prosedurunda zaminlərin vəzifələri, funksiyaları
və üstünlükləri mövzularında təqdimatlarla çıxış
edib, seminar iştirakçılarının suallarını cavablandırıblar.

“Xalq qəzeti”
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Prezident İlham Əliyev bu
fikirləri bir neçə həftə əvvəl
yerli televiziya kanallarına
müsahibəsində səsləndirmişdi.
Söz yox ki, dövlət başçımız həmin
müsahibədə, demək olar ki, son
illər baş verən bütün hadisələrə
münasibət bildirdi. Həmçinin
Azərbaycanda 2021-ci ildə
iqtisadi, sosial sahələrdə görülən
işlərə, postmüharibə dövründə
Azərbaycan ilə Ermənistan
arasındakı münasibətlərə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
aparılan yenidənqurma işlərinə,
ölkəmizin xarici siyasətinə və
digər məsələlərə dair sualları
cavablandırdı. Ermənistanın
işğalçılıq siyasətini davam
etdirməsindən tutmuş, ta dünya
birliyinin bu ədalətsizliyə göz yummasını, nəhayət, işğalçı ölkənin
beynəlxalq hüquq normalarını
kobud şəkildə pozduğuna görə,
sanksiyalar tətbiq olunmamasını,
keçmiş münaqişənin nizamlanmasında vasitəçilik missiyasını
üzərinə götürmüş, lakin 30 il
müddətində işğalçı ölkənin bütün bəşəri cinayətlərinə laqeyd
münasibət göstərən ATƏT-in
Minsk qrupu həmsədrlərinin susqunluğunu kəskin tənqid etdi.
Dövlət başçımız, həmçinin
postmüharibə dövründə Qarabağda aparılan yenidənqurma,
bərpa və quruculuq işləri, eləcə
də, digər sahələrdə görüllən
tədbirlər barəsində də məlumat
verdi. Möhtərəm Prezidentimizin
münasibət bildirdyi məsələrdən
biri də ölkəmizdə korrupsiyaya
və rüşvətxorluğa qarşı aparılan
mübarizə oldu. Dövlət başçımız bu sahəyə ictimai nəzarətin
gücləndirilməsini vacib hesab edir.
Cənab Prezident bəzi
məmurlara mesaj da göndərdi:
“Elə məlumatlar var ki, onlar
qərəzli xarakter daşıyır. Amma
məlumatların mütləq əksəriyyəti
təsdiqlənir və dərhal ölçü götürülür. Ona görə dövlət məmurları
bilməlidirlər, onların işinə təkcə
Prezident Administrasiyası yox,
həm ictimaiyyət, həm də media
nümayəndələri nəzarət edirlər”.
Təbii ki, sosial-iqtisadi inkişafı
gücləndirmək, bunu reallaşdırmaq,
eyni zamanda, şəffaflığa nail olmaq
üçün korrupsiya və rüşvətxorluqla
barışmaz mübarizə aparılmalıdır.
Bu sahədə dövlət başçımızın
barışmaz mövqeyi hər kəsə bəllidir.
Son illər bir sıra nazirliklərdə, rayon
icra hakimiyyətlərində aparılan
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kadr islahatları da bundan xəbər
verir. Bütün bunlara baxmayaraq,
hələ də məmur bürokratiyası kimi
neqativ hallarla rastlaşırıq. Bu da
cəmiyyətdə haqlı narazılığa səbəb
olur.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu il də həmin sahədə
mübarizə davam etdiriləcək.
Dövlət başçımız qeyd edib ki,
son illər ərzində göstərdiyimiz

insanların xidmətləri daha çox “ayı
xidməti”nə bənzəyir. Ona görə
hesab edirəm ki, bunu hər kəs
artıq görüb və bilib. Ona görə bizim addımlarımız çox sərt olacaq,
cəzalarımız da çox sərt olacaq”.
Azərbaycanda korrupsiya və
rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin
effektivliyinin zəruri şərtlərindən
biri də bu mübarizədə hökumətvətəndaş əməkdaşlığının təmin

Azərbaycan Respublikasının
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin
təşkilatçılığı ilə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə və ictimai nəzarətin
gücləndirilməsində QHT-lərin
rolu" mövzusunda “dəyirmi masa”
keçirilib. ADA Universitetində
keçirilən tədbirdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına

Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizə və ictimai
nəzarət prosesində cəmiyyətin
bütün təbəqələri, o cümlədən
QHT-lər fəal iştirak etməlidir.
Qeyri- Hökumət Təşkilatları
nümayəndələrinin bu işdə
əhəmiyyətli rolu qeyd edilməlidir.
QHT üvzləri dövlət qurumları
ilə birlikdə tərəfdaşlıq əsasında
müxtəlif tədbirlər keçirməlidir.
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mərkəzi icra hakimiyyəti yanında ictimai şura yaradılmaqla, ümumilikdə, mərkəzi icra
hakimiyyəti yanında ictimai şuraya
seçkilər keçirilib. Hazırda mərkəzi
icra hakimiyyəti yanında 20 ictimai
şura fəaliyyət göstərir. Əminliklə
deyə bilərəm ki, ictimai nəzarətin
həyata keçirilməsi üçün yeni
institusional formatın yaradılması

nəzarətin stimullaşdırılmasında
mühüm rol oynayır.
Dövlət qurumları ilə vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının əlaqəli
şəkildə fəaliyyət göstərməsi
təqdirəlayiq haldır. Dövlət qurumlarının yanında ictimai şuraların
təsis edilməsi və bu şuraların
qurumun fəaliyyətinə tam nəzarət
hüququna malik olması ictimai
maraqları müdafiə edir, həmçinin

İctimai nəzarətin gücləndirilməsi sosialiqtisadi inkişafı daha da sürətləndirəcək
“Son vaxtlar Azərbaycan ictimaiyyəti görür ki, çox ciddi kadr islahatı aparılıb.
Hakimiyyətin demək olar ki, bütün qollarında ciddi kadr islahatları aparılıbdır.
Hökumətdə, Milli Məclisdə, Prezident Administrasiyasında, nazirliklərdə, yerli icra
orqanlarında artıq böyük dərəcədə ciddi kadr dəyişikliyi baş verib və bu, hesab
edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə önəmli rol oynayacaq. Eyni zamanda,
biz cəmiyyətdə də elə ab-hava yaratmalıyıq ki, ictimai nəzarət güclənsin. Siz yaxşı
bilirsiniz ki, mən dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişəm. Mən daim
bunu deyirəm, vətəndaşlara müraciət edirəm, biganə qalmayın və nəzarət edin.
İctimai nəzarət bir çox məmurları bu cinayət xarakterli işlərdən çəkindirəcək. Ona
görə ictimai nəzarətin hansısa institusional formatı da gərək işlənilsin”.
qətiyyət və sözlə əməl arasında
olan vəhdət hər kəs üçün dərs
olmalıdır. Çünki ölkə başçısı
dəfələrlə dövlət məmurlarına
həm rəsmi qaydada, həm də
görüşlər zamanı, onları vəzifəyə
təyin edərkən korrupsiya və
rüşvətxorluqla ciddi mübarizə
aparmaları barədə tövsiyə verib,
onları təlimatlandırıb. Möhtərəm
Prezidentimiz ciddi xəbərdarlıq da
edib: “Əgər bu və ya digər məmur
bu çirkaba bulaşarsa, cəza çox
sərt olacaq. Nəticə də onu göstərir
– ən yüksək vəzifəli məmurlar bu
gün istintaq qarşısında, məhkəmə
qarşısında cavab verməli olublar
və haqlı cəzalarını alıblar. Bir
daha demək istəyirəm ki, heç kim
bu məsuliyyətdən boyun qaçıra
bilməz, heç kim qanundan üstün
deyil, qanun qarşısında hamı
bərabərdir, heç kimin əvvəlki
xidmətləri nəzərə alınmayacaq.
Xüsusilə, bu əyri yola gedən

edilməsidir. Təcrübə göstərir
ki, cəmiyyətə xas problemlərin
həllində birtərəfli yanaşma hər
zaman effektli olmur. Təbii ki, bu
kimi dərin tarixi köklərə, formalaşmış təcrübəyə və xüsusilə də
maddi üstünlükləri təmin edə bilən
əməllərə qarşı sadəcə inzibati
üsullarla mübarizə aparılmasının
son nəticəyə təsir imkanları az
olur. Məhz bu səbəbdəndir ki,
korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı
hökumət-vətəndaş əməkdaşlığı ilə
mübarizədə vətəndaşlar da, ən azı,
dövlət qədər məsul olmalıdırlar.
Cənab Prezidentin korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı
mübarizədə tövsiyələri, ictimai
nəzarətin gücləndirilməsi və onun
institusional formatının işlənib
hazırlanması ilə bağlı fikirləri
vətəndaş cəmiyyəti təsisatları,
o cümlədən QHT-lər qarşısında
da yeni vəzifələr qoyub. Məhz
bununla əlaqədar olaraq, Bakıda

Dövlət Dəstəyi Agentliyinin
Müşahidə Şurasının sədr müavini
Vüsal Quliyev, agentliyin icraçı
direktoru Aygün Əliyeva, həmçinin
ölkədə fəaliyyət göstərən qeyrihökumət təşkilatlarının 60-a yaxın
nümayəndəsi iştirak edib.
Tədbirdə ölkədə korrupsiya
və rüşvətxorluğa qarşı mübari
zədə hökumət–vətəndaş əmək
daşlığının və ictimai nəzarətin
gücləndirilməsi məsələləri
müzakirə olunub. Biz QHT-lər
həmin tədbirdə dövlətimizin başçısının ictimai nəzarətin institusional
formatının işlənib hazırlanması ilə
bağlı ideyasını dəstəklədiyimizi
bildirdik və bu tövsiyələri gələcək
işimizdə örnək kimi qəbul edirik.
Korrupsiya və rüşvət həyatın
müxtəlif sferalarında müxtəlif formalarda təzahür edir. Bu zaman
zərər çəkən tərəf isə birmənalı
olaraq dövlətçilik və bütövlükdə,
cəmiyyətdir.

Unutmamalıyıq ki, dövlət
başçısının ictimai nəzarət
mexanizmlərinin hazırlanması
ilə bağlı tövsiyələri hər birimizin
qarşısında yeni vəzifələr qoyub.
Çünki QHT-lər daim vətəndaşlarla
sıx təmasda olurlar. Ona görə
də bu məsələlərdə QHT-lərin
üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Bu baxımdan hesab edirəm ki,
ictimai nəzarətlə bağlı sosial
institutların və ictimai nəzarət
mexanizmlərinin yaradılması çox
vacibdir. Eyni zamanda, QHT-lər
kütləvi informasiya vasitələri ilə
əlaqəli işləməli və dialoq platformasının yaradılmasına çalışmalıdırlar.
İctimai iştirakçılığın və ictimai
nəzarətin inkişaf etdirilməsi
dövlət başçısının daim diqqət
mərkəzində saxladığı prioritet
vəzifələrdəndir. 2021-ci ilədək
mərkəzi icra hakimiyyətləri
yanında 12 ictimai şura fəaliyyət

çatışmazlıqların aradan qaldırılması baxımından mühüm mexanizm olacaq.
Korrupsiyaya və rüşvətxorluğa
qarşı mübarizədə əsas
vasitələrdən biri də ictimai
maarifləndirmədir. Bu prosesə
start hökumət tərəfindən verilsə
də, əsas ağırlıq mətbuatın və
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının,
o cümlədən, QHT-lərin üzərinə
düşür. Maarifləndirmə tədbirlərinə
informasiya texnologiyalarından
səmərəli istifadə, treninqlərin
keçirilməsi, broşurların hazırlanması və yayılması, kütləvi
informasiya vasitələrində, internet
resurslarında, həmçinin sosial
şəbəkədə informasiya xarakterli
proqramların təqdim edilməsi və
digər vasitələr aid edilə bilər. Bunun nəticəsində bu sahədə ictimai
savadlılıq yüksəlir, vətəndaşın
öz hüquqlarını qoruma instinkti
möhkəmləndirilir. Proseslərdə
vətəndaş və vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının iştirakçılıq imkanlarının genişləndirilməsi – müasir
mübarizə üsulları, təbii olaraq,
vətəndaş iştirakçılığı olmadan
təsəvvür edilə bilməz. Çünki korrupsiya və rüşvət kimi əməllərdə
zərərçəkən tərəf, bir qayda olaraq,
vətəndaş və cəmiyyətdir. Məhz
bu səbəbdən vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının bu mübarizədə
fəaliyyətlərinin gücləndirilməsi
həm məntiqi və həm də hüquqi
cəhətdən əhəmiyyətlidir. Digər
tərəfdən isə bu, ictimai fəallığı
daha da artırır. Bu da ictimai

mövcud problemləri ictimai
müzakirəyə təqdim etməklə
vətəndaşın həmin fəaliyyətini
qiymətləndirməsində bələdçi rolunu oynayar.
Söz yox ki, ölkəmizdə ictimai
nəzarətin hüquqi əsasları və institutları mövcuddur. Buna baxmayaraq, bu sahədə fəallığın daha da
artırılması prioritet təşkil etməlidir.
Eyni zamanda, ictimai şuraların
fəaliyyətinin mərkəzləşdirilməsi də
zəruri məsələlərdən biridir. Dövlət
başçımız müsahibəsində də bu
məsələnin vacibliyini qeyd etdi.
Dedi ki, vacib amillərdən biri də
korrupsiya üçün meydanı daraltmaqdır. Bundan ötrü institusional
tədbirlər görülməlidir, şəffaflıqla,
hesabatlılıqla bağlı əlavə addımlar
atılmalıdır. Yəni, bütün sahələrdə
ASAN modeli tətbiq edilməlidir.
Çünki bu model artıq sınaqdan
çıxmış modeldir. Qürurverici haldır
ki, bu model dünyada ilk olaraq,
Azərbaycanın təşəbbüsüdür:
“Orada tam şəffaf mənzərə mövcuddur. Ona görə bütün sahələrdə
– iqtisadi, sosial, məmur–vətəndaş
münasibətləri sahəsində bu
model tətbiq edilməlidir. Məmur–
vətəndaş təmasları da, yəni
harada ki, korrupsiya imkanları
var, minimuma endirilməlidir. Belə
olan halda, uğurlar daha da təsirli
olacaq”.

Eyyub KƏRİMLİ,
İqtisadi və Sosial
Araşdırmalara Yardım
İctimai Birliyinin sədri

Erməni vandalizmi sərhəd tanımır A

zərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə
Agentliyi (ANAMA) işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə minatəmizləmə əməliyyatlarının
sürətləndirilməsi məqsədilə, maddi-texniki
bazasının genişləndirilməsi istiqamətində
işləri davam etdirir. Nazirlər Kabinetinin verdiyi
müvafiq tapşırığa əsasən ANAMA tərəfindən
Ağdam rayonunda agentliyin minaaxtaranları
üçün yeni mobil sahə düşərgəsi salınıb.

D

aşnaksütyun partiyasının təmsilçisi İşxan Saqatelyan bir neçə gün b
 undan
əvvəl Ermənistan mediasına ölkəsinin heç vaxt “itirilmiş torpaqlarla”
barışa bilməyəcəyini bildirib: “Mən bunu Daşnaksütyun adından bəyan
edirəm: Şuşa və Hadrut geri qaytarılmalıdır, bunu açıq və birbaşa vurğulayıram.
Bunun necə bir dəqiqliklə, uğurla həyata keçiriləcəyini isə indidən görürəm.
Ermənistanda qurulacaq milli hökumət tərəfindən ordumuz güclənəndən sonra
bu arzunun gerçəkləşəcəyinə əminəm...”
Bəli, bu fikir İşxan Saqatelyanın heç
zaman çin olmayacaq yuxusudur. Bu, təkcə
Daşnaksütyun partiyasının təmsilçisinin
deyil, həm də Ermənistanın yüzlərlə, minlərlə
revanşist düşüncəli işğalçısının sayıqlamasıdır. O və həmfikirləri hələ də özlərinə gəlib
anlaya bilmirlər ki, Qarabağ onlar üçün doğma
torpaq ola bilməz, ona görə ki, soydaşları
30 il ərzində bu əraziləri elə günə qoyub, elə
hala gətiriblər ki, bu yerlərə sahib çıxmağa,
bu kənd və şəhərlərə Vətən deməyə heç
birinin mənəvi haqqı çatmır. Murdar əlləri
ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Xirosimaya çevrilib. Azərbaycanlıların əzəli-əbədi
yurd yerlərinin indi, necə deyərlər, izi-tozu
belə yoxdur. Bu, dünyada misli-bərabəri
görünməyən bir vəhşilik, vandallıqdır. Hələ
biz onların utanıb-qızarmadan, həyasızcasına
özününküləşdirdikləri Şuşa və Hadruta yiyəlik
edəcəkləri xəyallarını demirik. Sual vermirik
ki, o təbiət inciləri olan şəhərlər sizin idisə,
niyə 30 il ərzində həmin torpaqlara yad gözlə
baxırdınız? Niyə daşı-daş üstə qoymurdunuz? Axı heç kim sizə mane olmurdu, istər
beynəlxalq təşkilatlar, istərsə də dünya gücləri
işğalçılığınız, qəsbkarlığınız qarşısında susurdular, o torpaqların əsl sahiblərinin illərlə
tikib-qurduqlarını vəhşicəsinə niyə dağıtmağınız barədə bir kəlmə fikir yürütmürdülər. Siz
də elə zənn edirdiniz ki, vəziyyət elə belə,
yüz illərlə davam edəcək, evlərin divarlarını
söküb, meşələrdəki ağacları doğrayıb satacaqsınız. Amma yanılırdınız. Anlamırdınız
ki, barbarcasına dağıtdığınız həmin yurd
yerlərinin didərgin düşən sahiblərinin səbr kasası daşan günlərin birində dərsinizi verəcək,
sizin kimliyinizi özünüzə tanıdacaq...
Ermənistanın quduzluğu, qəddarlığı bitibtükənmir. İnsan qanına susayan bu vəhşi
qəbilə tayfasının törətdikləri cinayətlər adamı
dəhşətə gətirir. Elə torpaqlarımızın başdanbaşa minalanması bunun bariz ifadəsidir.
Onlar təkcə işğal dövründə deyil, həm də
torpaqlarımızı tərk edərkən bütün yollarımıza, şəhər və kəndlərimizə saysız-hesabsız
mina basdırıblar. Yeri gəlmişkən, hazırda

Ermənistanın Azərbaycana qarşı elan
edilməmiş mina müharibəsinin qurbanlarının
sayı 200-ə yaxınlaşıb və bu, getdikcə artır.
Düşmənin qəddarlığı o həddə çatıb ki, işğalçı minaları təkcə yaşayış sahələrinə deyil,
eyni zamanda, qəbiristanlıqlara da basdırıb.
Bu, Laçın rayonunun Minkənd məzarlığında
da müşahidə edilib... Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin istehkamçılarının fədakar və
son dərəcə diqqətli fəaliyyəti sayəsində həmin
qəbiristanlıq ərazisində 30-dan çox piyada
əleyhinə mina zərərsizləşdirilib.
Burada bir məqamı da qeyd etmək
istərdim. Erməni faşizminin cinayətləri təkcə
bu vəhşiliklə kifayətlənmir. Ermənistanın
Əməkdar artisti Samvel Baginyanın erməni
vandallığı haqqında fikirləri bu baxımdan
diqqət çəkir: “Əgər Şuşa bizə lazım idisə,
niyə ermənilər oranı tərk edəndə hər şeyi
dağıdıb, məhv edib, yandırıb, qarət edirdilər?
Mən öz gözlərimlə görmüşəm onlar bunu
necə edirdilər. Hələ mən Ağdamı, Cəbrayılı,
digər şəhərləri demirəm. Ermənilər kütləvi
dağıntılar törədirdilər. Əksər ermənilər bunu
azərbaycanlılar oraya qayıda bilməsinlər deyə
etdiklərini deyirdilər. Məgər bu, idiotizm deyilmi? Mən bu adamları axmaq adlandırardım”.
Samvel Baginyan Azərbaycan Ordusunun isə torpaqları necə azad etməsi barədə
vurğulayıb: “Azərbaycan Ordusu torpaqları
dağıtmadan, yandırmadan, hətta pəncərələrin
şüşələrini sındırmadan azad edirdi. Niyə
belədir? Çünki torpaq onlara lazımdır ki,
qaçqınlar, məcburi köçkünlər öz yürdlarına
qayıtsınlar”.
Əməkdar artist işğal edilən ərazilərdə
Ermənistanın heç nə yaratmadığını,
tikmədiyini də bildirib: “Otuz il müddətində
erməni hökuməti Şuşada bir dənə də olsun ev
tikməyib, bərpa etməyib. Biz Şuşada bir dənə
də olsun yeni bir şey tikməmişik. Biz bilirik
ki, 1988-ci ilə qədər Şuşada azərbaycanlılar
yaşayırdı, söhbət 90 faiz əhalidən gedir. Hətta
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhərdə
cəmi 2-3 min erməni yaşayırdı. Səbəb nə idi?
Bəlkə erməni xalqına Şuşa, ümumiyyətlə,
lazım deyildi? Paşinyan özü bu şəhəri boz və
bədbəxt şəhər adlandırır. Belə olan halda biz

Minaaxtaranlar üçün
Ağdamda yeni mobil
düşərgə salınıb
necə təsdiq edə bilərik ki, Şuşa bizə lazım idi”.
Burada diqqətçəkən bir məqamı
xatırlatmaq istərdim. Erməni müəllif Ruben
Vartazaryanın öz sosial şəbəkə hesabında
bu günlərdə qeyd etdiyi bəzi həqiqətlər
bütün Ermənistanda səs-küy yaradıb. O
yazıb: “Mən televiziya ilə əvvəlcə Ağdam,
sonra isə Zəngilan, Cəbrayıl və digər şəhər
və kəndləri görəndə özümdən soruşdum:
“Axı bu ərazilərdə necə döyüşlər gedib ki,
bir dənə də olsun qapı və pəncərə, yaxud
salamat ev qalmayıb?! Görəsən, Ermənistan
Ağdam və Zəngilan istiqamətində hidrogen
bombasından istifadə etməyib ki?!.”
Ruben Vartazaryan fikirlərinin davamında
vurğulayıb: “Hörmətli oxucular! Yəqin ki, monqol hücumları haqda eşitmisiniz. Təxminən
min il bundan əvvəl onların düşmənin yaşayış
məntəqələrini necə ələ keçirmələri, sonra
talan etmələri, daşı-daş üstə qoymamaları
haqda, şübhəsiz ki, az-çox təsəvvürünüz var.
Siz mütləq buna oxşar bir vəziyyət barədə
eşitmisiniz. Çünki uşaqlarını monqollarla
qorxudan insanların əksəriyyəti cəmi min il
sonra öz yurd-yuvalarından didərgin düşən
azərbaycanlıların əmlakını talamaqla məşğul
olurdular”.
Erməni müəllif artıq bu gün çöllüyü, səhranı xatırladan Ağdamın bu hala
düşməsinin səbəbini soydaşlarının qəddar
hərəkətlərində, onların yerə-göyə sığmayan
talan törətmələrində görür: “Ağdam şəhəri
planetdə niyə yoxdur? Döyüşlər barədə
məlumat əldə etdikdən sonra mənə məlum
oldu ki, bu şəhərə hidrogen bombası atılmayıb, bəs onda Ağdam niyə məhv olub? Bunun
bir adı var: erməni qəddarlığı və heç bir
əndazəyə sığmayan erməni tamahı”.

Bəli, erməni cəlladları təkcə Ağdamda
deyil, 30 illik işğal zamanı bütün şəhər və
kəndlərimizdə bir salamat ev belə saxlamayıblar, qəbiristanlıqlardakı məzarları dağıdıb
meyitlərin qızıl dişlərini çıxarıb, müqəddəs
yerlərdə donuz saxlayıblar. Bəs indi dünya bu
vəhşiliyə necə baxır? Beynəlxalq ictimaiyyət
Ermənistanı bu vandal əməllərdə qınayırmı? Bu ölkənin havadarları əlaltılarının
bu vəhşiliklərindən heç xəcalət hissi
keçirirlərmi?..
Daha sonra Vartazaryan deyib: “Hörmətli
Facebook erməniləri! Siyasi baxışlarınızdan
asılı olmayaraq etiraf edin ki, özünü sivil
adlandıran xalq 21-ci əsrdə müdafiəsiz şəhər
və kəndləri dağıdıb qarət etmir. Azərbaycan
televiziyaları Ağdamın və digər şəhərlərin
xarabalıqlarını hər gün göstərir. Çernobıla
çevrilən bu yerlərdə bir dənə də olsun, bina
qalmayıb. Cəmi iki məscid qalmışdı, orada da
donuz və mal-qara saxlanılırdı”.
Erməni müəllif, hətta barbar adlandırdığı
soydaşlarını Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin gördüyü işlərə baxmağa da çağırıb. Şuşadakı Qazançı kilsəsinin əvvəlki
görkəminə uyğun təmir edildiyini xatırladıb.
“Təbii ki, uşaqlıqdan beyni yuyulmuş bəzi oxucularda indi belə bir fikir yaranacaq ki, mən
azərbaycanlılara sadəcə pərəstiş edirəm. Ona
görə də işğaldan təmizlənən ərazilərdə baş
verən barbarlıqdan narahatam. Mən düşmən
agenti deyiləm. Mən Vətənsiz insan deyiləm.
Mən sadəcə olaraq eqosentrik, təbliğatla
əzilməmiş və şikəst dünyagörüşü olan yırtıcı
faşist deyiləm” – Ruben Vartazaryan fikirlərini
belə tamamlayıb.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

ANAMA-dan verilən məlumata görə, Ağdam rayonunda salınan yeni mobil düşərgə Qarabağda icra edilən
minatəmizləmə əməliyyatlarına cəlb olunan ANAMA
əməkdaşlarına xidmət edəcək. Düşərgədə əməliyyat, inzibati
və xidməti heyət üçün lazımi şərait təmin edilib.
Mobil tipli düşərgə müasir avadanlıqlarla təchiz edilərək,
heyətin bütün zəruri ehtiyaclarını qarşılayacaq müxtəlif
ölçülü konteynerlərdən ibarətdir: yataqxana, hamam, sanitar
qovşağı, yeməkxana, çamaşırxana, anbar, ofis və tibb
məntəqəsi. Həmçinin burada minaaxtaran itlərin saxlanılması, texnika və nəqliyyat vasitələrinin təmiri üçün xüsusi yerlər
nəzərdə tutulub.
Şəxsi heyətin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün
düşərgə futbol - voleybol meydançası və idman üçün trenajorlarla təmin edilib. Qeyd edək ki, “yaşıl enerji” zonasının
tətbiqi konsepsiyasına uyğun olaraq düşərgə günəş enerjisi
ilə qidalanan xüsusi işıq dirəkləri ilə təchiz olunub.
ANAMA-nın Ağdam rayonu üzrə mobil sahə düşərgəsi
icra edilən əməliyyatların miqyasının genişləndirilməsinə,
mərkəzin işçi heyətinin sayının artırılmasına xidmət
edəcək. Konteynerlərdən ibarət olan mobil tipli düşərgə
minatəmizləmə əməliyyatlarının aparılması istiqamətindən
asılı olaraq gələcəkdə başqa əraziyə daşına bilər.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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“Buta Airways” mayda Xarkova
uçuşlara başlayır, Kiyevə isə
reyslərin sayını artırır

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu “Əmanətlərin
sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 30.1-ci maddəsinə əsasən iştirakçı
bankların reyestrini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır
Tarix: 28.01.2022

13

30.07.07

“TURANBANK” ASC

14

30.07.07

“UNİBANK” Kommersiya Bankı ASC

15

30.07.07

Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC

Reyestrə daxil
olma tarixi

Bankın adı

1

30.07.07

ASC “XALQ”Bankı

16

07.08.07

“Expressbank”ASC

2

30.07.07

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”ASC

17

10.09.07

“Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC

3

30.07.07

“ACCESSBANK” QSC

18

25.10.07

“Günay Bank” ASC

4

30.07.07

Melli İran Bankı Bakı filialı

19

04.12.07

“Bank Avrasiya” ASC

5

30.07.07

“Azər-Türk Bank” ASC

20

04.12.07

“Paşa Bank” ASC

6

30.07.07

“Bank of Baku” ASC

21

29.08.08

“Naxçıvanbank” ASC

7

30.07.07

“Bank Respublika” ASC

22

16.01.09

“AFB BANK”ASC

8

30.07.07

“Kapital Bank” ASC

23

26.02.09

BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC

9

30.07.07

“Muğanbank” ASC

24

28.04.09

PREMIUM BANK Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

10

30.07.07

“YELO BANK” ASC

25

15.04.10

Bank “BTB” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

11

30.07.07

Pakistan Milli Bankının Bakı filialı

26

15.05.15

12

30.07.07

“Rabitəbank” ASC

“Ziraat Bank Azərbaycan” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti
Mənbə:
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı

Qırğızıstan və Tacikistan qoşunların sərhəddən
uzaqlaşdırılması barədə razılığa gəliblər
Qırğızıstan
və Tacikistanın
sərhəd xidmətinin
nümayəndələri
sərhəddə baş verən
insidentlə bağlı görüş
keçiriblər.
Qırğızıstan Milli Təhlükəsizlik Dövlət
Komitəsinin Sərhəd Xidməti
bildirib ki, Qırğızıstanın
sərhəd nümayəndələri
Tacikistanın Soqd vilayətinin
qubernatoru və Tacikistanın sərhəd nümayəndəsi
ilə görüş keçiriblər. Görüş
Batken vilayətinin Kak-Sai
bölgəsində keçirilib.
Koço-Boyu və Dahma
ərazilərində atışma dayandırılıb. Az sonra Qolovnoy
və Tort-Koço ərazilərində də
atışma dayanıb.
Qırğızıstan və Tacikistan
sərhəddə tam atəşkəs elan
olunması, eləcə də sərhədə
cəlb olunmuş əlavə qüvvə
və texnikanın dislokasiya
yerlərinə geri çəkilməsi
barədə razılığa gəliblər.

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
3564 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son sutkada 3364 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1004
nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 19 nəfər vəfat
edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 647 min 73 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 621 min
186 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 683 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 17 min 204 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar 12 min 445, bu günə qədər isə, ümumilikdə, 6 milyon
119 min 861 test icra olunub.
“Xalq qəzeti”

Qırğızıstan Sərhəd
Xidmətinin yaydığı
məlumatda deyilir ki, Qırğızıstan prezidentinin Batken
vilayəti üzrə səlahiyyətli
nümayəndəsi Abdikarim
Alimbayev və respublikanın Batken istiqamətindəki
sərhəd nümayəndəsi Kyyalbek Tolonbayev Tacikistanın
Soqd vilayətinin qubernatoru Rəcəbba Əhmədzoda
və sərhəd nümayəndəsi
arasında aparılmış danışıqlar
nəticəsində sərhəddə tam
atəşkəs haqqında razılaşmalar əldə edilib. Tərəflərin hər
birinin sərhədə cəlb edilmiş

əlavə qüvvə və vasitələrinin
daimi dislokasiya yerlərinə
geri çəkilməsi barədə razılığa
gəlinib.
Danışıqlar zamanı tərəflər
Batken-İsfana avtomobil yolunda (Qırğızıstan) hərəkətin
açılması barədə, eləcə də
münaqişələrin qarşısının
alınması məqsədilə Qırğızıstan və Tacikistanın
hüquq-mühafizə orqanlarının
əməkdaşlarının sərhədyanı
ərazilərdə birgə patrul
xidməti haqqında razılığa
gəliblər.

“Binəqədi Təmir Tikinti” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
14 mart 2022-ci il saat 9.00-da “Binəqədi Təmir Tikinti”
ASC-nin növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
İclas Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 1-ci Mədən küçəsi,
1288-ci məhəllədə keçiriləcəkdir.
İclasın gündəliyi:
1. ASC-nin 2020–2021-ci illər üçün illik hesabatı.
2. Təşkilati məsələlər (müşahidə şurası, idarə heyəti və təftiş
komissiyasının yeni tərkibinin seçilməsi).
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Telefon-(012 -411-72-21).

Müşahidə şurası

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın
aşağıbüdcəli aviadaşıyıcısı "Buta Airways"
may ayında Ukraynanın
daha bir şəhərinə –
Xarkova uçuşları bərpa
edəcək.
Uçuşlar mayın 20-də
Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportundan bərpa
olunacaq və həftədə iki dəfə
– çərşənbə axşamı və cümə
günləri yerinə yetiriləcək.
Həmçinin mayın
1-dən aviadaşıyıcı Bakı–
Kiyev–Bakı marşrutu üzrə
uçuşların sayını artıracaq.
Həftədə iki reysə (bazar
ertəsi və cümə axşamı)
daha biri – şənbə reysi
əlavə olunur.
Həmin uçuşlara
biletləri butaairways.az
rəsmi saytından (“Büdcə”,
“Standart” və “Super” tarifləri
üzrə), həmçinin aviaşirkətin
akkreditə olunmuş
agentliklərindən (yalnız
"Super" tarifi üzrə) əldə
etmək mümkündür.
Biletlərin dəyəri 29
avrodan başlayır.
Pandemiya dövründə
qeyd edilən reyslərə
həm gediş, həm gəliş
zamanı Heydər Əliyev
Beynəlxalq Aeroportunun
1-ci terminalında xidmət
göstərilir.

Daşımaya yalnız mövcud
epidemioloji məhdudiyyətlər
şəraitində uçuş icazəsi olan
sərnişinlər qəbul olunacaq.
Ukraynaya səfər
etməyi planlaşdıran bütün
sərnişinlərin uçuşdan əvvəl
bu ölkə ərazisinə giriş
zamanı tətbiq olunan qayda
və məhdudiyyətlərlə tanış
olmaları lazımdır. Müvafiq
məlumat aviaşirkətin
saytında dərc olunmuşdur:
https://www.butaairways.az/
az/covid/ukraine.
Azərbaycana giriş
qaydaları haqqında
məlumatla burada tanış
olmaq mümkündür: https://

www.butaairways.az/az/
covid/azerbaijan. Ukrayna
şəhərlərindən Azərbaycana
uçuş zamanı COVID-19
testindən keçmək zəruridir.
PCR-testin mənfi nəticəsi
barədə arayışda onun
həqiqiliyini təsdiq edən QRkodun olması tövsiyə edilir.
Belə kodun mövcudluğu
hava limanında rəsmiyyət
prosedurlarından daha
sürətli keçməyə kömək
edəcəkdir. COVID-19
testinin nəticəsi uçuşdan
əvvəl 72 saat ərzində
etibarlı olmalıdır.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
"Dənizçi" MTK-nın balansında olan yüksəkmərtəbəli 2B
yaşayış binasında döşəməyə taxta reykaların yığılaraq
dikt və laminatın vurulması xidmətlərinin (mal-material
və işçi qüvvəsi ilə birlikdə) satın alınması məqsədilə
MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə
bilərlər. Müraciət üçün son müddət
2022-ci il fevralın 11-i saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır

(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili – 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər
prospekti 2.

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzi

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzi

2022-ci il martın 19-dan 27-dək keçiriləcək
“Bahar Qalası” festivalı üçün köşklərin satın alınması məqsədilə

2022-ci il martın 19-dan 27-dək
"Bahar Qalası" festivalının keçirilməsinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “İçərişəhər” Dövlət
Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin
Elmi-Mədəni Mərkəzi tərəfindən
2022-ci il martın 19-dan 27-dək
keçiriləcək “Bahar Qalası” festivalı üçün köşklərin satın alınması.
Müqavilənin icra müddəti
2022-ci il martın 18-dək müəyyən
edilir.
Tender iştirakçılarına təklif
edilir ki, dövlət satınalmalarının
https://etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və
tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar 150
( bir yüz əlli) manat məbləğdə
iştirak haqqını portalın operatorunun hesabına köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki
maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
- digər sənədlər- analoji işlərin
yerinə yetirilməsinə aid iddiaçının potensial imkanları haqqında
məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir). İddiaçılar
tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanuna
uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri
17 fevral 2022-ci il saat 11.00-a,
tender təklifi və bank təminatı
sənədlərini isə 25 fevral 2022-ci
il saat 17.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 28 fevral
2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndiriliməsi və digər
bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsi ilə
aparılır.
Tender komissiyası

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “İçərişəhər” Dövlət
Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin
Elmi-Mədəni Mərkəzi tərəfindən
2022-ci il martın 19-dan 27-dək
keçiriləcək "Bahar Qalası" festivalının satın alınması.
Müqavilənin icra müddəti 2022ci il martın 17-dək müəyyən edilir.
Tender iştirakçılarına təklif
edilir ki, dövlət satınalmalarının
https://etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və
tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə
iştirak etmək istəyən təşkilatlar
150 (bir yüz əlli) manat məbləğdə
iştirak haqqını portalın operatorunun hesabına köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki
maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
- digər sənədlər- analoji işlərin
yerinə yetirilməsinə aid iddiaçının potensial imkanları haqqında
məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir). İddiaçılar
tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanuna
uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri
17 fevral 2022-ci il saat 11.00-a,
tender təklifi və bank təminatı
sənədlərini isə 25 fevral 2022-ci
il saat 17.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 28 fevral
2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndiriliməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.
Tender komissiyası
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Türkiyədə Ukrayna və Cənubi
Qafqazdakı vəziyyət müzakirə edilib

ABŞ
İqtisadi artım xeyli yüksəlib

2021-ci ildə ABŞ iqtisadiyyatında 5,7 faiz artım qeydə
alınıb. Bu, 1984-cü ildən bəri ən yüksək illik artımdır. Bu
barədə ABŞ Ticarət Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki,
dünyanın ən iri iqtisadiyyatında kəskin artım onun sabitliyini nümayiş etdirir.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Danimarka

Ordu Malidən çıxarılır

T

ürkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə
Milli Təhlükəsizlik Şurasının
iclası keçirilib. İclasda, əsasən,
Ukrayna ətrafında yaranmış
vəziyyət müzakirə olunub. Məlumatı
Türkiyənin NTV telekanalına
istinadən “İzvestiya.ru” verib.

İclasın yekununda qəbul edilmiş
bəyanatda deyilir: “Belə bir məsələyə
diqqət yetirilib ki, Rusiya və Ukrayna
arasında yaranmış gərginlik heç bir
tərəfə fayda vermir. Tərəfləri sağlam
düşüncəni rəhbər tutaraq, gərginliyi
azaltmağa çağırırıq”.
Bundan başqa, Təhlükəsizlik
Şurasının üzvləri Cənubi Qafqazdakı
vəziyyəti də müzakirə ediblər. Qeyd
olunub ki, tərəflərin, xüsusən Türkiyə
və Ermənistanın konstruktiv və səmimi
səyləri ilə regionda sülh və sabitliyin
möhkəmləndirilməsi üçün yaradılmış
mexanizmləri təkmilləşdirmək lazımdır.
Qeyd edək ki, bir gün əvvəl Türkiyə
Prezidenti Administrasiyasından
bildirilmişdi ki, Ərdoğan fevralın 3-də

Yaponiya

Satış artıb
“Toyota Motor”
avtokonserni ötən il
bütün dünya üzrə 10
milyon 495 min 548
ədəd avtomobil satıb.
Bununla da keçən il
şirkətin satış həcmi
10,1 faiz artıb. Bununla yanaşı, 2020-ci illə
müqayisədə şirkətin avtomobil istehsalı 9,4 faiz artaraq 10
milyon 76 min 246 ədəd təşkil edib.
Qeyd edilir ki, “Toyota Motor” artıq ardıcıl olaraq ikinci
ildir ki, avtomobil satışlarının həcminə görə dünyada ilk
yeri tutur.
Xəbəri “Euronews” verib.

Çin

Qızıl istehlakı artıb
Çində 2021-ci
ildə qızıl istehlakı
2020-ci illə müqa
yisədə 37 faiz artaraq 1120,9 ton təşkil
edib. Bunu Çin qızıl
assosiasiyası (China
Gold Association)
açıqlayıb. Bildirilir ki,
istehlak göstəricisi hətta pandemiyadan əvvəlki 2019-cu
illə müqayisədə də yüksək olub – 12 faiz.
Assosiasiyanın məlumatına görə, buna baxmayaraq,
Çində daxili xammaldan qızıl istehsalı ötən il 10 faiz azalaraq 328,98 ton olub.
Məlumatı “Sinxua” yayıb.

"Birləşdirici” əməliyyatına davam
edən öhdəliyimiz Kanada Silahlı
Qüvvələrinin öz suverenliyini,
təhlükəsizliyini və ərazi bütövlüyünü
müdafiə edə bilməsi üçün Ukrayna
ordusuna dəstəyini təmin edir. Nazir
Anand yaxın günlərdə Latviya və Ukraynaya səfər edəcək", – Trüdo mətbuata
açıqlamasında deyib.
O əlavə edib ki, Kanada hökuməti
Kiyevə verdiyi dəstəyin bir hissəsi ola-

raq, yaxın vaxtlarda Ukraynada mövcud olan 200 nəfərdən əlavə, ölkənin
hərbçilərinin sayını daha 60 nəfər
artıracaq.
Trüdonun sözlərinə görə, Ukraynadakı Kanada kontingentinin sayı
sonda 400 nəfərə qədər artırılacaq.
Kanada Nazirlər Kabinetinin rəhbəri,
həmçinin əlavə edib ki, Ottava Kiyevə
öldürücü olmayan silahların tədarükünü
davam etdirmək, kiberhücumlarla

“Brent” markalı neftin
qiyməti 90 dolları keçib

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

mübarizədə dəstək vermək və kəşfiyyat
məlumatlarını paylaşmaq niyyətindədir.
“Biz Ukraynadakı və bütün regiondakı tərəfdaşlarımızla yaxından işləməyə
davam edəcəyik”, – deyə Trüdo bildirib.

ABŞ Prezidenti Cozef Bayden fevralın 7-də Ağ evdə
Almaniya kansleri Olaf Şoltsu qəbul edəcək. Bu
barədə Ağ evin mətbuat katibi Cen Psaki bildirib.
“Amerikanın səsi” radisosu yazır ki, C.Psaki Almaniya
kanslerinin Vaşinqtona səfəri iki ölkə arasında əlaqələrin
möhkəmlənməsinə müsbət təsir göstərəcək. Onun sözlərinə
görə, tərəflər Rusiya–Ukrayna münaqişəsi, həmçinin koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə, iqlim dəyişikliyi
problemləri və demokratik dəyərlərə əsaslanan beynəlxalq
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələlərini müzakirə
edəcəklər.
Yeri gəlmişkən, ABŞ Prezidenti iki gün əvvəl Ağ evdə
keçirdiyi tədbirdə deyib ki, onun ölkəsi Ukraynaya qoşun
yeritməyəcək. Çünki Ukrayna ətrafında eskalasiya dünyanı
dəyişə bilər.
Məlum olduğu kimi, son vaxtlar Rusiya ilə Ukrayna arasındakı gərginlik özünün pik həddinə çatıb. Ağ ev rəhbərliyi
də bunun fərqindədir. “Əgər qüvvələr ora (Ukraynaya – red.)
hərəkət edərsə, bu, İkinci Dünya Müharibəsindən bəri ən
böyük işğal olacaq. Bu, dünyanı dəyişəcək”, – deyə ABŞ
Prezidenti bildirib.
Bundan əvvəl də Co Bayden bəyan etmişdi ki, Birləşmiş
Ştatlar Ukraynaya qoşun yeritmək niyyətində deyil. “Bizim
Ukraynada öz ordumuzu və NATO qüvvələrini yerləşdirmək
niyyətimiz yoxdur”, – deyə dövlət başçısı vurğulayıb.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

İraqın şimalında rekord soyuq qeydə alınıb.
Ölkənin Kürdüstan əyalətinin ayrı-ayrı
rayonlarında 32 dərəcə şaxta var. Yerli KİV
Pincvin dairəsini Yaxın Şərqin Moskvası
adlandırıb. Soyuq, qarlı və əlverişsiz hava
şəraiti İraqda fəsadlar törədib. Mağazalarda
ərzaq qıtlığı yaranıb. Evləri isitmək üçün ağ
neft çatışmır.

Stefan Düjarrikin açıqlaması

İraq və İordaniyada şaxtalar

D

ünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti
bahalaşmaqda davam edir. Londonun
“İCE” (“Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 0,47 faiz artaraq bir bareli
90,03 dollar olub.

“NYMEX” (“ New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,83 faiz artaraq bir bareli 87,33,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti cüzi –
0,12 faiz azalaraq bir bareli 93,17 dollar olub.
Ekspertlərin bildirdiyinə görə, dünyada neftə olan tələbat
gün-gündən artır. Pandemiya dövrü olsa da, neftə olan
tələbat çoxdur. Buna görə də dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edəcək.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Yaroş icarəyə verilib

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 arahatdır və Putinlə Zelenskinin
n
“üz-üzə, göz-gözə” görüşünü təşkil
etmək mümkündür. Türkiyə Prezidenti
əvvəlcə görüşün vaxtı ilə bağlı dəqiq
tarix deməsə də, son günlər bunun üçün
fevralın 4-ü münasib hesab olunub.
Onu da qeyd edək ki, Moskva Ukraynaya hücumla bağlı bütün spekulyasiyaları əsassız adlandıraraq rədd edib.
Yanvarın 10-da Rusiya XİN başçısının
müavini Sergey Ryabkov bildirib ki,
Moskvanın Ukraynaya hücum niyyəti
yoxdur və ola da bilməz.

anadanın Müdafiə naziri Anita Anand yaxın günlərdə Latviya və
Ukraynaya səfər edəcək. Bunu Kanadanın baş nazir Trüdo bildirib.

İngiltərə

İngiltərənin “Liverpul” klubu futbolçusu
Viteslav Yaroşu icarəyə
göndərib. 20 yaşlı
qapıçı karyerasını
“Nots Kaunti”də davam
etdirəcək. İngiltərənin
beşinci liqasında
mübarizə aparan klub
oyunçu ilə bu mövsümün sonunadək
müqavilə bağlayıb.
Məlumatı “Eurosport” yayıb.

 kraynaya səfərə gedəcək. Səfər
U
Ankara və Kiyev arasında diplomatik
münasibət qurulmasının 30 illiyi ilə
əlaqədar həyata keçirilir.
Yanvarın 19-da isə məlumat
yayılmışdı ki, Rusiya və Ukrayna
prezidentləri aralarındakı fikir ayrılıqlarını müzakirə etmək və nizamlamaq
üçün Türkiyəyə dəvət ediliblər. Ertəsi
gün Prezident Ərdoğan Ankaranın öz
ərazisində Putin və Zelenskinin görüşünü keçirmək istədiyini təsdiq etmişdi.
Türkiyə lideri bəyan etmişdi ki,
Moskva və Kiyev arasında yaradılmış
“müharibə atmosferi”ndən ciddi

Kanada Ukraynadakı hərbi
kontingentinin sayını artıracaq

K

Danimarka hökuməti Malidə hakimiyyətdə olan
hərbçilərin tələbindən sonra qoşunlarını bu ölkənin
ərazisindən çıxarmaq qərarına gəlib. Bunu Danimarkanın Xarici İşlər naziri Yeppe Kofod bildirib. O deyib:
“Hakimiyyətdə olan hərbçilər Danimarkanın Malidə
daha xoş qarşılanmadığını təsdiqləyən açıq bir mesaj
göndərdilər. Biz ordumuzu geri çəkmək qərarına gəldik”.
Məlumatı BBC yayıb.

Co Bayden Ağ evdə
Olaf Şoltsla görüşəcək

ÂÂ Yanvarın 29-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənubqərb küləyi əsəcək. Gecə 0-3°, gündüz
6-9°, Bakıda gecə 1-3°, gündüz 7-9° isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə
sütunu, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur r ayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə
və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qar
yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir
güclənəcək. Gecə 5-10° şaxta, gündüz 2-7°
isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən–Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
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BMT-nin baş katibi Antoniu Quterreş Ukraynadakı
vəziyyətlə əlaqədar bu ölkənin daimi nümayəndəsi ilə
mütəmadi əlaqə saxlayır. Bu barədə baş katibin rəsmi
nümayəndəsi Stefan Düjarrik açıqlama verib.

“Elpis” qasırğasının İordaniyaya gəlməsi nəticəsində
hava soyuyub və qar yağıb. Qar və soyuq hava bəzi ağacları məhv edib. Bəzi yerlərdə qar örtüyünün hündürlüyü 20
santimetrə çatır. Paytaxt Ammanın küçələri və ölkənin avtomobil yolları qarla örtülüb və bəzi yollar buz bağlayıb. Gün
ərzində paytaxt Ammanda xüsusi texnika işləyib. Krallığın
silahlı qüvvələri də onlara kömək edib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Lakin gecə bəzi yerlərdə qar yağacağı
ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-10°,
bəzi yerlərdə 13°-dək şaxta, gündüz 2°
şaxtadan 3°-dək isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan r ayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və
səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
5-10°, dağlarda 18°-dək şaxta, gündüz 2°
şaxtadan 3°-dək isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6°
şaxta, gündüz 5-10° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,

Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntılı
olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
2-7° şaxta, gündüz 5-10° isti, dağlarda
gecə 8-13°, yüksək dağlıq ərazilərdə
18°-dək, gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 7-12°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-4° şaxta,
gündüz 5-9° isti, dağlarda gecə 4-8° şaxta,
gündüz 2° şaxtadan 3°-dək 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

Düjarrik qeyd edib ki, BMT-nin baş katibi Ukrayna
ətrafındakı vəziyyəti diqqətlə izləyir.
“Baş katib hərbi münaqişənin olacağına inanmır. O və
komandası bu məsələ ilə bağlı müvafiq ölkələrin daimi
nümayəndələri ilə əlaqə saxlayır”, – deyə Düjarrik bildirib.
Onun sözlərinə görə, təmaslar zamanı Quterreş diplomatik səyləri aktivləşdirməyə çağırır. “Diplomatiyanın razılaşdırılmış kanalları, çərçivələri, metodları var ki, onlardan
istifadə davam etdirilməlidir”, – baş katibin nümayəndəsi
bildirib.
Quterreş Ukraynada gərginliyin azaldılması üçün hər
cür səy göstərəcəyini bildirib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının kollektivi
tanınmış teatrşünas

ŞAİQ SƏFƏROVUN
vəfatı ilə əlaqədar ölkəmizin teatr ictimaiyyətinə və
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.
Azərbaycan Tibb Universitetinin tibbi mikrobiologiya
və immunologiya kafedrasının əməkdaşları kafedranın
dosenti Həyat Əliyevaya atası
MOBİL MÜƏLLİMİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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