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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev Serbiyanın
Azərbaycanda yeni təyin olunmuş
səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Prezident İlham Əliyev Türkiyənin
Azərbaycanda yeni təyin olunmuş
səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev mayın 3-də
Serbiya Respublikasının
ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri
Draqan Vladisavljeviçin
etimadnaməsini qəbul edib.
Etimadnaməsini Prezident İlham
Əliyevə təqdim edən səfir dedi:
– Cənab Prezident, Azərbaycan
Respublikasında fövqəladə və
səlahiyyətli səfir təyin olunmağımla bağlı
etimadnaməni və sələfimin geri çağırıl-

ması məktubunu Sizə təqdim etməkdən
şərəf hissi duyuram. İcazə verin, Sizə
Prezidentimiz Aleksandr Vuçiçin səmimi
salamlarını, Sizin və ölkənizin rifahı,
inkişafı üçün xoş arzularını çatdırım.
Cənab Prezident, qeyd etmək istəyirəm
ki, Azərbaycanın həqiqi dostu və strateji
tərəfdaşı olan Serbiyanı təmsil etməklə
Azərbaycan Respublikasında xidmət
etmək imkanına nail olmaq mənim üçün
böyük şərəfdir. Təşəkkür edirəm, cənab
Prezident.
Səfiri salamlayan Prezident İlham
Əliyev dedi:
– Çox sağ olun! Xoş gəlmisiniz!
Cənab səfir, sizi görməyə çox şadam.
Ümid edirəm ki, Azərbaycanda çox
mənalı vaxt keçirəcəksiniz. Həmçinin
sizdən Prezident Vuçiçə ən xoş salamlarımı çatdırmağınızı xahiş edirəm.
Bilirsiniz ki, biz çox fəal ünsiyyətdə
oluruq və dəfələrlə görüşlərimiz olub.
Hesab edirəm ki, prezidentlər arasında
çox mehriban münasibətlər var və bu
da, ölkələr arasında münasibətlər üçün
vacibdir. Əminəm ki, Azərbaycandakı
fəaliyyətiniz zamanı siz əməkdaşlığımızı
irəli aparmaq üçün əlinizdən gələni
edəcəksiniz. Bizim üçün Serbiya ilə

əməkdaşlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Sizin dediyiniz kimi ölkələrimiz strateji
tərəfdaşdır. Əməkdaşlıq sahələri indi
bir çox istiqamətləri əhatə edir. Hesab
edirəm ki, əsas diqqəti artıq böyük
irəliləyiş əldə etdiyimiz sahələrə və fəal
əməkdaşlığın ilkin mərhələlərində olduğumuz bəzi sahələrdə hansı işləri görə
biləcəyimiz məsələsinə yetirməliyik.
Beynəlxalq təşkilatlarda
tərəfdaşlığımıza gəldikdə, əminəm
ki, biz bir-birimizi dəstəkləməyə, birbirimizin maraqlarını müdafiə etməyə
davam edəcəyik. Biz artıq bir sıra
beynəlxalq təşkilatlarda çox yüksək
səviyyəli həmrəylik nümayiş etdiririk. Bu,
vacibdir. Çünki bu, həqiqətən də bizim
əməkdaşlığın səmimi mahiyyətini əks
etdirir.
İkitərəfli münasibətlərə gəldikdə,
əlbəttə ki, çox yüksək səviyyəli siyasi
təmasların olmasını nəzərə alaraq,
biz iqtisadi inkişaf sahəsi üzərində
diqqətimizi cəmləməliyik. Siz bilirsiniz ki, biz indi işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə yenidənqurma işlərinin ilkin
mərhələsindəyik. Ümidvaram ki, Serbiya
şirkətləri də, dost ölkələrin şirkətləri kimi
fəal olacaqlar, gələcəklər, onlara bizim

planlarımızla bağlı ilkin məlumat təqdim
olunacaq. Onlar dost ölkələrdən olan
beynəlxalq şirkətlər komandasına qoşularaq yenidənqurmada iştirak edəcəklər.
Düşünürəm ki, diqqəti cəmləşdirəcək
çoxlu sahələr olacaq. Əminəm ki,
Azərbaycanda görəcək işləriniz çox
olacaq. Sizə vəzifələrinizi uğurla həyata
keçirməyi arzulayıram.
Səfir Draqan Vladisavljeviç:
– Təşəkkür edirəm, Cənab Prezident! Zati-Aliləri, möhtərəm Prezident,
ilk növbədə, icazə verin Azərbaycan
Respublikasında olmaqdan və burada
xidmət etmək imkanına sahib olmaqdan böyük şərəf duyduğumu bir daha
təkrarlayım. Mənim təyinatım Serbiya Respublikasının Prezidenti cənab
Aleksandr Vuçiçin şəxsi istəyi olub.
Buraya gəlişimdən əvvəl bizim təkbətək
görüşümüzdə Prezident Vuçiç məndən
aşağıdakı mesajları Sizə çatdırmağımı
xahiş etdi. İlk növbədə, Prezident Vuçiç
Sizə ən səmimi salamlarını çatdırır və
Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik,
xalqınız və ölkəniz üçün gördüyünüz
hər bir işdə uğurlar arzulayır. Prezident Vuçiç şəxsən Sizinlə dostluğu və
dövlətlərimiz arasındakı dostluğu yüksək
qiymətləndirir. O, Serbiya Respublikasının dost Azərbaycan Respublikasının
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam
şəkildə dəstəklədiyini xüsusi vurğuladı,
ölkələrimiz arasındakı mövcud strateji
tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirdiyini
və onu qoruyub saxlamaq, daha da
gücləndirmək arzusunda olduğunu bildirdi. Prezident məndən dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığın yüksək səviyyədə,
həmçinin yüksək siyasi səviyyədə daha
da təşviq etdirilməsində yaxından iştirak
etməyimi xahiş etdi.
Mən, Prezident Vuçiçin Sizin Serbiyaya rəsmi səfər etməyinizlə bağlı
dəvətini çatdırmaq istərdim. O qeyd
etdi ki, həm rəsmi Bakının, həm də
rəsmi Belqradın qarşısında Qoşulmama
Hərəkatının və Belqradda keçirilmiş 1-ci
sammitin 60-cı ildönümünün təşkili ilə
bağlı fəal iş durur. O, hərəkatın təsisçisi
olan dövlətlərin – Hindistan, Misir,
İndoneziya və Qananın liderlərini və
əlbəttə ki, hərəkatın sədri olaraq Sizi bu
münasibətlə dəvət etmək niyyətindədir.
Siz, Prezident Vuçiçlə birlikdə tədbirə ev
sahibliyi edəcəksiniz. O vurğuladı ki, bu,
onun şəxsi təşəbbüsü olub və sammit
Sizin üçün, Azərbaycan Respublikası
və Serbiya Respublikası üçün tarixi
əhəmiyyət kəsb edəcək.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 3-də Türkiyə Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahit Bağçının
etimadnaməsini qəbul edib.
Səfir Cahit Bağçı etimadnaməsini
Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.
Sonra səfirlə söhbət edən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
dedi:
– Xoş gəlmisiniz, sizi salamlayıram!
Əminəm ki, Azərbaycanda günləriniz
xoş keçəcək. Əslində, vətəninizdəsiniz
və əminəm ki, burada özünüzü
evinizdəki kimi hiss edəcəksiniz.
Türkiyə–Azərbaycan dostluğu,
qardaşlığı bu gün ən yüksək zirvədədir
və bütün məsələlərdə biz hər zaman
bir-birimizin yanındayıq. İkinci Qarabağ
müharibəsi bunu bütün dünyaya bir
daha göstərdi ki, Türkiyə–Azərbaycan
bir yerdədirlər və əziz qardaşımın,
hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın dəstəyi ilk saatlardan bizi
ruhlandırdı. Çünki müharibənin ilk saatlarından başlayaraq Türkiyə və onun
cümhurbaşqanı bizə mənəvi və siyasi

dəstək vermişdir. Bu mənəvi və siyasi
dəstək müharibənin son gününə qədər
göstərildi. İkinci Qarabağ müharibəsində
qələbəmiz əlbəttə ki, bölgədə yeni bir
reallıq yaratdı. Türkiyə və Azərbaycan
bölgədə öz imkanlarını genişləndirdilər,
bizim rolumuz, təsir imkanlarımız artdı
və artacaq. Birgə həyata keçirdiyimiz
bütün layihələr, təşəbbüslər bölgədə
sabitliyin, sülhün təmin edilməsi üçün
önəmli rol oynayır.
Bizim əlaqələrimiz haqqında saatlarla danışmaq olar, siz bütün bunları
yaxşı bilirsiniz. Əlaqələrimizin təməlində
xalqlarımızın qardaşlığı və liderlərin
siyasi iradəsi dayanır. Türkiyə və
Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi bundan
sonra da bütün məsələlərdə bir-birini
dəstəkləyəcək, bütün məsələlərdə birbirinin yanında olacaq və öz əməli işləri,
addımları ilə yaşadığımız bölgədə sülhün bərqərar olmasında səylərini davam

etdirəcəklər.
Mən əminəm ki, siz fəaliyyətiniz
müddətində bu əlaqələrin daha da
inkişaf etməsi üçün öz səylərinizi
göstərəcəksiniz. Sizə uğurlar arzulayıram və “Azərbaycana – Vətəninizə xoş
gəlmisiniz!” deyirəm.
Səfir Cahit Bağçı dedi:
– Xoş gördük, cənab Prezident!
İlk növbədə, məni qəbul etdiyiniz üçün
təşəkkür edirəm, Zati-alinizi və hörmətli
birinci xanımı salamlayıram.
Cənab Prezidentimizin Sizə salamları və ehtiramı var. Zəfəriniz
mübarəkdir, təbrik edirik. İnşallah, mən
fəaliyyət dönəmimdə əlaqələrimizin
daha da inkişafına, daha da irəli
aparılmasına səy göstərəcəyəm. Çox
təşəkkür edirəm.

***
Prezident İlham Əliyev Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi,
onun da salamlarını Türkiyənin dövlət
başçısına çatdırmağı xahiş etdi.
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Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması
məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının
işğaldan azad edilmiş ərazilərində
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilə
əlaqədar müvafiq konsepsiyanın və baş
planın hazırlanması üçün ixtisaslaşmış

beynəlxalq məsləhətçi şirkətin cəlb
edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan
Azərbaycan Respublikasının Energetika
Nazirliyinə 1.391.040,0 (bir milyon üç
yüz doxsan bir min qırx) ABŞ dollarının
manat ekvivalenti məbləğində vəsait
ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının

Türkiyənin Azərbaycandakı yeni səfiri
Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 may 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 1760
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit Zəmanət Fondunun Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 1760
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,
№ 12 (I kitab), maddə 2328; 2018, № 5,
maddə 897, № 8, maddə 1690; 2019,
№ 1, maddə 60, № 3, maddələr 411, 416,
№ 6, maddə 1014, № 12, maddə 1923) ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun
Nizamnaməsi”nin 6.2-ci bəndində “637
000 000 (altı yüz otuz yeddi milyon)”
sözləri “798 000 000 (yeddi yüz doxsan
səkkiz milyon)” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsinin icrası
aşağıdakı maliyyə mənbələri hesabına

təmin edilsin:
2.1. “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya
enerji və səhm bazarlarında baş verən
kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi
sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə
və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin
azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli
Sərəncamının 10.2-ci bəndinə uyğun olaraq təsdiq edilmiş tədbirlər planına əsasən
güzəştli ipoteka kreditləri üçün ayrılan 90,0
(doxsan) milyon manat hesabına;
2.2. “Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlər barədə”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 30 dekabr tarixli 1241 nömrəli
Fərmanının 1.11.7.5.1-ci yarımbəndi
ilə Azərbaycan Respublikası İpoteka
və Kredit Zəmanət Fondunun (bundan
sonra – Fond) nizamnamə kapitalının
artırılması (güzəştli ipoteka kreditlərinin
maliyyələşdirilməsi) üçün 2021-ci ilin
dövlət büdcəsindən Fonda ayrılan vəsaitin
71,0 (yetmiş bir) milyon manatı hesabına.
3. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi və Fond bu Fərmandan
irəli gələn məsələləri həll etsinlər.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 may 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 126 				

				

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İşçilərə həftə
ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilən
əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın sağlamlığı üçün
zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə”
2004-cü il 6 noyabr tarixli 175 nömrəli, “Onkoloji xəstəliklərin
azaldılmasına yönəldilmiş müalicə profilaktika tədbirlərinin həyata
keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2006-cı il 21 noyabr tarixli 245 nömrəli, “Narkoloji yardımın dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2012-ci il 10 avqust tarixli 180 nömrəli və “İcbari tibbi sığorta üzrə
Xidmətlər Zərfi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il 10 yanvar
tarixli 5 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 175 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 11, maddə 963; 2008, № 2, maddə 130; 2010,
№ 8, maddə 763; 2020, № 12 (II kitab), maddə 1618) ilə təsdiq edilmiş
“İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısaldılmış iş vaxtı
müəyyən edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə insanın
sağlamlığı üçün zərərli olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud olan
əmək şəraitli istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın “İstehsalatların, peşə və vəzifələrin adı” sütununun “XXXII. Səhiyyə” bölməsində
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

Bakı şəhəri, 3 may 2021-ci il

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

				

“İnformasiya məhsulunun yaş təsnifatının aparılması üzrə
ekspertlərə ixtisas attestatının verilməsi, attestatın qüvvədəolma
müddətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi, ekspertlərin və
ekspert təşkilatlarının reyestrinin aparılması və onların fəaliyyətinə
nəzarət Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 iyul tarixli 268 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il
6 noyabr tarixli 192-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 iyul
tarixli 268 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Q
 anunvericilik

c anlarından keçmiş qəhrəman Vətən
övladlarının xatirəsini hörmətlə anıb,
məzarları üzərinə tər çiçəklər düzüb,
“Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil
qoyub.
Daha sonra nümayəndə heyəti
Şəhidlər xiyabanında 1918-ci ildə

Serbiyanın Azərbaycandakı yeni səfiri Fəxri xiyabanı ziyarət edib

Toplusu, 2020, № 7, maddə 998) ilə təsdiq edilmiş “İnformasiya
məhsulunun yaş təsnifatının aparılması üzrə ekspertlərə ixtisas attestatının verilməsi, attestatın qüvvədəolma müddətinin dayandırılması və ya
ona xitam verilməsi, ekspertlərin və ekspert təşkilatlarının reyestrinin
aparılması və onların fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə
- “İxtisas attestatının verilməsinə dair ərizə forması”nın 6-cı hissəsi
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“6. Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarına münasibətdə
həmin kvalifikasiyaların tanınması tələb edildiyi halda, kvalifikasiyaların tanınması haqqında şəhadətnamənin nömrəsi _________”.

ehtiramla yad edib, abidəsi önünə əklil qoyub.
Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla anılıb, məzarı üzərinə tər
çiçəklər düzülüb.

AZƏRTAC

Cahit Bağçı: Türkiyə Qarabağın qısa zamanda
bərpa olunması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Nazirlər Kabineti cərimə və
islah işləri növlərində cəzaların,
habelə hüquqi şəxslərə tətbiq
edilən cərimə növündə cinayəthüquqi tədbirlərin icrası ilə
əlaqədar daxil olan vəsaitdən
istifadə Qaydasını təsdiqləyib.

Qaydaya əsasən, vəsaitin 50 faizi
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Aparatının Probasiya Xidmətinin,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi Aparatının Probasiya qurumunun
və yerli probasiya qurumlarının işçilərinə

Serbiya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Draqan Vladisavljeviç
mayın 3-də Fəxri xiyabana gələrək müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsini dərin

Bakı şəhəri, 3 may 2021-ci il

Hüquqi şəxslərə tətbiq edilən cərimə növündə
cinayət-hüquqi tədbirlərin icrası ilə əlaqədar
daxil olan vəsaitdən istifadə Qaydası təsdiqlənib

AZƏRTAC Nazirlər Kabinetinə istinadla
xəbər verir ki, “İcra məmurları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanuna əsasən
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Aparatının Probasiya xidmətinin,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyi Aparatının Probasiya qurumunun
və yerli probasiya qurumlarının işçilərinin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həmçinin
probasiya xidmətinin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi məqsədilə cərimə və
islah işləri növlərində cəzaların, habelə hüquqi
şəxslərə tətbiq edilən cərimə növündə cinayəthüquqi tədbirlərin icrası ilə əlaqədar daxil olan
vəsaitin 43 faizi Ədliyyə Nazirliyinin hesabına
köçürülməsi müəyyən edilib.
Bu vəsaitdən istifadə qaydasını müəyyən
etmək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə həvalə olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, görkəmli
oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla anılıb,
məzarı üzərinə tər çiçəklər düzülüb.
Sonra Şəhidlər xiyabanına gələn
səfir ölkəmizin azadlığı, suverenliyi və
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə

 akının bolşevik-erməni daşnak
B
qoşunlarından azad edilməsi uğrunda
döyüşlərdə həlak olmuş qəhrəman
türk əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış
abidənin önünə əklil qoyub, onların adları və soyadları həkk olunmuş Şəhidlik
kitabəsinin üzərinə güllər düzüb.
Səfir Cahit Bağçı bildirib ki, burada
uyuyan şəhidlər azərbaycanlı qardaşları
ilə birlikdə düşmənlərə qarşı vuruşublar.
Bununla da iki dövlət, bir millət olduğumuzu göstəriblər. Bu qəhrəmanlıqlardan
ilham alan azərbaycanlı qardaşlarımız
illər sonra işğal altında olan Qarabağı
azad etdilər.

1.1. “Səhiyyə, sosial müdafiə və təhsil müəssisələrinin tibb
işçilərinin ümumi peşələri” hissəsinin adında “müdafiə” sözü “xidmət”
sözü ilə əvəz edilsin;
1.2. 71-ci bənddə “Sosial müdafiə sisteminin vərəmə qarşı və ruhi
xroniki” sözləri “Vərəmə qarşı və ruhi xroniki sosial xidmət” sözləri ilə
əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 21
noyabr tarixli 245 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 11, maddə 997) ilə təsdiq edilmiş
“Onkoloji xəstəliklərin azaldılmasına yönəldilmiş müalicə-profilaktika
tədbirlərinin həyata keçirilməsi Qaydası”nın 8-ci hissəsində “pulsuz”
sözü “dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 10
avqust tarixli 180 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 8, maddə 828; 2020, № 2, maddə 211, № 11,
maddə 1410) ilə təsdiq edilmiş “Narkoloji yardımın dövlət büdcəsinin
vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi Qaydası”nın 3.3-cü bəndindən “pulsuz” sözü çıxarılsın.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10
yanvar tarixli 5 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 1, maddə 63; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 12 aprel tarixli 91 nömrəli Qərarı) ilə
təsdiq edilmiş “İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfi”nin 2.1.2-ci
yarımbəndində “vəziyyətlərin” sözü “halların” sözü ilə əvəz edilsin.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
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Türkiyə Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahit Bağçı mayın 3-də Fəxri
xiyabana gələrək müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, abidəsi önünə əklil qoyub.

hər ay əmək haqqına əlavələr formasında
verilməklə istifadə ediləcək. Qalan vəsait isə
Probasiya Xidmətinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə istifadə
olunacaq.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycanın azad etdiyi hər kənddə
dalğalanan, istiqlalın və istiqbalın rəmzi
olan üçrəngli bayraq, minarələrdən oxunan
azanlar Türkiyədə də göz yaşları içində
qarşılanır, sevinc və coşquya çevrilirdi.
Türkiyə Qarabağın erməni
işğalından azad olunmasında qardaşlığını nümayiş
etdirdi. Haqlı işində qardaş
Azərbaycanın yanında dayanaraq ona hər cür dəstək
verdi. Türkiyə bundan sonra
da heç bir tərəddüd etmədən
Azərbaycanın yanında olacaq və onu dəstəkləyəcək.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
bu sözləri Türkiyə Respublikasının ölkəmizdə yeni
təyin olunmuş fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Cahit Bağçı
deyib.
Səfir bildirib ki, Vətən
müharibəsindəki qələbə
ilə Türkiyə–Azərbaycan
qardaşlığı yeni mərhələyə

qədəm q
 oyub. Bundan sonra
qardaşlıq əlaqələri daha da
güclənəcək və bu qələbə
ilə yeni körpülər qurulacaq.
Azərbaycan xalqı hər zaman
yanında möhkəm dayanan
bir qardaşa sahib olduğunu
gördü və bundan əmin oldu.
Prezident İlham Əliyev də
ifadə etdiyi kimi, Azərbaycan
xalqının könül xoşluğu ilə
qalib və qürurlu bir cəmiyyət
olaraq Novruz tonqalını
yandırdıqları torpaqlarına,
evlərinə qələbə və bayram
sevinci ilə qayıtmaları üçün
qardaş Türkiyə dəstəyini
əsirgəməyəcək.
“Azərbaycan xalqının
tarixi abidələrinin, mədəniyyət

ocaqlarının, müqəddəs
yerlərinin və əmlaklarının
ermənilər tərəfindən
vəhşicəsinə məhv edilməsi
insanlıq əleyhinə cinayətdir.
Türkiyə Qarabağın sürətli
inkişafı üçün bölgənin yenidən
qurulmasına, insanların
məskunlaşdırılmasına
dəstəyini verəcək. Türkiyə min
illərdir sivilizasiyaların beşiyi
olan Q
 arabağın y enidən
möhtəşəm mədəniyyət
mərkəzinə çevrilməsi üçün
bütün təcrübə və imkanlarını
bölüşməyə hazırdır. Doğma
yurdlarından didərgin düşən
azərbaycanlı qardaşlarımız
evlərinə qayıdacaq, torpaqları
çiçəklənəcək, Qarabağ
inkişaf edəcək. Qafqazın
incisi Şuşanın və azad olu
nan bütün Qarabağın tezliklə
türk dünyasının ən gözəl
bölgələrindən birinə çevrilməsi
üçün qüvvə və bacarığımızı
əsirgəməyəcəyik”, – deyə
səfir bildirib.
Diplomat qeyd edib

ki, bu yeni dövrdə əsas
məqsəd xalqlarımız arasındakı dostluq və qardaşlıq əlaqələrini sarsılmaz
təməllərlə gücləndirmək,
münasibətlərimizi bütün
sahələrdə, xüsusilə siyasi,
iqtisadi və mədəni sahələrdə
dərinləşdirməkdir. Daha da
möhkəmləndiriləcək dostluğun və əməkdaşlığın dünyada sülhə və təhlükəsizliyə
olduğu kimi, ölkələrimizin
ortaq maraqlarına da
töhfə verəcəyinə səmimi
qəlbdən inanırıq. Əminik ki,
ticarət dövriyyəsinin artması ilə yanaşı, təhsil və
mədəniyyət sahələrində də
əməkdaşlıq inkişaf edəcək,
xalqlarımızın ortaq tarixə,
qədim mədəniyyət və
ənənələrə əsaslanan dostluğu və qardaşlığı daha da
möhkəmlənəcəkdir.
“Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı qardaşlığın
dünyada analoqu yoxdur.
Dünya Qarabağ zəfəri ilə
iki qardaş ölkənin birliyinin
və gücünün şahidi oldu.
Vəzifəmiz d
 ostluq və qardaşlıq mayası ilə yoğurulmuş bu
əlaqələrin və əməkdaşlığın
səviyyəsini daha da
yüksəltmək, ölkələrimizin
bölgədə və dünyada daha
güclü olmalarına töhfə
verməkdir. Heç bir qüvvə
Türkiyə-Azərbaycan birliyini
sarsıda bilməyəcək”, – deyə
C.Bağçı vurğulayıb.

4 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

tarixinə yazdırdı. Azərbaycanda
müstəqilliyin əbədi və dönməz
xarakter alması, milli-mənəvi
yüksəliş, azərbaycançılıq ideyalarının bərqərar olması, gələcək
inkişaf üçün güclü və möhkəm
əsasların yaradılması ulu öndərin
zəngin təcrübəyə, parlaq zəkaya, ali
liderlik qabiliyyətinə, yüksək siyasi
idarəçiliyə əsaslanan siyasətin
həyata keçirilməsi nəticəsində
mümkün oldu. Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr
əsrlər boyu davam edən dövlətçilik
tariximizin şanlı səhifəsinə çevrildi.
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin xalqımız qarşısında
misilsiz xidmətlərindən bəhs
edərkən, 1990-cı illərin əvvəllərində
Azərbaycanın parçalanmaq, məhv
olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı

nicatı möcüzədən asılı vəziyyətdə
qalmışdı. 1993-cü ilin iyununda
xalqın təkidli tələbi ilə ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə
qayıdışı Azərbaycanın müstəqilliyini
itirmək təhlükəsinin qarşısını aldı.
Ulu öndərin Naxçıvandan Bakıya,
böyük siyasətə qayıdışı şərəfli xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirməsi
parcalanmaq, dağılmaq təhlükəsi
ilə qarşı-qarşıya duran Azərbaycanı
xalqa qaytardı. Azərbaycanın
inkişafı, müstəqilliyi və gələcəyində
müstəsna rol oynayan, daim xalqına
arxalanan, ona arxa və dayaq olan
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
uzaqgörən, praqmatik siyasəti
nəticəsində ölkəmizin dövlətçilik
tarixinin şanlı səhifələri yazıldı.
Ümummilli liderin ölkə
rəhbərliyinə tarixi qayıdışından

rımızın müdafiə olunması ilə bağlı
mühüm addımlar atıldı, atəşkəsə
nail olmaq üçün bütün siyasi və
diplomatik vasitələr işə salındı. Bir
sözlə, Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə həlli istiqamətində ardıcıl
və məqsədyönlü tədbirlərin həyata
keçirilməsi ilə yanaşı, işğal edilmiş
torpaqlarımızı azad etməyə və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin etməyə qadir güclü nizami ordunun təməli qoyuldu. Ulu öndərin
gərgin əməyi nəticəsində hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləyən müstəqil respublikamızda vətəndaş cəmiyyətinin
formalaşması, insanların azad,
sərbəst yaşaması, qanunun aliliyinin təmin edilməsi üçün ən yüksək
tələblərə cavab verən normativ
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tərəfindən böyük uğurla davam
etdirilir. Möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin ötən illər ərzində
həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin
nəticəsi olaraq Azərbaycan 30 ilə
yaxın davam edən münaqişədə
qalib gəldi və ərazi bütövlüyümüz
təmin olundu. İllərdir torpaqlarının 20 faizi düşmən tapdağı
altında qalan Azərbaycan indi
uca səslə dünyaya bəyan edir
ki, “Qarabağ Azərbaycandır!”.
Müzəffər Azərbaycan Ordusu
44 gün ərzində cəbhənin bütün
istiqamətlərində uğurlu əks-hücum
əməliyyatları keçirərək, işğal
olunmuş ərazilərimizdən yağı
düşməni qovdu, işğalçı Ermənistan
hakimiyyətinə layiq olduğu yeri
göstərdi. Bu savaş xalq-iqtidar
birliyindən güc alan Azərbaycanın

Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı

yeni-yeni zəfərlərə aparacaq

Ulu öndər Heydər Əliyev
Azərbaycanın taleyinə günəş kimi
parlayıb, ümumbəşəri xüsusiyyətləri
özündə cəmləşdirərək milli lider,
qüdrətli dövlət xadimi, xilaskar kimi bu gün mövcud olan
müstəqil Azərbaycan dövlətinin
təməlini, bünövrəsini qoyub. Bu
dahi şəxsiyyət mərdliyi, cəsarəti
ilə ölkəmizi bütün təhlükələrdən
qoruyub, dövlət, xalq qarşısında
duran vəzifələrin uğurla həyata

keçirilməsinə möhkəm zəmin
yaradıb. Tanrının xalqımıza bəxş
etdiyi bu böyük insanın ömrünün
hər anı, hər dəqiqəsi Vətənə,
millətə sədaqətlə xidmətin əsl
təntənəsi idi. Onun dünyaya gəlişi
təkcə Əliyevlər ailəsinə sevinc
gətirmişdisə, zehni, ağlı, səmərəli
fəaliyyəti Azərbaycan xalqının
keşməkeşli yoluna nur saçdı. Ulu
öndər dünyaya gəlişi ilə Tanrının
ona verdiyi xilaskarlıq missiyasını

ləyaqətlə, şərəflə, böyük qətiyyətlə
yerinə yetirdi, xalqın sabaha inamını bərpa etdi, milləti öz taleyüklü problemlərinin həlli yönündə
fədakarlığa ruhlandırdı. Heydər
Əliyev Azərbaycan dövlətinin haqq
səsini bütün dünyaya çatdırdı,
müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin
siyasi, iqtisadi əsaslarını yaratdı,
xalqın müstəqil və güclü dövlətə
sahib olmaq arzusunu reallığa çevirdi, adını qızıl hərflərlə bəşəriyyət

bir zamanda xilaskarlıq missiyasının
həyata keçirilməsi xüsusi vurğulanmalıdır. Məhz belə bir zamanda
böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev
xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə
qayıdaraq Azərbaycanı düçar
olduğu ağır durumdan xilas etdi.
Bu tarixi qayıdış Azərbaycanın
müasir tarixinə Milli Qurtuluş Günü
kimi daxil oldu. Böyük ictimai,
siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik
1993-cü ilin 15 iyun – Milli Qurtuluş
Günü Azərbaycanın siyasi tarixində
keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin
başlanğıcını qoydu. 1991-ci ilin ok
tyabrında dövlət müstəqilliyini bərpa
edən Azərbaycanda bir-birini əvəz
edən səriştəsiz rəhbərlərin şəxsi
maraqlarını dövlət mənafeyindən
üstün tutmaları ölkədə xaosun
yaranmasına, özbaşınalığın
hökm sürməsinə, real vətəndaş
qarşıdurmasına səbəb olmuşdu.
Hakimiyyətin səriştəsizliyi, dövlət
idarəçiliyi sisteminin böhranı,
1993-sü ilin əvvəllərindən ölkədə
fəaliyyət göstərən silahlı dəstələrin
yol verdikləri başıpozuq fəaliyyət,
Azərbaycanın daxilində qardaş
qırğını və vətəndaş müharibəsinə
zəmin yaranması, ayrı-ayrı
bölgələrdə isə separatçılıq və
parçalanma meyillərinin baş qaldırması Azərbaycanın bir dövlət kimi
varlığına son qoya bilərdi. Ölkədə
səriştəsiz idarəermə nəticəsində bütün sahələri böhran bürümüşdü. Bir
sözlə ölkənin taleyi, xaosdan xilası,

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan
dövləti və xalqı qarşısında xidmətləri misilsizdir. Bu
gün Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni
həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, o sahənin inkişafı
ulu öndərin adı ilə bağlı olmasın. Azərbaycanın gələcək
müstəqilliyi üçün zəmin hazırlayan böyük dövlət xadimi 1969-1982-ci illərdə milli ruhun və azərbaycançılığın
sovet ideologiyası çərçivəsində sıxışdırılmasının qarşısını
almaqla onun dirçəldilməsi istiqamətində mühüm işlər
görüb.
sonra Azərbaycanda dövlət və
cəmiyyət həyatının, sosial-siyasi
vəziyyətin saflaşdırılması, sağlamlaşdırılması prosesi başladı. Həmin
qarışıq dövrdə dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin yüksək idarəçilik
məharəti, siyasi uzaqgörənliyi
və sarsılmaz qətiyyəti vətəndaş
müharibəsinin qarşısını aldı.
Xalq saysız-hesabsız problemlər
məngənəsində sıxılan ölkəmizin ən
ağır və həlledici dövrdə onu qurtuluş yolu ilə aparmağa qadir olan
yeganə şəxsiyyətin, məhz Heydər
Əliyev olduğuna bir daha əmin
oldu. Heydər Əliyevin Azərbaycan
rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmimədəni həyatında, beynəlxalq
əlaqələrində də dönüş yarandı,
elmi əsaslara, beynəlxalq norma
və prinsiplərə uyğun müstəqil
dövlət quruculuğu prosesi başladı.
Ölkədə ordu quruculuğu, torpaqla-

hüquqi baza yaradıldı.
Bu gün ulu öndərin memarı və qurucusu olduğu müstəqil
Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi etibarlı əllərdədir. Dünya
dövlətləri sırasında layiqli yer
tutan Azərbaycanın ulu öndərimiz
tərəfindən müəyyənləşdirilən inkişaf
xəttini dövlət başçısı İlham Əliyev
uğurla davam etdirir. 2003-cü ildən
ötən dövrdə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə
mövqeləri daha da möhkəmlənib,
ölkəmizin dünya dövlətləri arasında nüfuzu artıb. Azərbaycanın
qütblər arasında tranzit ölkəyə
çevrilməsi bu qədim diyarda
siyasi düşüncələrin, elmi fikirlərin,
mədəniyyətlərin, dini baxışların dialoqunun baş tutmasını şərtləndirib.
Azərbaycanın sürətli inkişaf
dövrü məhz ulu öndərin hakimiyyətə
ikinci dəfə gəlişi ilə başlayıb və
bu gün Prezident İlham Əliyev

qüdrətinin, milli birliyinin sarsılmazlığının göstəricisi oldu. Eyni zamanda, Azərbaycan xalqının qazandığı
zəfər ölkə başçısı İlham Əliyevin
mümkünsüzü mümkünə çevirmək
qüdrətindən bəhrələndi. Bu qələbə
son əsrlərin ən böyük qalibiyyəti,
münaqişənin birdəfəlik bitməsi,
Qarabağla yanaşı, Naxçıvanla
kommunikasiyaların bərpası, dünya
azərbaycanlılarının bir yumruq kimi
birləşməsi ilə tarixə yazıldı.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, işğalçı Ermənistan hakimiyyətinin
təslimçilik aktını imzalaması,
Şuşanın azad edilməsi müzəffər
Azərbaycan Ordusunun gücünün, qüdrətinin dünya hərb
salnaməsində xüsusi yer tutmasına haqq qazandırdı. Xan qızı
Natəvanın, dahi Üzeyir bəyin,
bənzəri olmayan, əsrarəngiz səsli
Bülbülün, Xan Şuşinskinin vətəni
olan Şuşanın azad olunması böyük
qələbəyə gedən yol oldu.
Əlbəttə, qazanılan hər bir uğurumuzun, o cümlədən, möhtəşəm
Qarabağ zəfərimizin kökündə,
əsasında ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt dayanır. Şübhəsiz ki,
Heydər Əliyev yolu bundan sonra
da müstəqil ölkəmizi yeni-yeni
zəfərlərə aparacaq!!!

Pərvin KƏRİMZADƏ,
Milli Məclisin deputatı

Ulu öndər milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında
ailənin roluna xüsusi önəm verirdi
Dərin köklərə malik dövlətçilik ənənələrimizi, eləcə də, milli-mənəvi
dəyərlərimizi vahid amal uğrunda birləşdirən ulu öndər Heydər Əliyevin
adı ən ali milli sərvətimiz olan müstəqil dövlətimizin banisi kimi
Azərbaycan tarixində əbədiləşmişdir.
Ümummilli lider hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdən Azərbaycanın
gələcəyi üçün dilimizi, mənəviyyatımızı, milli-mənəvi dəyərlərimizi,
ənənələrimizi qoruyub saxlamağın vacibliyini mühüm şərt kimi qarşıya
qoydu. Heydər Əliyevin siyasi kursunda əsas istiqamətlərdən biri millimənəvi dəyərlərin qorunması, ailə institutunun möhkəmləndirilməsi,
ailələrin sağlam təməllər üzərində qurulması məsələsi idi.
Ötən əsrin 70-ci illərindən etibarən
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatının
hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edən
Heydər Əliyev ideyaları Azərbaycan
xalqının milli inkişafının məfkurə əsasları
rolunu oynayırdı. Məhz bu əsasda
Azərbaycan Respublikası həmin dövrdə
sürətli yüksəlişi təmin edə bilmiş, gələcək
müstəqilliyin, bir növ iqtisadi təməli
qoyulmuşdu. Digər tərəfdən, Azərbaycan
xalqının milli intibahının Heydər Əliyev
ideyalarında ifadə olunan məfkurə əsasları
onun əbədi müstəqillik ideyaları ilə daxili
bağlılığını əks etdirir.
Müstəqil dövlət qurmaq üçün vacib olan
milli iradədən tutmuş iqtisadi imkanlar və
beynəlxalq dəstək də daxil olmaqla, bütün
şərtlər məhz ümummilli liderin ideyaları
ilə reallaşmışdır. Dövlət müstəqilliyinin
əldə edilməsi ölkəmiz qarşısında geniş
inkişaf perspektivləri açmış, Azərbaycan
xalqı öz həyatını sərbəst və müstəqil
qurmaq imkanı qazanmışdır. Nəticədə,
ölkənin sərvətləri, iqtisadi, siyasi və
mədəni potensialı, əlverişli geosiyasi
vəziyyəti, zəngin neft-qaz yataqları və
digər resursları həm müstəqil dövlət
quruculuğunu, həm də Azərbaycanın
regionda və dünyada özünə layiq yerini
tutmasını şərtləndirmişdir.
Ulu öndər yenidən siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra cəmiyyətin daxili
resurslarının səfərbər olunmasına xüsusi
önəm verirdi. Bu resurslar içərisində
ailə müstəsna əhəmiyyət kəsb edirdi.

“Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizi, adətənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün
istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq
və gənc nəsli əsrlər boyu böyük
sınaqlardan keçmiş bu mənəvi, əxlaqi
dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik”–
deyən Heydər Əliyev ailə institutunun
möhkəmlənməsinə və zənginləşməsinə
hər zaman böyük diqqət yetirirdi. Ailə
institutu dahi şəxsiyyətin əməli qayğısı ilə
əhatə olunmuşdu.
Azərbaycan yenidən müstəqillik əldə
etdikdən sonra ölkəmizin rastlaşdığı
problemlər çox idi. Ermənistanın işğalçılıq
siyasəti nəticəsində ərazilərimizin 20
faizindən çox hissəsinin işğal edilməsi,
bazar iqtisadiyyatı sahəsində nəzəripraktiki təcrübənin olmaması, milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunması və inkişafı
sahəsində qanunvericilik bazasında
boşluqların olması fonunda ailənin mövcud
kompleks psixoloji problemləri və iqtisadi
çətinlikləri artırdı.
Azərbaycan ailəsinin problemləri hər
zaman, ulu öndəri düşündürmüşdür. Bütün
məsələlərin əsas istinad nöqtəsində hər
zaman məhz Azərbaycan ailəsi dayanırdı.
İlk növbədə bu ailələrin sosial həyat
şəraitini təmin etmək lazım idi. Ölkədə
sosial institutlar iflic vəziyyətdə idi. Reallıq
psixoloji, mədəni və ideoloji tələbatların
ödənə biləcəyi mühitin yaradılmasını tələb
edirdi. Məhz belə bir dövrdə ulu öndər öz
xilaskarlıq missiyasına başlamalı oldu.
Ümummilli lider Azərbaycan ailəsinin

sabitliyini təmin etməklə onun milli mənlik
şüurunu və milli iftixar hisslərini özünə
qaytara bildi. O dövrün böhranlı, ümidsiz
anlarında belə Azərbaycan xalqı öz dahi
lideri ilə inamla addımlaya bildi. Görkəmli
ictimai-siyasi xadim Heydər Əliyev
ailədaxili münasibətləri cəmiyyətdaxili
münasibətlərin güzgüsü hesab edərək, ailə
institutunun möhkəmlənməsi istiqamətində
məqsədyönlü addımlar atırdı.
Heydər Əliyev ailədə və cəmiyyətdə
xüsusi yeri olan qadın və uşaqların
hüquqlarının müdafiə olunmasını zəruri
hesab edirdi. Ötən əsrin 90-cı illərində
ailənin möhkəmləndirilməsi, qadın və
uşaq hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
dəstəyi əsasında Azərbaycan Respublikası
mühüm beynəlxalq Konvensiyalara
qoşulmuş və ölkəmizdə bir sıra müvafiq
qanunlar qəbul edilmişdir.
Ulu öndər deyirdi: “Qadınlar
dövlətimizin, dövlətçiliyimizin,
müstəqilliyimizin, bu günümüzün,
gələcəyimizin dayağıdır. Azərbaycan
qadını öz fəaliyyətini maarifçilik və
xeyriyyəçilik ideyalarının yayılmasından
başlayaraq, mədəni, dini, milli-mənəvi
dəyər və ənənələri də nəzərə almaqla
davam etdirir. Azərbaycan ailəsində
qadının yeri və rolu xüsusi əhəmiyyət
daşıyır. Azərbaycan qadını istənilən
sahədə uğur qazanmaqla yanaşı, çox
gözəl ailə sahibi olmağı və Vətənə layiqli
vətəndaşlar yetişdirməyi bacarır, ailənin
möhkəmliyi və bütövlüyünün qorunması
məsuliyyətini də layiqincə daşıyır”.
Azərbaycan dövlətinin inkişafında,
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasında qadınların müstəsna rolu
vardır. Qadınların fəal siyasətə cəlb
olunması ulu öndərin fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən birini təşkil edirdi. Bu
gün də Azərbaycan qadınlarının bütün
sahələrdə uğurlu fəaliyyəti üçün Prezident
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlət
tərəfindən geniş imkanlar yaradılmışdır.
Həyata keçirilən bütün tədbirlər, atılan
mühüm addımlar Azərbaycan ailəsinin
sağlamlığının və möhkəmliyinin

qorunmasına, eləcə də bütün sahələrdə
gender bərabərliyinin təmin edilməsinə
istiqamətlənmişdir.
Tarixi təcrübə sübut edir ki, dövlətin
inkişafında ən aparıcı vasitə insan və
mükəmməl kadr potensialıdır. Əslində
elm siyasətinin qoyuluşu ölkənin daxili
vəziyyətinin əsas göstəricisidir. Ona
görə də elm siyasəti elə qurulmalı, təbii
sərvətlərdən və intellektual potensialdan
elə istifadə edilməlidir ki, cəmiyyət
bütün gücünü gənc nəslin tərbiyəsinə,
ailənin möhkəmləndirilməsinə, müxtəlif
problemlərin həllinə yönəldə bilsin.
Ölkəmizdə insan kapitalının inkişaf
etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
qarşıya qoyduğu başlıca prioritet
istiqamətlərdəndir. Ölkə başçımız hələ
2003-cü ildə öz seçki platformasında
Azərbaycan regionlarının inkişaf
proqramlarının həyata keçirilməsi ideyasını
irəli sürərək hökumətin və cəmiyyətin
fəaliyyətini bu istiqamətdə səfərbər etmiş
oldu. Bunun ardınca mərhələli şəkildə
Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi
inkişaf proqramlarının icra olunması ölkədə
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə, insan
kapitalının formalaşıb möhkəmlənməsinə
böyük zəmin yaratdı. Sosial institutlaşma
mexanizmlərinin funksional fəaliyyəti
nəticəsində ailə institutunun sosial
əsaslarının möhkəmlənməsi prosesi daha
da sürətləndi.
Azərbaycan öz inkişafının dünyanı
bürüyən pandemiya ilə mübarizə şəraitində
yeni mərhələsinə qədəm qoyur. Bu
mərhələnin ən mühüm dəyərlər sistemini
xalq və hakimiyyətin birliyi, xalqın
sağlamlığının qorunması, ailənin sosialiqtisadi rifahının təmin olunması təşkil
edir. “Bizim üçün əsas prioritet məsələ
insanların sağlamlığı, onların sosial
müdafiəsi və vəziyyətə uyğun şəkildə
iqtisadi fəallığın artmasıdır” – deyə dövlət
başçımız gələcək fəaliyyət mexanizmini
diqqətə çatdırır. Göründüyü kimi,
pandemiya şəraitində cənab Prezidenti
düşündürən ən vacib vəzifə insanların,

Qadınlar dövlətimizin, dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin,
bu günümüzün, gələcəyimizin dayağıdır.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider
ailələrin sağlamlığı, təhlükəsizliyi
məsələsidir. İnsan sağlamlığına qayğı
cəmiyyətin qorunması, bütövlüyü və
dövlətin gələcəyinə xidmət deməkdir.
Ailə institutu sosial-iqtisadi və mədəni
dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq daim yeni
forma almaqdadır. Ailə cəmiyyətin əsas
elementi olaraq dəyərlərin, mədəniyyətin,
tarixin gələcək nəsillərə ötürücüsü,
stabilliyin və inkişafın faktoru olaraq qalır.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
ailə dəyərlərini cəmiyyətimizin ən mühüm
və qiymətli dəyərləri kimi qiymətləndirərək,
ailəyə bağlılıq, uşaqlara qayğı və
böyüklərə hörmətin Azərbaycan xalqına
məxsus olan ən gözəl xüsusiyyətlərdən biri
olduğunu qeyd edir.
Ailələr dövlətin möhkəmləndirilməsinin,
inkişafının əsasında durur. Bütün
zamanlarda ölkənin inkişafı ailələrin
cəmiyyətdə yeri və dövlətin ailələrə
münasibəti ilə qiymətləndirilir. Ailə və
gender problemləri müasir dünyada xüsusi
yanaşma tələb edir. Qloballaşma ənənəvi
cəmiyyətə individualizm, qeyri-ənənəvi ailə
formalarına tolerantlıq tendensiyalarını
gətirir. Azərbaycan cəmiyyətində ailə
institutu özünün sosial təyinatı və millimənəvi missiyasını daha dolğun və tam
şəkildə qoruyub saxlamaqdadır. Prezident
İlham Əliyev bir çıxışında qeyd edib ki,
biz ənənəvi düşüncədən kənarda yaşaya
bilmərik və gənc nəsil də bunu bilməlidir.
Bu gün dövlət tərəfindən
həyata keçirilən uğurlu ailə siyasəti,
ailə məsələləri, ailələrin rifahının
yaxşılaşdırılması istiqamətində imzalanan
fərman və sərəncamlar Azərbaycan
ailələrinin inkişafına yönəlmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin və Birinci vitse-

prezident Mehriban Əliyevanın strateji
hədəflərində Azərbaycan ailəsini
sosial-iqtisadi baxımdan dünyanın ən
inkişaf etmiş ölkələrində yaşayan ailələr
səviyyəsində görmək istəkləri yer alır.
Mənəvi baxımdan isə bu istəklər milli qürur
və vətənpərvərlik ideallarına söykənərək
möhkəmlənir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqil
və uğurlu xarici siyasəti fonunda ulu
öndərin ideyaları zaman keçdikcə ardıcıl
olaraq, reallığa çevrilir. Cəmiyyətin
sosial, iqtisadi, milli maraqlara söykənən
hərbi-siyasi kursu, hərbi strategiyası
daha da möhkəmlənir. Ulu öndərin
ideyalarında varislik, ənənələrə bağlılıq,
strateji müttəfiqlərlə etibarlı əməkdaşlıq
müstəqilliyimizin dönməzliyinə və əbədi
olmasına real zəmin yaradır. PrezidentXalq-Ordu birliyini biz 44 günlük Vətən
müharibəsində bir daha gördük. Bu birlik
və yüksək vətənpərvərlik qələbənin əldə
olunmasına imkan verdi. Ölkə başçımızın
ulu öndərin ideyalarından vüsət alan hərbidiplomatik siyasəti, ərazilərimizin işğaldan
azad edilməsini şərtləndirdi. 30 ilə yaxın
dövrdə doğma el-obalarının həsrəti ilə
yaşayan məcburi köçkünlərimiz, eləcə də
bütün xalqımız qələbə sevincinin qürurunu
yaşadı. Zəfər bayramının dəyərləri milli
iftixar mənbəyinə çevrildi.
Azərbaycan ailəsi vətənpərvər, igid
övladlar yetişdirən mühüm təsisat olaraq,
daim cəmiyyətin sağlamlığının təminatçısı
kimi dövlətimizin inkişafına və daha da
güclənməsinə mühüm töhfələr verəcəkdir.

Aynur SOFIYEVA,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi
sədrinin müavini
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Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın
xarici siyasətinin prioritetlərindəndir
4 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra ölkəmizin Avropa İttifaqı (Aİ) ilə iqtisadi, siyasi və
mədəni əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf etmişdir. Hazırda bu əlaqələr
qarşılıqlı inam və etimad əsasında genişlənir.
Qeyd edək ki, 2004-cü ildə Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasətinə,
2009-cu ildə isə onun Şərq istiqaməti üzrə çoxtərəfli əməkdaşlıq formatı
olan Şərq Tərəfdaşlığı Proqramına daxil edilmişdir. Azərbaycan hər iki
proqramın fəal iştirakçılarındandır. Hazırda Azərbaycan Respublikası ilə
Aİ arasında yeni saziş layihəsi üzrə danışıqlar başa çatmaq üzrədir.
Prezident İlham Əliyev ötən il
iyunun 18-də Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı
Proqramı ölkələrinin videokonfrans
formatında keçirilən sammitində
çıxış edərək demişdir: “Azərbaycan
Şərq Tərəfdaşlığının fəal tərəfdaş
ölkəsidir. Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq
Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
prioritetlərindəndir. Bizim Avropa
İttifaqının bir çox üzv ölkəsi ilə sıx
əməkdaşlığımız mövcuddur. Azərbaycan
Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə strateji
tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalayıb.
Biz Avropa İttifaqı ilə yeni tərəfdaşlıq
sazişi ilə bağlı danışıqların yekun
mərhələsindəyik. Mətnin 90 faizi artıq
razılaşdırılıb”.
Dövlətimizin başçısı sonra bildirmişdir
ki, iki il bundan əvvəl Brüsseldə
Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi
paraflanıb ki, burada hər iki tərəfin
müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü
və beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə
sadiqliyi vurğulanır.
Prezident İlham Əliyevin həmin
sammitdə çıxışı bir neçə məqamla
diqqəti çəkib. Birincisi, ona görə ki,
sammit qlobal pandemiya dönəmində
keçirilib və məlum olduğu kimi,
respublikamız bu bəşəri problemlə bağlı
qabaqcıl mövqeyə malikdir. Təqdirəlayiq
haldır ki, Azərbaycan Prezidentinin sədri
olduğu Qoşulmama Hərəkatının ötən il
mayın 4-də COVID–19-a həsr edilmiş
onlayn Zirvə görüşündə Avropa İttifaqı

və Afrika İttifaqının rəsmiləri də iştirak
ediblər.
Azərbaycan dövləti Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatına (ÜST) maliyyə
yardımı göstərib və beynəlxalq qurum
koronavirusla mübarizədə Azərbaycanı
nümunəvi ölkə adlandırıb. Təsadüfi
deyil ki, bu məqamı öz çıxışında
vurğulayan Prezident İlham Əliyev
Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi
Jozef Borelə videomüraciətinə görə
bir daha təşəkkürünü bildirərək, bunun
Aİ ilə Qoşulmama Hərəkatı arasında
fəal əməkdaşlığın başlanğıcı olacağına
əminliyini ifadə edib.
Əlbəttə, burada söhbət yalnız
pandemiyadan getmir, Şərq
Tərəfdaşlığının özünəməxsus ənənəvi
müzakirə mövzuları, xüsusilə adından da
göründüyü kimi, tərəfdaşlıq üçün tələb
olunan sülh və təhlükəsizlik, birgəyaşayış
kimi mandat-missiyası vardır. Məhz
bu mövzular Azərbaycanın sülhpərvər,
multikultural mövqeyinə tam uyğundur.
Azərbaycan dövləti həm Aİ tərəfindən,
həm də Aİ-nin digər təşkilatlarla birgə
əməkdaşlığı çərçivəsində müxtəlif
sektorlar (enerji, nəqliyyat, təhsil,
mədəniyyət, kənd təsərrüfatı, regional
inkişaf, iqtisadi, siyasi və institusional
islahatlar və s.) üzrə çoxsaylı layihələr
həyata keçirmişdir. Aİ ilə əlaqələr
indiyədək iqtisadi və siyasi islahatlara
dəstək, Şərq–Qərb nəqliyyatkommunikasiya dəhlizinin yaradılması,
infrastrukturun inkişafı və s. çərçivələrdə
inkişaf etdirilmişdir.

Xatırladaq ki, müstəqilliyin ilk
illərində Aİ ilə münasibətlər “MDB
ölkələrinə texniki yardım” (TACIS),
“Avropa – Qafqaz – Asiya Nəqliyyat
Dəhlizi” (TRACECA), “Avropaya neft və
qazın nəql edilməsi üzrə dövlətlərarası
proqram” (INOGATE), “Humanitar
yardım” (ECHO) və digər proqramlar
çərçivəsində inkişaf etdirilmişdir.
Aİ üçün Azərbaycan regionda, eləcə
də, Avropa qonşuluq siyasəti və Şərq
tərəfdaşlığı proqramları çərçivəsində
strateji cəhətdən mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Birincisi, Azərbaycan Aİ
və üzv ölkələrin enerji şirkətləri ilə
genişmiqyaslı enerji və nəqliyyat
layihələri həyata keçirir. İkincisi,

Azərbaycan tranzit mövqeyinə görə
Aİ-nin Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi
konsepsiyasının əsas ölkələrindən biridir.
Üçüncüsü, Azərbaycan İslam ölkəsi
olmasına baxmayaraq, dünyəviliyini
qoruyub saxlayır və əhalisi tolerantdır.
Azərbaycanın regiondakı tranzit
mövqeyi, Avropa və Asiyanın quru və
hava nəqliyyatı yollarının kəsişməsində
yerləşməsi, eləcə də Avrasiyanın
nəqliyyat qovşağı rolunu oynaması ölkəni
Aİ üçün cəlbedici edən faktorlardır.
Azərbaycanın İkinci Qarabağ
müharibəsindəki parlaq qələbəsindən
sonra regionda yeni reallıqlar
yaranmışdır. Azərbaycanın Xarici İşlər
naziri Ceyhun Bayramov 2020-ci il

dekabrın 18-də Brüsseldə keçirilən
Azərbaycan-Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq
Şurasının 17-ci iclasında regiondakı son
vəziyyət barədə ətraflı məlumat verib.
Nazir bildirib ki, Ermənistan tərəfindən
ötən ilin 27 sentyabr tarixində başladılan
növbəti təxribata, cavab olaraq,
Azərbaycan əks-hücuma keçib öz ərazi
bütövlüyünü təmin etmişdir.
İclasda tərəflər Əməkdaşlıq Şurasının
son iclasından etibarən Aİ və Azərbaycan
arasındakı əməkdaşlıq münasibətləri və
bu xüsusda əldə olunmuş nailiyyətlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Cari ildə pandemiyaya rəğmən ticarət
əlaqələrinin inkişaf etdiyi və Aİ-nin
Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı

olduğu qeyd olunub. Tərəflərin enerji
sahəsində strateji tərəfdaşlığı, Cənubi
Qaz Dəhlizinin fəaliyyətə başlaması,
eləcə də, nəqliyyat və bağlılıq layihələri,
Azərbaycanın bu xüsusda böyük
potensialı, sərmayə yatırımı və digər
mövzular üzrə müzakirələr aparılıb.
Azərbaycan ilə Aİ arasında insan
hüquqları və demokratiya sahəsində
əlaqələr genişlənir. Bu il aprelin 26-27də Bakıda Aİ – Azərbaycan Ədliyyə,
azadlıq və təhlükəsizlik, insan hüquqları
və demokratiya məsələləri üzrə Alt
Komitəsinin 9-cu iclası keçirilib. Tərəflər
arasında insan hüquqları və demokratiya
sahəsində mülki, iqtisadi, siyasi və
sosial hüquqlar, insan hüquqlarının
müdafiəsi üzrə milli çərçivə, eləcə də,
insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə
beynəlxalq forumlarda əməkdaşlıq
məsələləri ətrafında müzakirələr
aparılıb. Bundan başqa, ədliyyə, azadlıq
və təhlükəsizlik sahələrində bir sıra
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, o
cümlədən, qanunun aliliyi, məhkəmə
hakimiyyəti və ədliyyə sahəsində
əməkdaşlıq, miqrasiya, sığınacaq və
sərhəd idarəçiliyi, habelə mütəşəkkil
cinayətkarlıq və digər qanunsuz fəaliyyət
növləri ilə mübarizə, məcburi köçkünlərin
işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıtması
kimi mövzular ətrafında geniş fikir
mübadiləsi aparılıb.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan
və Aİ arasında qarşılıqlı hörmət və
bərabər tərəfdaşlığa əsaslanan yeni
saziş hazırlanır. Sənəd ölkəmiz ilə Aİ
arasında münasibətlərin hüquqi əsasını
təşkil edəcək. Prezident İlham Əliyev
bu il aprelin 30-da Litvanın Xarici İşlər
naziri Qabrielius Landsbergisin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən
vurğulayıb ki, Azərbaycan ilə Aİ arasında
yeni saziş layihəsi üzrə danışıqlar
tezliklə uğurla yekunlaşacaq. Bu sənədin
imzalanması hər iki tərəfin maraqlarına
uyğundur.
Məsaim ABDULLAYEV, “Xalq qəzeti”

“Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi Azərbaycana Avrasiyanın nəqliyyat və
logistika mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək”

Ö

Bu gün bizim bölgəmizdə yeni vəziyyət yaranmışdır, yeni reallıq
yaradılmışdır. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı,
artıq həll edildi, bitdi. İndi gələcəyə baxmalıyıq və bölgəmizdə
əməkdaşlıq haqqında düşünməliyik, xüsusilə nəqliyyat
layihələrinin həyata keçirilməsi, Zəngəzur dəhlizinin açılması çox
önəmli məsələlərdən biridir. Əminəm ki, birgə səylərlə buna da
nail olacağıq.

tən il sentyabrın 27-dən başlayan və 44 gün davam edən
Vətən müharibəsində dövlətçilik tariximizin ən parlaq
səhifələri yazıldı, düşmən üzərində möhtəşəm qələbə
qazanıldı. Məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan imzalanan üçtərəfli
bəyanatın uyğun olaraq, bir güllə belə atılmadan, heç bir itki
verilmədən işğal edilən ərazimizin qalan hissəsi– əvvəlcə
Ağdam şəhəri və rayonun işğal altında qalan kəndlərini, növbəti
mərhələdə isə ölkəmizin əzəli və əbədi torpaqları olan Kəlbəcər
və Laçın rayonlarını təhvil verdi.

Sözügedən bəyanatın digər
bəndlərinin icrası istiqamətində hazırda
ciddi tədbirlər görülür. Bu barədə ətraflı
bəhs etməzdən əvvəl xatırladaq ki,
bəyanatın 9-cu maddəsində bölgədəki
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
bərpa olunmasının zəruriliyi vurğulanır.
Başqa sözlə desək, Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə Azərbaycanın qərb
rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat
kommunikasiyalarının inşasının
reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Fevralın
14-də Prezident İlham Əliyevin Horadiz–
Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini
qoyması da sözügedən bəyanatın 9-cu
maddəsinin icrasına başlanılmasının
bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan və
Rusiya prezidentləri, Ermənistanın baş
naziri arasında 2021-ci il yanvarın 11də reallaşan üçtərəfli görüş zamanı da
nəqliyyat-kommunikasiya sistemlərinin
bərpası əsas müzakirə mövzusu olub.
Görüşün gedişində imzalanan yeni
bəyanata əsasən, 10 noyabr bəyanatının
9-cu bəndinin müddəalarını icra etmək
üçün Azərbaycan, Ermənistan və
Rusiya baş nazirlərinin müavinlərinin
həmsədrliyi ilə üçtərəfli işçi qrupu
yaradılıb. Həmin qrupun iclasında isə
Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin,
Ermənistanın baş nazirinin 2020-ci il
noyabrın 10-da imzaladıqları bəyanatın
həyata keçirilməsi, dəmir yolu və
avtomobil yolunun salınmasının prioritet
məsələ kimi icra olunması, eləcə də,
üç ölkə rəhbəri arasında razılaşdırılan
digər istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi
ilə bağlı əsas fəaliyyət istiqamətlərinin
siyahısı hazırlanıb.
Xatırladaq ki, əməkdaşlıq və
nəqliyyat baxımından Zəngəzur
dəhlizinin yaradılması Azərbaycan,
Rusiya və Ermənistan arasında
imzalanan sənədlər arasında ən

mühüm məsələlərdən biri sayılır və
bu, Ermənistan da daxil olmaqla,
bütün regional ölkələrin maraqlarına
xidmət edir. Azərbaycan bölgədə
davamlı sülhün bərqərar olunması
üçün əsas vasitəni əməkdaşlıqda görür
və buna görə də Zəngəzur dəhlizinin
yaradılmasını, nəqliyyat əlaqələrinin
bərpasını qətiyyətlə dəstəkləyir.
Bu dəhlizin əhəmiyyəti barədə
dövlətimizin başçısı martın 31-də
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının videokonfrans formatında
reallaşan qeyri-formal Zirvə görüşündəki
çıxışında deyib: “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,

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

kommunikasiya, infrastruktur layihələri
bütün türk dünyasını birləşdirəcək, eyni
zamanda, digər ölkələr üçün əlavə
imkanlar yaradacaq, o cümlədən,
Ermənistan üçün. Ermənistanın
hazırda onun müttəfiqi olan Rusiya ilə
dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Bu dəmir
yolu əlaqəsi Azərbaycan ərazisindən
yarana bilər. Ermənistanın onun
qonşusu olan İranla dəmir yolu əlaqəsi
yoxdur. Naxçıvan vasitəsilə bu dəmir
yolu təmin edilə bilər. Azərbaycan
Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitəsilə
Türkiyə ilə birləşir, Orta Asiya Avropa
ilə birləşir. Yəni, yeni nəqliyyat dəhlizi
yaranmaqdadır. Artıq Azərbaycan
bu işlərə start vermişdir. Əminəm ki,
tərəfdaş ölkələr də bu imkanlardan
istifadə edəcəklər”.
Prezident İlham Əliyev aprelin
14-də ADA Universitetində “Cənubi
Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra
inkişaf və əməkdaşlıq” adlı konfransda
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Türkiyə
nümayəndəliyindən Nigar Gökselin
sualına cavabında da Zəngəzur

dəhlizininin əhəmiyyətinə bir daha
toxunaraq, bu nəqliyyat infrastrukturu
ilə bağlı maraqlı bir məqama toxunub,
sözügedən dəhlizin Türkiyənin razılığı
olmadan açıla bilməyəcəyini vurğulayıb:
“Baxmayaraq ki, Türkiyə Azərbaycan,
Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin
müavinləri səviyyəsində üçtərəfli
işçi qrupunda iştirak etmir, Türkiyə
müzakirələrlə bağlı bizim tərəfimizdən
məlumatlandırılır və əgər Ermənistan
kommunikasiyalarla bağlı çətinliklərə
son qoymaq istəyirsə, onlar tranzit ölkə
olmaq üçün hər hansı imkana malik
olmaq istəyirlərsə, yalnız Türkiyə onları
bununla təmin edə bilər...”.
Prezident İlham Əliyev BMT-nin
Asiya və Sakit okean üçün İqtisadi
və Sosial Komissiyasının 77-ci
sessiyasında videoformatda çıxışında
isə vurğulayıb ki, Azərbaycan regionda
dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyi təmin
etmək arzusundadır. “Azərbaycan
Şərq-Qərb, Şimal-Cənub, ŞimalQərb nəqliyyat dəhlizləri kimi regional
bağlantı layihələrinin icrasına mühüm
töhfə verir. Hazırda Azərbaycan
öz ərazisindən Asiyanı Avropa ilə
birləşdirən Şərq-Qərb dəhlizinin tərkib
hissəsi olacaq “Zəngəzur nəqliyyat
dəhlizi” üzərində çalışır: “Bu dəhliz
Azərbaycana Avrasiyanın 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”.
Zəngəzur dəhlizinin açılması Cənubi
Qafqazdan keçən marşrutlar sisteminin
fəaliyyətini daha da canlandıracaq.
Dəhliz, həmçinin Azərbaycan və İran
Culfası arasında dəmir yolu xəttinin
açılışına və İranın dəmir yollarına çıxış
əldə etməyə imkan verəcək. Bununla
bərabər, Zəngəzur dəhlizi təkcə dəmir
yolları deyil, həm də avtomobil yolları
sisteminə malik olacaq. Deməli, bu
dəhlizin yaradılması həm də avtomobil
əlaqəsinin açılmasına imkan yaradacaq.
Hazırda Türkiyədən yüklər
Azərbaycana Gürcüstan və İran
vasitəsilə tranzit yolu ilə çatdırılır. Bu
maşrutun yaradılması Türkiyədən
Azərbaycana və əks istiqamətdə
malların birbaşa tədarükünü
asanlaşdıracaq. Beləliklə, daha bir
kommunikasiya xətti türk dünyası
coğrafiyasında, eləcə də, Asiya və
Avropa arasında əlaqələrin daha sürətli
və asan olmasına şərait yaradacaq.
Göründüyü kimi, artıq bölgədə
yeni nəqliyyat və infrastruktur xəritəsi
formalaşmasına başlanılıb. Təsadüfi
deyil ki, Azərbaycan müstəqillik əldə
etdikdən indiyədək Asiya və Avropanı
birləşdirən yüksək əhəmiyyətli nəqliyyat
dəhlizləri yaradıb. Məhz ölkəmizinn
təşəbbüsü ilə reallaşdırılan Şimal–
Cənub, Şərq–Qərb və Cənub–Şimal
nəqliyyat dəhlizləri qitələrarası
daşınmaların həyata keçirilməsini
gerçəkləşdirib. Bu nəqliyyat dəhlizləri
istifadəyə verildiyi vaxtdan tarixi İpək
yolunun bərpasında mühüm önəm
daşıyıb.
Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması və
ölkəmizin təqdim etdiyi digər tranzit
nəqliyyat dəhlizləri dünyanın nəqliyyat

xəritəsini yenidən formalaşdıracaq.
Başqa sözlə, yeni yaranacaq nəqliyyat
infrastrukturu beynəlxalq status
qazanmaqla Asiya və Sakit okean
hövzəsi ölkələrinin də istifadə edə
biləcəyi marşuruta çevriləcək.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye
və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Vüqar
Bayramovun sözlərinə görə, Zəngəzur
dəhlizinin yaradılması ilə Avrasiyanın
nəqliyyat şəbəkəsinin yeni bir “damarı”
açılacaq və bu, nəticədə bölgə ölkələri
arasında xüsusilə iqtisadi-ticari
əlaqələrə müsbət təsir göstərəcək.
Türkiyə bu dəhlizdən istifadə edərək
əsas iqtisadi tərəfdaşlarından biri
olan Azərbaycana birbaşa quru yolu
reallaşdıracaq. Şübhəsiz ki, bu da, öz
növbəsində, ikitərəfli iqtisadi və turizm
əlaqələrinin daha sürətli inkişafına
şərait yaradacaq. Digər tərəfdən,
Zəngəzur dəhlizi həm də Türkiyə üçün
Orta Asiyaya bir ticarət qapısı rolunu
oynayacaq və bu ölkənin türk dünyası
ilə iqtisadi əlaqələrini gücləndirməsinə
imkan verəcək.
Ermənistan isə Zəngəzur dəhlizinin
qeyd edilən üstünlüklərindən
yararlanarsa, başqa sözlə, regional
əməkdaşlığa önəm verərsə, sosialiqtisadi sahələrdə müsbət göstəricilərlə
qarşılaşa bilər. İlk növbədə, iqtisadi
blokadadan çıxmaq və iqtisadi inkişafını
gerçəkləşdirmək imkanları əldə edər.
Əks halda, təcavüzkar siyasətindən
əl çəkməsə, bu ölkədə işsizlik
səviyyəsi daha da artacaq, mühacirət
və yoxsulluqla müşayiət olunan oxşar
iqtisadi vəziyyət getdikcə ağırlaşacaq,
düşmən respublikada xaos və
özbaşınalıq daha da dərinləşəcək.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyeva Qızılağac Milli Parkına səfər edib

Aprelin 30-da Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti, IDEA
İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri
Leyla Əliyeva Qızılağac Milli Parkına
səfər edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, milli
parkın ərazisi, zəngin fauna və
florası ilə tanış olan Leyla Əliyeva
daha sonra Ekologiya və Təbii
Sərvətlər naziri Muxtar Babayevlə
sahilyanı və dəniz qoruqları daxil
olmaqla, xüsusi mühafizə olunan
təbiət ərazilərinin gələcək inkişaf
perspektivlərini müzakirə edib.
Səfər zamanı Leyla Əliyeva
Xəzər dənizinin Kiçik Qızılağac
körfəzinə körpə balıqların buraxılması, o cümlədən, ölkəmizin
yaşıllıq və meşə ərazilərinin artırılmasına dəstəyi nümayiş etdirmək
məqsədilə milli parkın ərazisində
Eldar şamlarının əkilməsi
mərasimində iştirak edib.
Qeyd edək ki, 2018-ci il
sentyabrın 26-da yaradılmış
Qızılağac Milli Parkı Qızılağac
Dövlət Təbiət Qoruğunu və bütöv
Qızılağac körfəzini ehtiva edir
və Xəzər dənizində ilk mühafizə
olunan dəniz ərazisi hesab olunur.

Qızılağac Milli Parkına aid su
ərazisinin mühafizəsi dünyanın nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə
üzləşən balıq növlərinin yaşaması
üçün zəruridir.
IDEA İctimai Birliyi və “Blue
Marine Foundation” təşkilatının
birgə təqdimatına əsasən,
2019-cu ilin noyabr ayında həmin
milli park dünya sularının xilası
üçün ümid yeri (Hope Spot) kimi
seçilib. Ümid yerləri “Mission Blue”
təşkilatının beynəlxalq mühafizə
kampaniyası çərçivəsində bəyan
edilən, ekoloji baxımdan unikal

olan dəniz əraziləridir. Ümid
yerlərinin elan edilməsində əsas
məqsəd okeanların qorunması
üzrə qlobal hərəkatı dəstəkləmək
və daha geniş su ərazilərinin
mühafizə edilməsinə nail olmaqdır.
Məlum olduğu kimi, son
illər ərzində ölkəmizin su
hövzələrindəki balıq növlərinin
təbii populyasiyaları insan
fəaliyyətinin mənfi təsirləri
nəticəsində məhvolma təhlükəsi
həddinə çatıb.
Bununla əlaqədar, L
 eyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə

Bu cür təşəbbüslərdən biri
keçən ilin may ayından etibarən
IDEA İctimai Birliyi və Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə
həyata keçirdiyi “Zəngin hövzələr”
layihəsidir. Layihə ölkənin müxtəlif
yerlərində yerləşən göl və çaylara
məxsus olan balıq növlərinin təbii
populyasiyasının artırılması, daxili
su hövzələrində çirkləndirilmənin
azaldılması, qanuni və
məsuliyyətli balıq ovunun təşviqi
üzrə davamlı və ardıcıl tədbirlərin
təşkil edilməsini nəzərdə tutur.

Azərbaycanın və Qafqaz regionunun su faunasının qorunması,
ölkəmizin daxili su hövzələrinin
bioresurslarının mühafizəsi və
bərpası üzrə bir sıra mühüm
təşəbbüslər həyata keçirilir.

Saxta “erməni soyqırımı” mövzusunu
gündəmdə saxlayan acı gerçəklər

A

prelin 24-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının 46-cı Prezidenti Cozef
Bayden Birinci Dünya müharibəsinin acı nəticələrini birtərəfli
qaydada şərh etməklə bir daha ikili standartlar mövzusunu
beynəlxalq səviyyəli problem kimi aktuallaşdırdı. Əslində, Osmanlı
dövlətini parçalamaq üçün daim birgə fəaliyyət göstərən və müasir
Türkiyəyə qarşı fasiləsiz olaraq düşmənçilik mövqeyi sərgiləyən
qüvvələr uydurma “erməni soyqırımı” mövzusunun tarixi gerçəklik
deyil, siyasi təzyiq vasitəsi olduğunu heç zaman gizlətməyiblər.
Məhz bu amili nəzərə alaraq iki məsələ barədə faktlar ətrafında fikir
və mülahizələrimizi bölüşmək istərdik. Birinci, XX əsrin əvvəllərində
Anadoludakı tarixi gerçəklər, ikincisi, saxta “erməni məsələsi”nin
davamı olan uydurma “soyqırımı” anlayışının səbəbi və məqsədləri.
Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki,
uydurma “erməni soyqırımı” mövzusuna münasibət beynəlxalq arenadakı vəziyyətə uyğun olaraq daim
dəyişmişdir. Erməni din xadimləri
bu məsələni ilk dəfə erməni lobbisi
vasitəsilə Birinci Dünya müharibəsinin
sonlarına yaxın gündəmə gətirmiş və
Osmanlıya qarşı fantastik məbləğdə
təzminat irəli sürmüşdülər. Məqsəd
yetərincə məkrli idi. O dövrdə xəzinəsi
tamamilə boş olan Osmanlı dövlətinə
bu iddianı qəbul etdirmək və torpaq
qoparmaq istəyirdilər. Lakin uydurma
“erməni soyqırımı” anlayışının qəbul
etdirilməsinin daha fəal fazası 1950-ci
illərə təsadüf etmişdir.
Prezident Cozef Baydenin məlum
açıqlamasına Türkiyə ilə bərabər,
Azərbaycan da kəskin şəkildə etiraz
səsini ucaltdı. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevlə Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığından sonra bu etirazlar
daha da intensivləşdi. Nəhayət, aprelin 28-də ABŞ-ın dövlət katibi Entoni
Blinken Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə telefonla zəng etdi. Azərbaycan
Prezidenti söhbət əsnasında, eyni
zamanda, bu günlərdə ABŞ Prezidentinin dırnaqarası “erməni soyqırımı” ilə
bağlı bəyanatıyla əlaqədar qeyd etdi
ki, Türkiyə Azərbaycanın yaxın dostu
və müttəfiqidir, postmüharibə dövründə

bölgəmizdə çox önəmli və müsbət rol
oynayır. ABŞ Prezidentinin bu açıqlaması Azərbaycan rəhbərliyi və ictimaiyyəti
tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb. Bütün
bunlar bir daha göstərdi ki, Azərbaycan
bundan sonra da Türkiyənin yanında
olmaqda davam edəcək.
Mövzunun davamı olaraq qeyd
etmək lazımdır ki, ötən dövrdə birbaşa siyasi maraqlara xidmət edən bu
qərarların nə Ermənistan dövlətinə, nə
də erməni toplumuna faydası olmayıb.
Əksinə, beyni, düşüncəsi və baxışları
xəstə “böyük Ermənistan” təxəyyülü
ilə zəhərlənən ermənilər Azərbaycana
qarşı işğalçılıq siyasəti və Türkiyəyə
istiqamətlənmiş əsassız ərazi iddiaları
ilə öz dövlətlərini indiki gülünc vəziyyətə
salmışlar. Hazırda Ermənistandakı
çoxtərəfli böhran həddinin əsas səbəbi,
məhz bu amillərdir. Uydurma “erməni
soyqırımı” ayrı-ayrı ölkələrin hökumət və
parlament qərarları indiyədək olmadığı
kimi, bundan sonra da Ermənistana və
erməni toplumuna fayda gətirməyəcək.
Dünya ermənilərindən yardım, ianə,
üzvlük haqqı adı ilə fasiləsiz olaraq
hər ay toplanan vəsaitlərin bir hissəsini
müəyyən şərtlər altında Ermənistan
hökumətinə “pay” kimi verib öz iyrənc
şərtlərini diktə edən erməni lobbisi
bundan sonra da öz prinsiplərindən
əl çəkməyəcək. Çünki aylıq toplanan
vəsaitlər onlar üçün davamlı qa-

zanc mənbəyidir. Beləliklə, məntiqi
mülahizələrlə əsaslandıra bilirik ki,
uydurma “erməni soyqırımı” mövzusunun arxasında iki mühüm qüvvə
var – erməni lobbisi və daim onlardan
Türkiyəyə qarşı istifadə edən tərəflər.
Ayrı-ayrı ölkələrdəki siyasi qüvvələr
uydurma “erməni soyqırımı” mövzusunu iki mühüm məqsəd üçün istifadə
edirlər. Birincisi, erməni lobbisindən
seçki kampaniyalarında yardım alır,
ikincisi, bu məsələdən Türkiyəyə qarşı
güc vasitəsi kimi yararlanırlar. Beləliklə,
“ermənipərəstlik” anlayışı, sadəcə olaraq, bu iki mənfur qüvvənin ortaq maraqlarından doğan “bicpərəstlikdir”.
Qeyd edilməlidir ki, ABŞ prezidentləri
arasında ənənəvi 24 aprel müraciətləri
edənlərdən ilk dəfə Osmanlı dövlətinin
süqutu illərində bu coğrafiyada yaşananları “soyqırımı” ifadəsi ilə xatırlayan 1981-ci ildə Ronald Reyqan olub.
Lakin məhz ABŞ-ın keçmiş Prezidenti
Ronald Reyqanın hüquq məsələləri
üzrə müşaviri Bryuz Felin bildirmişdir
ki, Ağ evin araşdırması nəticəsində
1915-ci ildə ermənilərin 2 milyon Osmanlı türkünü qətlə yetirdiyi müəyyən
olunmuşdur. 1981-ci ildə həmin məsələ
Ağ ev tərəfindən araşdırılmış və saxta
erməni iddialarının əsassız olduğu sübuta
yetirilmişdir. Bundan başqa, ABŞ-da
fəaliyyət göstərən 69 görkəmli tarixçi alim
birgə müraciətlərində Osmanlı dövlətində
“erməni soyqırımı” anlayışının yalan
olduğunu bildirmişlər. Erməni yalanlarını ABŞ-dakı arxiv sənədləri ilə ifşa
edən bu ölkənin görkəmli alimi, yazıçıpublisist Samuel A.Ujmz Birinci Dünya
savaşından əvvəl Osmanlı ərazisindəki
erməni üsyanları ilə bağlı nadir faktları
tədqiqata cəlb edib. Bir neçə dildə yayılan
“Ermənistan terrorçu xristian dövlətinin
gizlinləri” əsərinin müəllifi Samuel A.Ujmz
saxta “soyqırımı” anlayışını yaradan
bütün səbəbləri, erməni toplumunun
hansı güclərin təsiri və yardımı ilə
Osmanlı dövlətinə qarşı döyüşdüklərini
əsaslandırdığı üçün ermənilər tərəfindən
dəfələrlə təhdid edilmiş və ABŞ-da öz

evində müəmmalı şəkildə ölmüş, əsərin
ikinci cildi əlyazma şəklində oğurlanmışdır. ABŞ-ın saxta “erməni soyqırımı” mövzusuna dair dalğavari baxış bucağı ilə
bağlı daha bir faktı təqdim etmək yerinə
düşər. ABŞ Dövlət Departamentindən
Prezident Cozef Baydenin məlum açıqlamasına belə münasibət bildirilib: “Prezidentin son açıqlaması “Xarici Dövlət
Toxunulmazlığı” Qanunu ilə tənzimlənən
ABŞ məhkəmələri qarşısında Türkiyənin
suveren immunitetinə təsir etmək
məqsədi daşımayıb”.
Araşdırmalar göstərir ki, Türkiyə
Respublikasında keçmiş SSRİ-nin
süqutuna qədər saxta “erməni soyqırımı”
mövzusuna qarşı müəyyən biganəlik
yaşanmışdır. Lakin sovetlər birliyinin
süqutu ərəfəsində Türkiyə açıq şəkildə
müşahidə etmişdir ki, SSRİ-nin süqutundan sonra ABŞ və bəzi Avropa
ölkələrinin ona qarşı təzyiqləri artmağa
başlayır. Bu məsələdə qarşı tərəflər,
ilk növbədə, saxta “erməni soyqırımı”
məsələsindən istifadə etməklə öz maraqlarını təmin etməyə çalışıb. Təsadüfi
deyil ki, erməni quldur dəstələrinin
Anadoluda qətliama məruz qoyduqları türklərin kütləvi məzarlıqları, məhz
1990-cı illərdən açılmağa başlayıb. İndi
həmin sübutlardan bəzilərini təqdim
edək. Məlum olduğu kimi, erməni
silahlı dəstələri XX əsrin əvvəllərində ilk
böyük qətliamları Anadolunun şərqində
törədiblər. 1
 915-ci ildə Vanı ələ keçirən
ermənilər Van və Ərciş arasında
yerləşən Dərəbəy, Hakis, Zorava, Hıdır,
Göllü, Şəyhaynə, Şəyhkara kəndlərində
yerli əhalini məhv ediblər. Bu bölgədə
həmin qanlı hadisələr nəticəsində 2500
türkün kütləvi öldürülməsi sənədlər
əsasında təsdiqlənib. Bu yerlərdəki
vəziyyət 1918-ci ildə ABŞ-lı missionerlər
tərəfindən lentə alınıb, sənədləşdirilib,
raportlar şəklində öz ölkələrinə
göndərilib. Həmin dövrdə bölgədə
xidmət edən alman və ingilis hərbçilər
tərəfindən də bu barədə sanballı əsərlər
yazılıb. 1990-cı il aprelin 4-də yerli
tədqiqatçılar Vanda bir neçə kütləvi

məzarlığın tapılmasına nail olublar.
Daha bir fakt: Çukurovanın görkəmli
şəxsiyyətlərindən olan Səhlikzadə
Həsən Əfəndinin nəvələri Camal və
Kamal Sələkoğlular erməni quldur
dəstələrinin vəhşilikləri ilə bağlı babalarından qalan sənədləri və digər faktları
günümüzə qədər yaşadıblar. Bundan
başqa, 1989-cu ildə İğdır vilayətinin
Hakmehmet kəndində aparılan qazıntı
zamanı aşkar edilmiş kütləvi məzarlıqda
51 yerli türkün cəsədi aşkarlanıb. Kənd
sakinlərinin məlumatlarında isə bildirilir ki, 102 il əvvəl erməni vandalların
törətdikləri həmin qətliamda 83 nəfər xüsusi amansızlıqla öldürülüb. Bu günlədə
kənd sakinlərindən 77 yaşlı Pəri Ud
bildirib ki, həmin qətliamda onun 7 əmisi
erməni cəlladları tərəfindən vəhşicəsinə
öldürülüb. 1918-ci ildə Qarsdakı “Ulu”
məsciddə 285 yerli türkü vəhşicəsinə
qətlə yetiriblər. Van, İğdır, Qubada
olduğu kimi, Qarsda da müsəlman və
türklərə aid olduğu təsdiqlənən bir neçə
kütləvi məzarlıq aşkarlanıb.
Hazırda Van şəhərində ucaldılmış Şəhidlik Zirvəsi, İğdırdakı “Beş
qılınc” abidələri XX əsrin əvvəllərində
ermənilərin bölgədəki türk və müsəlman
əhaliyə qarşı törətdiyi qanlı qətliamların
nişanələridir. Bu abidə və komplekslərdə
bölgədə aşkarlanan kütləvi məzarlıqlarla
bağlı geniş məlumatlar vardır.
İndi isə yenidən arxivlərin açılması mövzusuna qayıdaq. Avropa
İnsan Hüquqları Məhkəməsi 1915-ci
il hadisələrinin müzakirə aspektlərinin
siyasətçilərə deyil, tarixçilərə aid olduğunu açıq şəkildə iki qərarla ifadə

edib. Bundan başqa, Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan hələ baş nazir
olduğu dövrdə 1915-ci il hadisələrini elmi
reallıqların işığında yaddaşlara yazmaq
məqsədilə 2005-ci ildə ortaq tarixi
komissiya yaratmaq təklifi ilə çıxış edib.
Ötən dövrdə ermənilər tərəfindən qarşılıq almamasına baxmayaraq, Türkiyə
tərəfi bu təklifin qüvvədə qaldığını bildirir.
Ermənistan tərəfinin arxivlərin açılması
təklifinə müsbət yanaşmamasının iki
mühüm səbəbi var. Birinci Ermənistan
dövləti 1918-ci ildə Azərbaycan siyasi
elitasının güzəşti nəticəsində mərkəzi
İrəvan olmaqla təxminən 9.9 min kvadrat
kilometrlik ərazidə yaradılıb. Ona görə
də 1915-ci il hadisələrinə dair rəsmi
sənədlərin Ermənistan arxivlərində mövcudluğu inandırıcı deyil. Erməni silahlı
birləşmələrinin bölgədə, o cümlədən,
Zəngəzurda, indiki Ermənistanda,
Naxçıvanda, Anadolunun şərqində,
həmçinin Xoy və Səlmasda törətdiyi
vəhşilikləri təsdiqləyən sənədlər əgər
İrəvanda saxlanılırsa həmin qovluqlar Xocalı soyqırımından da dəhşətli
cinayətləri üzə çıxarar. Bütün bu
səbəblərdən rəsmi İrəvan heç bir halda
arxivlərin açılması məsələsini müzakirə
mövzusuna çevrilməsinə tərəfdar deyil.
1915-ci il hadisələri ilə bağlı gerçəklər
ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Rusiya kimi
dövlətlərin arxivlərində mövcuddur ki,
bunlar ləng olsa da, zaman-zaman
ictimailəşir.

Sabir ŞAHTAXTI,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Ankara
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Azərbaycan Prezidentinin tapşırıqlarının icrası ədliyyə orqanlarının diqqət mərkəzindədir
 Ədliyyə Nazirliyində
videokonfrans formatında
kollegiya iclası keçirilib.
Nazirliyin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, kollegiya
iclasında Prezident İlham
Əliyevin dövlət başçısı
kimi 17 illik fəaliyyətinin
ümummilli lider Heydər
Əliyevin yaratdığı müasir
Azərbaycan dövlətinin
hərtərəfli inkişafını,
xalqımızın böyük qələbəsini
təmin etdiyi vurğulanıb.
Çıxış edən Ədliyyə naziri Fikrət
Məmmədov dövlətimizin başçısının
müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq bu illər ərzində
respublikamızın iqtisadi, siyasi,
hərbi cəhətdən möhkəmləndiyini və
regionun lider ölkəsinə çevrildiyini,
Vətən müharibəsində Azərbaycan
Ordusunun dövlətimizin gücünü,
hərb tarixinə düşən və öyrənilən
nadir əməliyyatları ilə dünyanın ən
güclü 50 ordusundan biri olduğunu
nümayiş etdirdiyini vurğulayıb.
Nazir bildirib ki, işğaldan azad
olunmuş doğma torpaqlarımız
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə yenidən
dirçəlir. Çoxşaxəli islahatlara dəyərli
töhfələr verən respublikamızın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə mühüm
layihələr reallaşdırılır.
Dövlətimizin başçısının qeyd
etdiyi kimi, bu gün müstəqil
Azərbaycan ən şanlı dövrünü
yaşayır. Nüfuzlu beynəlxalq reytinq
təşkilatlarının verdiyi yüksək qiymət

– ölkəmizin davamlı olaraq 10 ən
islahatçı dövlətdən biri olması,
hökumətin uzunmüddətli strategiyasına görə 10-cu yerdə qərarlaşması
respublikamızın hərtərəfli və davamlı inkişafının əyani təzahürüdür.
Bununla əlaqədar sosial-iqtisadi
tərəqqiyə, əhalinin rifahına xidmət
edən uzunmüddətli strategiyaların,
o cümlədən, 2030-cu ilədək milli
prioritetlərin, digər dövlət proqramlarının və milli fəaliyyət planlarının
müstəsna əhəmiyyəti qeyd olunaraq ölkə həyatının ayrı-ayrı sahələri
üzrə tədbirlərin sistemli, ardıcıl və
kompleks şəkildə həyata keçirildiyi
bildirilib.
Kollegiyada Azərbaycan
Prezidentinin 2021-ci il 6
mart tarixli fərmanı ilə təsdiq

 dilmiş “Dövlət proqramlarıe
nın tərtibi, icrası, monitorinqi və
qiymətləndirilməsi Qaydası”nın bu
sahədə işin təkmilləşdirilməsində,
layihələrin hazırlanması ilə bağlı vahid standartların müəyyən
edilməsində, məlumatların sistemli
toplanılmasında, monitorinq və
qiymətləndirmənin daha səmərəli
aparılmasında mühüm rolu qeyd
edilərək nazirliyə verilmiş tapşırıqların həmin sənədin tələbləri
nəzərə alınmaqla vaxtında, dürüst
və keyfiyyətlə icrasına nəzarətin
gücləndirilməsi tapşırılıb.
Eyni zamanda, kollegiya
iclasında açıq hökumətin təşviqi,
şəffaflığın və ictimai iştirakçılığın genişləndirilməsi, vətəndaş
məmnunluğunun təmin olunma-

sı ilə bağlı tədbirlər müzakirə
olunub. Bildirilib ki, dövlətimizin
başçısı ölkəmizin uğurlu inkişafının təminatında ictimai nəzarətə
hər zaman müstəsna əhəmiyyət
verir. Bu məqsədlə “İctimai iştirakçılıq haqqında” mühüm Qanun,
vətəndaş cəmiyyəti və media ilə
səmərəli işin təşkili və bu sahəyə
dövlət dəstəyi mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı yeni
fərmanlar qəbul olunub. Həmçinin
ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində
işin çevik və səmərəli təşkili
məqsədilə vahid kommunikasiya
siyasəti həyata keçirilir.
Bununla bağlı müvafiq
təlimatlara və tövsiyələrə uyğun
olaraq Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
görülən işlər qeyd olunub, media və

Bu dövrü xarakterizə etmək üçün çox
vaxt lazımdır. Hər şey göz qabağındadır.
Əminəm ki, bizim tarixçilərimiz,
politoloqlarımız, alimlərimiz bu dövrü
də məqalələrdə, kitablarda, dərsliklərdə
düzgün əks etdirəcəklər.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməyimiz
və digər bir çox məqamlar bizə həqiqi
inam və etimad qazandırmışdır.
Ölkəmiz 2012-ci ildə BMT-nin
Kosmik Fəzadan Sülh Məqsədləri ilə
İstifadəsi üzrə Komitəsinə üzv seçilmişdir. O zaman bəzi qaragüruhçular vay-şivən qaldırırdılar ki, dövlət
büdcəsindən lazımsız beynəlxalq
təşkilatlara üzvlük haqqı ödənilməsi
yolverilməzdir. Nəticədə nə oldu? Kapitulyasiya aktını imzalamış Ermənistanın
bir neçə generalı açıq şəkildə bəyanat

vətəndaş cəmiyyəti ilə fəaliyyətin
vahid strategiya əsasında həyata
keçirilməsi, bu məqsədlə ədliyyə
fəaliyyəti üzrə Kommunikasiya Strategiyasının işlənib hazırlanmasına
dair tapşırıqlar verilib.
Həmçinin uzun illərdən bəri
ictimai iştirakçılığı təmin edən
mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı tədbirlər müzakirə olunaraq
müvafiq Seçki Komissiyasının yeni
tərkibi formalaşdırılıb.
Kollegiya iclasında dövlətimizin
başçısının rəhbərliyi ilə ədliyyə
orqanlarının inkişafı çərçivəsində
nazirliyin tabe qurumlarının,
o cümlədən regional ədliyyə
idarələrinin fəaliyyətinin müasir
çağırışlara uyğun təkmilləşdirilməsi,
kadr islahatlarının aparılması, yerli

Bütün bunlar haqqında dövri olaraq
söz açan Prezident İlham Əliyev xatırladır ki, beynəlxalq məsələlərə gəldikdə,
biz köklü surətdə bölgəmizdə vəziyyəti
dəyişdirə bildik: “Biz Avropa İttifaqı ilə
sıx əlaqələr qurmuşuq. Avropa İttifaqına
üzv olan 9 ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq
haqqında sənədlər imzalanıb… “Şərq
tərəfdaşlığı” ölkələrindən hansı bir ölkə
Avropa İttifaqına üzv olan 9 ölkə ilə
strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalayıb?... Bu gün biz Avropa İttifaqı ilə
bərabərhüquqlu saziş üzərində işləyirik
və sazişin 90 faizi razılaşdırılıb. Əlbəttə
ki, pandemiya və müharibə bu işlərə
bir az müdaxilə etdi. Yaxın gələcəkdə
bu danışıqlar bərpa ediləcək. Ona görə
biz bu sahədə də uğurlar əldə etdik.
Ona görə bizim digər ölkələrlə xarici
siyasətimiz çoxşaxəlidir”.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi.
Azərbaycan istənilən beynəlxalq
təşkilata üzv olanda bədxahlarımız
min-bir bəhanə ilə həmin uğurumuzun üstünə kölgə salmağa çalışırdılar.
Dövlət başçımız həmin məqamı daha
yaxşı ifadə edir: “ Bəziləri hesab edirdi
ki, bu işlər əbəsdir. Yox, elə deyil. Biz

Son 10 ildə dörd beynəlxalq təşkilata
sədrlik etmişik, 18 qurumun üzvü seçilmişik
Siyasi və diplomatik uğurlarımız sürətlə artır

A

zərbaycanın təkcə
İkinci Qarabağ
müharibəsindəki şanlı
qələbəsi deyil, ümumiyyətlə,
dövlətimizin son on yeddi
ildəki bütün nailiyyətləri
Prezident İlham Əliyevin
siyasi uzaqgörənliyinin və
müdrikliyinin nəticəsidir.
Ekspertlər yazırlar ki, ildənilə artan uğurlarımız məhz
dövlət başçımızın həmin
keyfiyyətlərinin, eləcə də,
onun xalqa inamının, daim
ölkə vətəndaşlarının yanında
olmasının göstəricisidir.
Öncə onu xatırladaq ki, P
 rezident
İlham Əliyev son on ildə iki dəfə
ölkə əhalisinin böyük əksəriyyətinin
etimadını qazanmışdır. Xalqın və
Yeni Azərbaycan Partiyasının vahid
namizədi olan İlham Əliyev 2013-cü
ildə keçirilmiş prezident seçkilərində
seçicilərin 84,5 faizinin, 2018-ci ildə
keçirilmiş seçkilərdə isə 86,02 faizinin
səsini qazanmışdır. Dövlət başçımızın
fikrincə, o, xalqa inandığına görə xalq
da ona inanır.
Bu qarşılıqlı inam son nəticədə bugünkü Azərbaycan reallıqlarının ərsəyə
gəlməsini təmin etmişdir. Ölkəmiz
təkcə 2010–2020-ci illər ərzində 18
beynəlxalq təşkilata yeni üzv qəbul
olunmuşdur. Onların hamısı barədə söz
aça bilməsək də, bəzilərini yada salmaq
istərdik.
Azərbaycan 2011-ci ildə Qoşulmama Hərəkatı üzvlüyünə qəbul edilib.
O zaman bu nailiyyətimizə dodaq
büzənlər olmuşdu. Amma 44 günlük
müharibə günlərində bədxahlarımız
BMT səviyyəsində Azərbaycana tələ

qurmaq istəyəndə, məhz Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan ölkələr həmin
təxribatın qarşısın ala bildilər.
Bu faktı dövlət başçımızın nitqindən
seçdiyimiz fikirlərlə ifadə edək: “Qoşulmama Hərəkatı üzvlərinin sayına görə
ikinci təsisatdır. Bizə qarşı müharibə
dövründə BMT Təhlükəsizlik Şurasında çirkin kampaniya aparılan zaman
qətnamə hazırlanırdı. Kim onu pozdu?
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr, onlar bizi müdafiə etdilər. Bizim bu təşkilata
rəhbərlik etməyimiz formal rəhbərlik
deyil. Biz bu təşkilat üzvlərini müdafiə
edirik, biz onlara kömək göstəririk, biz
COVID–19-la bağlı onlara yardım etmişik, biz heç kimdən çəkinmədən onların
haqq səsini müdafiə edirik. Onlar da bizi
müdafiə etdilər. Beləliklə, bu qətnamə
qəbul edilmədi”.
Elə həmin oktyabrın 24-də ölkəmiz
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilmişdir. Yüksək rəqabət
şəraitində keçən 17 turdan sonra
Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin
etimadını qazanaraq, BMT-nin 155
üzv dövlətinin dəstəyini əldə etmiş
2012–2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü olmuş və
2012-ci ilin may ayından BMT TŞ-yə
sədrlik etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin
fikrincə, gənc müstəqil dövlətimizin
bu möhtəşəm uğura imza atması
beynəlxalq aləmdə bizə olan inam
və etimadın nəticəsi idi. Hansısa
ölkəyə olan inam isə özbaşına yaranmır. Azərbaycanda hərtərəfli
islahatların getdikcə daha da
dərinləşdirilməsi, cəmiyyətin daha da
demokratikləşdirilməsi istiqamətində
atılan addımların qətiləşdirilməsi,
insan hüquq və azadlıqlarının yüksək
səviyyədə qorunması, Avropanın enerji
təminatının ödənilməsində inanılmış
tərəfdaşa çevrilməyimiz beynəlxalq

verdilər ki, bizim məğlubiyyətimizin əsas
səbəbi Azərbaycanın kosmik rabitə
peyklərindən istifadə etməsi idi.
Azərbaycan 2012–2015-ci illərdə
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı İcraiyyə
Şurasının üzvü olmuşdur. O zaman
hələ koronavirus pandemiyası söhbəti
yox idi. Amma İlham Əliyev bu qəbildən
olan istənilən bəlanın qarşısının
alınması üçün ÜST-ün dəstəyinə çox
böyük ehtiyac olacağını yaxşı bilirdi.
2020-ci ilin əvvəlindən bəri baş verən
və hələ də sonu görünməyən proseslər
Azərbaycanın həmin quruma üzvlüyünün uzaqgörənlik olduğunu sübut
etdi. Mətbuatın verdiyi məlumata görə
hələ də vaksin almayan ölkələr var.
Azərbaycandakı vəziyyət isə hamının
gözü qabağındadır.
Ölkəmiz 2014–2017 və 2018–
2021-ci illərdə Ümumdünya Turizm
Təşkilatının İcraiyyə Şurasının üzvü
olmuş, 2015-ci ildə Şanxay Əməkdaşlıq
Təşkilatında dialoq tərəfdaşı statusu qazanmış, 2015–2018-ci illərdə
Beynəlxalq Telekommunikasiya Şurası,
2015–2019-cu illərdə UNESCO-nun
Beynəlxalq İrs Komitəsinin, 20172019-cu illərdə BMT-nin İqtisadi və
Sosial Şurasının, 2017–2019-cu
illərdə Kimyəvi Silahların Qadağan
olunması Təşkilatının İcraiyyə Şurasının, 2017-2020-ci illərdə Beynəlxalq
Əmək Təşkilatının Rəhbər Orqanının,
2018-2020-ci illərdə Atom Enerjisi üzrə
Beynəlxalq Agentliyin Müdirlər Şurasının üzvü seçilmişdir.
Bundan başqa, hələ bu ilin payızında müstəqilliyinin 30 ili tamam olacaq
Azərbaycan dövləti BMT Təhlükəsizlik
Şurası, AŞPA Nazirlər Komitəsi,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası
və Qoşulmama Hərəkatına sədrlik
etməklə, mükəmməl bir nümunə formalaşdırmışdır.

İkinci Qarabağ müharibəsi üçün hüquqi
bazanı daha da möhkəmləndirməli
idik… 2005-ci ildə Avropa Ş
 urası
Parlament Assambleyası uzun
müzakirələrdən sonra apardığımız iş
nəticəsində bizi qane edən qətnamə
qəbul etdi. Əlbəttə, Avropa Şurası
Parlament Assambleyası Qarabağ
məsələsini həll edən qurum deyil,
ancaq onun qətnaməsi hüquqi baza
idi. O biri təşkilatlar da buna baxıb,
artıq gördülər ki, bəli, orada əgər
bu, qəbul olunubsa, deməli, başqa
yerlərdə də qəbul oluna bilər. BMT
Baş Assambleyası buna oxşar qərar,
qətnamələr qəbul etmişdir. Avropa
Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Qoşulmama Hərəkatı və digərləri. Bu,
hüquqi bazadır. Bunun nəticəsində
biz Avropa İttifaqı ilə bir neçə il bundan əvvəl imzaladığımız “Tərəfdaşlıq
prioritetləri” sənədinə, yəni, paraflanmış
sənədə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə,
suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına hörmət prinsipini əks etdirən
müddəa saldıra bilmişik”.
Dövlət başçımız dəfələrlə açıq
şəkildə etiraf etmişdir ki, son 17 ildə
həyata keçirdiyimiz xarici siyasət,
beynəlxalq təşkilatlarla qurduğumuz
əməkdaşlıq bilavasitə ölkəmizin ərazi
bütövlüyünın bərpasına hazırlıq idi:
“Mən bu barədə indi deyə bilərəm, qoy,
insanlar da bilsinlər. Biz COVID-lə bağlı
Qoşulmama Hərəkatının Zirvə görüşünü, Türk Şurasının Zirvə görüşünü
keçirdik və BMT-nin xüsusi sessiyasının
keçirilməsi haqqında müraciət etdik.
Amma bir neçə ay razılaşmalar gedir,
dəqiqləşmələr gedirdi. Nəhayət, keçən
ilin dekabrında bunu da keçirdik. Bu da
beynəlxalq müstəvidə hazırlıq idi”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

ədliyyə orqanları ilə əlaqəli işin və
nəzarətin səmərəliliyinin artırılması, cinayətkarlıqla mübarizədə
və ədalət mühakiməsinin həyata
keçirilməsində mühüm rol oynayan məhkəmə ekspertizası işinin
yüksək tələblər səviyyəsində
müasirləşdirilməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər müəyyən edilib.
Eyni zamanda, nazirliyin
beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığına
toxunularaq cari ildə ölkəmizin
cinayətkarlığa, korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə, hüquqi sahədə
rəqəmsal çağırışlara həsr olunan
mötəbər beynəlxalq hüquq forumlarında fəal təmsil olunduğu,
Azərbaycan həqiqətlərinin,
təcavüzkar Ermənistanın insanlıq
əleyhinə və müharibə cinayətlərinin

dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
geniş çatdırıldığı vurğulanıb, bu
sahədə ardıcıl tədbirlərin davam
etdirilməsi, beynəlxalq hüquqi
əməkdaşlığın genişləndirilməsi,
o cümlədən, Yaponiya ilə
ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq
sənədinin razılaşdırılması, bu
ərəfədə Özbəkistanla imzalanmış
Əməkdaşlıq Proqramının səmərəli
implementasiyası ilə bağlı tapşırıqlar verilib.
Sonda ədliyyə fəaliyyətini
tənzimləyən bəzi normativ sənəd
layihələrinə baxılaraq təsdiq edilib,
vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında
mühüm rol oynayan bir sıra qeyrihökumət təşkilatları dövlət qeydiyyatına alınıb.

Ərazi bütövlüyümüz bərpa edilib, indi isə
ərazilərimizdə tikinti-quruculuq işləri aparılır
Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbə
təcavüzkar Ermənistanın Qarabağı və ətraf bölgələri
30 il işğal altında saxlamasına son qoymaqla dünya
birliyinə də bir çox həqiqətləri çatdırdı. Dünya nizamına iddialı Qərb ölkələri yaşadıqları ziyanlı fobiyalara baxmayaraq, etiraf etməli oldular ki, Azərbaycan
dövləti bu illər ərzində öz iqtisadi potensialını və
hərbi gücünü yalnız bir hədəfə– ərazilərinin bütövlüyünün bərpa edilməsinə yönəldib.

Bütün dünya bu tarixi zəfərin nəticəsində
gördü ki, Azərbaycanın Vətən müharibəsində
hədəfi Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq
hüquq və tarixi ədalət müstəvisində həll
etmək olub. Bunun üçün, xüsusən, son 17
ildə ordu quruculuğu prioritet təşkil edib,
dövlət–vətəndaş münasibətlərinin qarşılıqlı
inam üzərində qurulmasına önəm verilib,
nəticədə, ictimai-sosial sabitliyə nail olunub. Dünya birliyi onun da şahidi oldu ki,
yerləşdiyimiz mürəkkəb coğrafi məkanda
Ermənistandan fərqli olaraq, Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyini qoruya bilib və işğalçını
çıxmaqla, bütün qonşuları ilə bərabərhüquqlu
münasibətlər qurmağa nail olub. Azərbaycan
dost ölkələr, strateji müttəfiqlər qazanıb.
Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla etibarlı
münasibətləri qura bilib.
Müharibə günlərində dünya ictimaiyyəti
onu da gördü ki, Azərbaycanda Vətən, torpaq
sevgisi, vətənpərvərlik ruhu elə bir səviyyəyə
qaldırılıb ki, demoqrafik müqayisədə
ölkəmizə dəfələrlə uduzan Ermənistanın
hərb meydanında da məğlubiyyəti qaçılmaz
olub. Ən başlıcası, həmin günlərdə çoxlarını, o cümlədən inkişaf etmiş bir sıra Avropa
dövlətlərini heyrətləndirən ümumxalq birliyimiz, liderimizlə xalqımızın sarsılmaz vəhdəti
oldu. Ali Baş Komandanımızın qətiyyətli
siyasi iradəsi, yalnız qələbəyə köklənən
qəhrəman Azərbaycan Ordusunun peşəkar
yenilməzliyi dünyanın gözü qarşısında yeni
bir reallığa meydan açdı. Məhz bu reallıq bir
çoxları, xüsusən, bədxahlarımız və işğalçı
Ermənistan üçün gözlənilməz oldu.
Ərazi bütövlüyümüzün bərpasından sonra
ərazilərimizin özünün bərpasına başlanılıb.
Əlbəttə, qələbədən əvvəl olduğu kimi, tarixi
zəfərimizdən sonra da dünyada vəziyyət
ağır olaraq qalır. Pandemiya bitməyib, dünya
iqtisadiyyatı tənəzzüldən xilas olmayıb və
üstəlik, ciddi geosiyasi prosesləri müşahidə
etməkdəyik. Bütün bu mürəkkəbliyə baxmayaraq, dövlətimizin başçısı Qarabağda
bərpa və quruculuq işlərinə start verib. O
torpaqlarımızda ki, düşmən 30 il ərzində
o yerləri viran qoyub– təkcə evlərimizi və
infrastrukturu yox, məscidlərimizi, tarixi
və mədəni irsimizi, hətta qəbirləri dağıdıb,
daşı-daş üstə qoymayıb, nəzarətində polmuş
bütün əraziləri də minalayıb. Amma bütün bu
çətinliklərə baxmayaraq, dünya şahid olur ki,
Qarabağa Böyük Qayıdışı təmin etmək üçün
Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi iradəsi hər
şeyə üstün gəlir və bu qətiyyət dəyişməzdir.
Prezident İlham Əliyevin bu günlərdə işğaldan azad edilmiş Zəngilanda Böyük qayıdışa
start verməsi bunu bir daha təsdiq etdi.
Xatırlayaq ki, bu vaxtadək ölkə
rəhbərinin fərmanı ilə “YAŞAT” fondu təsis
edilib və uğurla fəaliyyət göstərir. Bu
qurumun əsas məqsədi şəhidlərin ailə
üzvlərinin və müharibə nəticəsində əlillik
dərəcəsi müəyyən edilən qazilərimizin
sosial müdafiəsinə xidmət göstərməkdir.

Fondun yaradılmasında məqsəd həm də
odur ki, ən böyük nailiyyətimiz olan birliyimizi post-müharibə dövründə daha da
möhkəmləndirək, mənəvi öhdəliklərimizi
yerinə yetirmək üçün hər birimizə imkan
yaransın. Qısa bir müddətdə fond 2,8 min
şəhidin 14 min ailə üzvü və müharibədə yaralanan on minədək qazi ilə görüşlər keçirib,
onların ən vacib ehtiyaclarını təmin edib.
Fondun himayəyə götürdüyü şəxslərin sayı 5
min nəfərdən çoxdur.
Bir daha vurğulanması yerinə düşərdi ki,
fondun fəaliyyəti məhz mənəvi dəyərlərimizin
qorunmasına yönəlib. Şübhəsiz ki, əsas
yükü yenə də dövlətimiz çəkir. Fond şəhid
ailə üzvlərinin və qazilərin bir çox istehlak
kreditlərini və digər borc öhdəliklərini artıq
qarşılayıb, bəzi müalicə və psixoloji dəstək
xərclərini ödəyib. Qurum təhsil və peşə
hazırlığı, habelə digər məsələlərin həlli üçün
əlavə tədbirlər görməkdədir.
Prezidentin digər fərmanı ilə institusional təşəbbüsün təməli qoyulub, Qarabağ
Dirçəliş Fondu yaradılıb. Bu təşəbbüsdə də
məqsəd Qarabağın bərpası kimi ümumxalq
işimizdə hər birimizin mənəvi iştirak haqqını
tanımaqdır.Ötən il sentyabrın 27-dən sonra,
müharibə günlərində Ermənistan tərəfindən
mülkü əhalimizə, dövlət əmlakına, infrastruktur obyektlərinə və sahibkarlara vurulmuş
ziyanın müəyyən edilib aradan qaldırılması
məqsədilə yaradılmış hökumət komissiyası
da fəaliyyətə başlayıb. Dağıdılmış və ya
qəzalı vəziyyətə düşmüş yaşayış evləri üzrə
məişət əşyalarına dəymiş ziyanla bağlı hər
bir ailəyə 6 min manat, şəxsi əşyalara dəymiş
ziyanla bağlı hər bir ailə üzvünə 1500 manat
vəsait ödənilir.
Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinə
dövlətimiz tərəfindən ilkin olaraq 2 milyard
manat ayrılıb. Ayrılan böyük vəsaitlər və artıq
başlanılan işlər öz yerində. Görülən ən vacib
tədbirlərdən biri Vətən müharibəsinin iştirakçılarını məhz dövlət qayğısı ilə təmin etməkdir.
Prezidentin tapşırığı ilə Mərkəzi Bank və
Banklar Assosiasiyası tərəfindən müharibə iştirakçılarına aid 1500-ə qədər kredit üzrə borclar tam şəkildə silinib. AzSığorta tərəfindən
1053 şəhidimizin vərəsəsinə və müharibədə
xəsarət alan 4 mindən çox hərbçimizə 18
milyon manatdan artıq ödəniş edilib.
Şübhəsiz ki, bu rəqəmlər şəhidlərimizin
və qazilərimizin, bütün müharibə iştirakçılarının Vətən qarşısındakı xidmətləri ilə
eyniləşdirilə bilməz. Lakin Vətən övladları
və onların doğmaları görəndə ki, dövlət
və cəmiyyət onların yanındadır, mövcud
imkanlar çərçivəsində və bəzən də daha
artıq dəstək vermək istəyindədir, ən əsası,
dövlət–vətəndaş münasibətlərinə mənəvi
dəyərlərimiz müstəvisindən yanaşılır, təbii
ki, bütün bunlar onları razı salır, cəmiyyətdə
ümumi məmnunluq yaradır.

Ülvi QULİYEV,
Milli Məclisin deputatı

4 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Əminliklə söyləmək olar ki,
professor Hafiz Paşayev ziyalılığı, müdrikliyi, xalqına, Vətəninə
bağlılığı, dövlətə, ulu öndərimiz
Heydər Əliyev siyasətinə sədaqəti
ilə bu gün gənclərimiz üçün bir
nümunədir. Bu kamil insanın
çoxşaxəli fəaliyyətini izlədikcə
görürük ki, o, ömrünün 80-ci
zirvəsinə, sözün əsl mənasında,
yurdsevər və fədakar fəaliyyəti
ilə yüksəlib. Hafiz müəllim istər
bir alim kimi yazdığı bir-birindən
dəyərli elmi-tədqiqat əsərləri,
istər bir diplomat kimi ölkəmizin
dünya miqyasında tanıdılmasında müstəsna xidmətləri, istərsə
də ictimai-siyasi xadim kimi əsl
vətəndaş və ziyalı mövqeyi ilə adını elm, təhsil, diplomatiya, eləcə
də ictimai-siyasi tariximizə parlaq
hərflərlə həkk etdirmişdir.
Professor Hafiz Paşayevin
simasında alim, pedaqoq, diplomat və rəhbər işçi xüsusiyyətləri
sadəlik, səmimiyyət, təvazökarlıq,
yüksək mədəniyyət və əsl ziyalılıq kimi dəyərlərlə üzvi şəkildə
birləşərək onu insanların
sevimlisinə, idealına çevirmişdir. Bu yetkin şəxsiyyət zəngin
potensialı, yüksək təşkilatçılıq
qabiliyyəti, demokratik düşüncə
tərzi, müasirliyi, yeniliklərə və
təşəbbüslərə açıq olması ilə
məşğul olduğu hər bir fəaliyyət
sahəsində, çalışdığı hər bir
vəzifədə həmişə insanların hədsiz
hörmətini, ehtiram və etibarını
qazanıb.
Bu gün elm aləmində görkəmli
fizik kimi şöhrət qazanmış Hafiz
Paşayev hələ ömrünün gənclik
çağlarından – 1964–1967-ci
illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda
çalışdığı dövrdən yenilikçi, modern
düşüncəli tədqiqatçı kimi özünü
təsdiqləmişdir. Təsadüfi deyil ki, o,
Moskvada nüfuzlu elmi-tədqiqat
mərkəzlərindən olan Kurçatov
adına Atom Enerjisi İnstitutunun
aspiranturasını müvəffəqiyyətlə
bitirmiş, elm yollarında inamla yüksəlmiş, gənc yaşlarında
elmlər doktorluğu dissertasiyasını müadfiə etmişdir. Hələ sovet
dövründən Hafiz Paşayev fizika
sahəsində görkəmli alim kimi dünyanın nüfuzlu elm mərkəzlərinin
diqqətini cəlb etmiş, bir müddət
Kaliforniya Universitetində
tədqiqatlarını davam etdirmişdir.
Professor Hafiz Paşayevin
1992–2006-cı illərdə Azərbaycan
Respublikasının Amerika Birləşmiş
Ştatlarında (eyni zamanda, Meksika və Kanadada) fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri vəzifəsində çalışması onun həyatında böyük bir
mərhələ təşkil edir. Bu b
 öyüklük

əhatə etdiyi zaman məsafəsini
deyil, daha çox Hafiz müəllimin
peşəkar diplomat kimi həyata keçirdiyi misilsiz fəaliyyətin miqyasını
ifadə edir. Məhz Hafiz Paşayevin
peşəkar diplomat kimi səyləri ilə
yenicə müstəqilliyini əldə etmiş
Azərbaycanın ABŞ-la və bir sıra
digər dövlətlərlə, eyni zamanda,
beynəlxalq təşkilatlarla diplomatik
münasibətlərinin təməl daşları
qoyulmuşdur.
Hafiz Paşayev səfir işlədiyi
illərdə hər an canı-qanı ilə bağlı
olduğu doğma Azərbaycanın

Hafiz Paşayev həm diplomatiya
cəbhəsində peşəkar fəaliyyətini
davam etdirmiş, həm də elm və
təhsil təşkilatçısı kimi həyatında
yeni uğurlara imza atmışdır. Professor Hafiz Paşayevin təşəbbüsü
ilə yaradılan “ADA” Universiteti
onun fədakar əməyi və müdrik rəhbərliyi ilə qısa müddətdə
ölkəmizdə, eləcə də beynəlxalq
aləmdə yeni tipli ali təhsil
müəssisəsi kimi şöhrət qazanmışdır.
Təsadüfi deyil ki, əsas məqsədi
diplomatiya, ictimai münasibətlər,

kimi, bundan sonra da aparıcı rola
malik olacaq. Bu modern ali təhsil
ocağı XXI əsrin tələblərinə uyğun
gənc nəslin yetişdirilməsinə,
onların müasirlik və vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə edilməsinə öz
misilsiz töhfələrini verəcəkdir.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki, professor Hafiz Paşayevin səmərəli ictimai-siyasi
fəaliyyəti və elmi-pedaqoji
xidmətləri dövlətimiz tərəfindən
layiqincə qiymətləndirilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin sərəcamları ilə

 ehriban xanım Əliyevanın dediyi
M
kimi, professor Hafiz Paşayev ömrünün hər bir mərhələsində, çalışdığı hər bir vəzifədə Azərbaycanın
maraqlarını hər şeydən üstün
tutaraq istər elmi-pedaqoji, istərsə
də ictimai-siyasi fəaliyyətində
həmişə bir məqsədə– ölkəmizin
güclənməsinə, inkişafına xidmət
etmişdir.
Nüfuzlu alim, pedaqoq və
ictimai xadim olaraq Hafiz Paşayevin cəmiyyətdə yüksək
qiymətləndirlilən üstün mənəvi
keyfiyyətlərindən biri isə onun

Cocuq Mərcanlı kəndi də qısa vaxt
ərzində yenidən qurulmuş, orada bütün infrastruktura malik yeni qəsəbə
inşa edilmişdir. Burada məktəb, uşaq
bağçası inşa edilmiş və bütün müasir
avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Cocuq Mərcanlıda olduğu kimi, işğaldan
azad edilmiş bütün kənd, qəsəbə və
şəhərlərimizdə təhsil müəssisələrinin

müəllimi, nüfuzlu professoru kimi
bu gün də xatirələrdə yaşayan
Mir Cəlal müəllimin ruhunun və
mənəviyyatının daşıyıcısı kimi
atasının uzun müddət çalışdığı,
özünün isə məzunu olduğu ali
təhsil ocağı ilə mütəmadi olaraq
əlaqə saxlayır, onun hərtərfli inkişafına, xüsusilə son illər aparılan
islahatlara mənəvi dəstək göstərir,
dəyərli məsləhətlərini əsirgəmir.
Ziyalılıq, xeyirxahlıq və müdriklik timsalı olan Hafiz müəllim
yaşının bu çağında da gənclik
həvəsi,yenilik ruhu ilə yazıb-ya-

Fədakarlıq, ziyalılıq,
xeyirxahlıq nümunəsi
Çağdaş dövrümüzün parlaq simalarından olan
professor Hafiz Paşayev şərəflə yaşadığı ömrünün 80ci zirvəsinə qədəm qoyur. Bu zəngin və mənalı ömrün
səhifələrini vərəqlədikcə bir daha şahid oluruq ki, görkəmli
ictimai-siyasi xadim, peşəkar diplomat, dünya miqyasında
tanınan alim, bacarıqlı elm və təhsil təşkilatçısı, əsl
ziyalılıq nümunəsi olan Hafiz müəllimin şüurlu həyatı
xalqının maariflənməsinə, Azərbaycanın tərəqqisinə və
dünyada layiqincə tanıdılmasına həsr olunub.

mənafelərini, milli maraqlarını
müdafiə etmişdir. O, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə, ulu öndərin müdrik
tövsiyələri əsasında əzmlə çalışaraq Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılmasında mühüm
rol oynamışdır. Bu fəaliyyəti ilə
Hafiz müəllim peşəkar, yüksək
erudisiyalı, səriştəli bir diplomat
kimi dövlətimizin, xalqımızın adını
zirvələrə ucaltmışdır.
2006-cı ildə cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı
ilə Azərbaycan Respublikası
Xarici İşlər nazirinin müavini–
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik
Akademiyasının (indiki “ADA”
Universiteti) rektoru təyin edilən

biznes, informasiya texnologiyaları
və sistem mühəndisliyi üzrə qlobal
liderlər hazırlamaqdan ibarət olan
“ADA” Universitetində bu gün
dünyanın nüfuzlu alimləri pedaqoji və elmi-tədqiqat fəaliyyəti ilə
məşğul olurlar. Xalqımızın istedadlı övladları ilə yanaşı, dünyanın
bir çox ölkələrindən olan tələbələr
də təhsil almaq üçün məhz bu
nüfuzlu ali təhsil müəssisəsini
seçirlər. Şübhəsiz, bu günlərdə
yaradılmasının 15 illiyi tamam olan
“ADA” Universiteti görkəmli elm və
təhsil təşkilatçısı, professor Hafiz
Paşayevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
elm və təhsil sahəsində aparılan
mütərəqqi islahatların, nəzərdə
tutulan genişmiqyaslı layihələrin
reallaşdırılmasında həmişə olduğu

Hafiz Paşayev çalışdığı sahələrdə
səmərəli fəaliyyətinə və samballı
xidmətlərinə görə dövlətimizin
yüksək mükafatlarına– 2011-ci
ildə “Şöhrət”, 2016-cı ildə “Şərəf”,
2019-cu ildə isə 2-ci dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordenləinə
layiq görülmüşdür. Bugünlərdə
isə dövlət başçısı İlham Əliyevin
sərəncamı ilə professor Hafiz
Paşayevin Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafında
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə
görə daha bir ali mükafat– 1-ci
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeni ilə təltif edilməsi isə
görkəmli alimin 80 illik yubileyinə
dövlətimizin ən dəyərli töhfsidir.
Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti, hörmətli

hər zaman insanlara yaxşılıq
etməsi, ehtiyacı olanlara dayaq
durması, ətrafındakı insanlara
doğru yol göstərməsi, çoxsaylı
xeyirxah əməllərin sahibi olmasıdır. Məhz bu mənəvi keyfiyyətləri,
özünəməxsus xarakteri onu
ağsaqqallıq mərtəbəsinə
yüksəltmişdir. Bu gün bizim hər
birimizin Hafiz müəllimin ağsaqqal
sözünə, dəyərli öyüd-nəsihətlərinə
böyük ehtiyacımız var. Eyni zamanda, çox xoşbəxtik ki, bu müdrik insan öz tövsiyələrini bizlərdən
əsirgəmir, xüsusilə gələcəyimiz
olan gənclərə ölkəmizin inkişafı,
xalqımızın rifahı naminə gərəkli
məsləhətlərini verir.
Əlbəttə, xeyirxahlıq, pozitiv
düşüncə tərzi, nadir insanlarda
cəmləşmiş ziyalılıq və müdriklik, ağayanalıq kimi bütün
bu keyfiyyətlər Hafiz müəllimə
yaşadığı həyat tərzindən, mənsub
olduğu soy-kökdən, ən əsası isə
atası– görkəmli yazıçı və alim

Təhsil ocaqlarının bərpası başlıca vəzifələrdəndir
İşğal olunmuş ərazilərdə bütün
infrastrukur obyektləri kimi təhsil
ocaqları da bərbad günə qoyulub.
Ümumtəhsil məktəbləri, uşaq bağçaları, musiqi məktəbləri yerlə-yeksan
edilib. Erməni vandalları tərəfindən
1107 təhsil müəssisəsi və 855 uşaq
bağçası tamamilə məhv edilib. Onlar
bununla Azərbaycan təhsilinə zərbə
vurmaq istəyiblər. Lakin dövlətimiz
məcburi köçkünlər üçün salınan
qəsəbələrdə müasir təhsil ocaqları da inşa etdi. Ötən dövr ərzində
məcburi köçkün uşaqları doğma
torpaqlarından kənarda olsalar da,
təhsillərini yüksək səviyyədə davam
etdirdilər. Köçkün məktəblərini bitirən
gənclərimiz respublikamızın və xarici
ölkələrin müxtəlif ali məktəblərində
ixtisaslarına uyğun təhsil alaraq,
ölkəmizin inkişafına töhfə verirlər.
Artıq işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə bir sıra layihələrin
icrasına başlanılıb. Ermənistandan
fərqli olaraq, Azərbaycan bərpa
edən, qurub- yaradan dövlətdir.
Azərbaycan Ordusunun 2016-cı
ilin Aprel zəfərindən sonra Cəbrayıl
rayonunun işğaldan azad edilmiş

Mir Cəlal Paşayevdən keçmişdir.
Azərbaycanda estetik fikrin formalaşmasında mühüm xidmətləri olan
görkəmli alim, ədəbiyyatşünaslıq
elmimizə “Füzulinin poetik
xüsusiyyətləri”, “Azərbaycanda
ədəbi məktəblər (1905–1917)” kimi
orijinal elmi əsərlər bəxş edən,
qələmə alındığı gündən indiyə
qədər alimlərin, tələbələrin stolüstü
kitabı olan “Ədəbiyyatşünaslığın
əsasları” dərsliyinin müəllifi, yüksək
məharət və parlaq istedadla
yazılmış bədii əsərləri– hekayə və
romanları ilə xalqımızın bir neçə
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Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə müzəffər Azərbaycan Ordusu 30 ilə yaxın müddətdə işğal
altında qalan torpaqlarımızı 44 gün ərzində azad etdi, ərazi
bütövlüyümüz təmin olundu, erməni işğalına son qoyuldu.
Artıq işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda Prezident İlham
Əliyevin dediyi kimi, yeni dövr – bərpa, quruculuq dövrü başlayır: “ Gələcəkdə bizi böyük işlər gözləyir, ölkəmiz üçün yeni
dövr başlayır, quruculuq dövrü, inkişaf dövrü, torpaqlarımızın
bərpası günləri bizi gözləyir. Baxmayaraq ki, düşmən işğal
etdiyi və artıq azad edilmiş torpaqlarda hər şeyi dağıdıb, biz
bütün şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edəcəyik. Dağıdılmış
ərazilərdə infrastrukturun, mədəni obyektlərin, təhsil ocaqlarının bərpası başlıca vəzifələrdən biridir”.

bərpa edilərək istifadəyə verilməsi
nəzərdə tutulur.
Azad edilmiş yaşayış
məntəqələrində yeni tipli müasir
təhsil müəssisələri inşa ediləcək.
Artıq qardaş Türkiyə Respublikası
Şuşada, Özbəkistan Respublikası
Ağdamda müasir məktəb binaları
inşa edəcəklərini bəyan etmişlər.

Tezliklə işğaldan azad edilmiş şəhər
və kəndlərimizdə genişmiqyaslı tikintiquruculuq işləri həyata keçiriləcək.
30 ilə yaxın respublikamızın digər
ərazilərində fəaliyyət göstərən təhsil
ocaqlarımız da fəaliyyətlərini yenidən
doğma yurdlarında davam etdirəcək.
İşğal olunmuş ərazilərimizdə
çox sayda qabaqcıl məktəblərimiz
olub. Məsələn, yüz ildən çox yaşı
olan Cəbrayıl rayonunun Soltanlı
kənd orta məktəbi də darmadağın
edilib. O kəndin tarixdə qalan xeyli
nümayəndəsi elə həmin məktəbdə
təhsil alıblar. 1912-ci ildə ora rus-tatar
məktəbi kimi fəaliyyətə başlayan bu
təhsil ocağı Birinci dünya müharibəsi
başlayana qədər fəaliyyət göstərib.
Müharibədən sonra yenidən dərslər
bərpa edilib. O məktəbin təkcə Sol-

tanlıdan olan məzunlarından 1993-cü
ilə qədər 40-dan çox alim yetişib.
Xələfli, Veysəlli, Sarıcallı kəndlərinin
uşaqları elə o məktəbin yataqxanasında qalırdılar. Amma indi izi-tozu da
yoxdur.
Qubadlı rayonunda da məktəb
binaları yararsız vəziyyətə salınmışdır. Zəngəzurda ilk dünyəvi məktəb
(rus-tatar məktəbi) 1882-ci ildə
Qubadlıda yaradılıb. 2007-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə
həmin məktəbin əsasında fəaliyyət
göstərən Qara İlyasov adına Qubadlı
şəhər 1 saylı tam orta məktəbin 125
illik yubileyi Sumqayıt şəhərində qeyd
olunmuşdur.
Qubadlı rayonu işğal edilməzdən
əvvəl rayonda 61 ümumtəhsil
məktəbi, o cümlədən 33 tam orta, 16
ümumi orta (əsas), 12 ibtidai məktəb
var idi. Bunlardan əlavə, 1 texnikipeşə məktəbi, əyani-qiyabi məktəb
və 5 məktəbdənkənar müəssisə də
fəaliyyət göstərirdi.
Kəlbəcər rayonunda da işğaldan
əvvəl mükəmməl təhsil sistemi formalaşmışdı. Rayonda 96 ümumtəhsil
məktəbi, o cümlədən 46 tam orta,
42 ümumi orta, 8 ibtidai məktəb var
idi. Bunlardan əlavə, 1 texniki-peşə
məktəbı, 8 məktəbdənkənar və 4
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi də
fəaliyyət göstərirdi. Bu məktəblər də
tezliklə bərpa ediləcək.
Ağdamın, Füzulinin, Laçının,
Zəngilanın da dağıdılmış təhsil ocaqları yenidən qurulacaq.
Vətən müharibəsində cəbhə
xəttindən xeyli uzaqda yerləşən
məktəblərin də raket atəşinə tutulması tədrisin davam etdirilməsini mümkünsüz etdi. 54 məktəbimiz müharibə
dövründə müxtəlif dərəcədə xəsarət
alıb. Onların bərpa edilməsi ilə bağlı
dövlət tərəfindən lazımi işlər aparılmış, əksəriyyəti istifadəyə verilmişdir.
Dağıdılmış bu məktəblər
mərhələli şəkildə bərpa olunacaq və
öz doğma yurdlarına qayıdan məcburi
köçkün uşaqlarının təhsillə bağlı
problemləri həllini tapacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

nəslinin düşüncə tərzinin, milli şüurunun formalaşmasında müstəsna
xidmətləri olan müəllimlər müəllimi
Mir Cəlal Paşayevin hər kəsin
bildiyi məşhur bir kəlamı var: “Ən
böyük əsərim – ailəmdir”.
Qətiyyətlə söyləyə bilərik ki, bu
gün biz professor Hafiz Paşayevin və unudulmaz şəxsiyyət Mir
Cəlalın ailəsinin digər üzvlərinin
də timsalında uzaqgörənliklə deyilmiş bu məşhur kəlamın doğruluğunun bir daha şahidi oluruq, bu
müdrik qənaəti dönə-dönə təkrar
və təsdiq edirik. Eyni zamanda,
çox məmnunuq ki, Hafiz məllim
böyük qədirşünaslıq nümunəsi
göstərərək, XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elmi
tarixində parlaq şəxsiyyətlərdən
olan, həqiqət, düzlük,
mənəvi təmizlik, səmimiyyət
mücəssəməsi, Azərbaycanın ali
məktəblərinin bayraqdarı sayılan Bakı Dövlət Universitetinin
hörmətli, sevimli və unudulmaz

radır, elmi-pedaqoji və ictimai
fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
Böyük sevinc hissi ilə söyləmək
olar ki, professor Hafiz Paşayev
80 yaşının tamam olmasını ötən
yubileylərindən üstün ovqatda,
pozitiv əhval-ruhiyyədə qarşılayır. Çünki onun da diplomat kimi
uzun illər məşğul olduğu Qarabağ problemi artıq xalqımızın
zəfəri ilə tarixə qovuşmuşdur.
Möhtərəm Prezidentimiz, yenilməz
sərkərdəmiz İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə işğal altında olan
torpaqlarımız 44 günlük Vətən
Müharibəsindəki parlaq qələbəmiz
nəticəsində işğaldan azad edilmiş,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
təmin olunmuşdur.
Azərbaycanın görkəmli ziyalısı,
ictimai xadimi, mahir diplomatı,
fədakar elm və təhsil təşkilatçısı
Hafiz Paşayevi əlamətdar yubileyi
münasibətilə təbrik edir, görkəmli
alimə öz adımdan, məzunu
olduğu Bakı Dövlət Universitetinin çoxminli professor-müəllim
heyəti və tələbə kollektivi adından
möhkəm cansağlığı, uzun ömür,
Vətənimizin tərəqqisi, xalqımızın
rifahı naminə həyata keçirdiyi
irimiqtaslı işlərində, çoxşaxəli
fəaliyyətində uğurlar arzulayıram.

Elçin BABAYEV,
Bakı Dövlət Universitetinin
rektoru

Dövlətimizin başçısının və Birinci vitse-prezidentin
mütəmadi olaraq Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərinə getmələri, xüsusilə, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına son səfərləri bir çox önəmli məsələlərlə yadda qaldı. Prezident İlham Əliyev bir neçə layihənin təməlqoyma
mərasimində iştirak edərək, Azərbaycanın artıq irimiqyaslı
layihələrin icrasına başladığını nümayiş etdirdi. Bütün bu
işlər Qarabağda aparılan yenidənqurma tədbirlərinin daha
sürətlə aparılacağını vəd edir.
Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Tamam Cəfərova bildirib.

Qarabağın bərpası işləri
sürətlə aparılacaq

Deputat qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev
və ailə üzvləri Zəngilan rayonunun Birinci, İkinci,
Üçüncü Ağalı kəndlərində həyata keçirilməyə
başlanmış “Ağıllı kənd” layihəsi ilə tanış olublar. Qeyd etməliyik ki, bu layihə nəticəsində
orada yaşayacaq insanların həyat şəraiti köklü
dəyişəcək. Artıq insanların yaşayışı ən müasir
standartlara cavab verməklə bərabər, bir çox
elmi yenilikləri özündə əks etdirəcək. Belə ki,
layihənin icrasının, əsasən, 5 komponent üzrə
aparılması planlaşdırılır. Onlar yaşayış, istehsal,
sosial xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı” və
alternativ enerji sahələridir. Burada ən mühüm
məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, cənab
Prezidentin hər zaman vurğuladığı kimi Qarabağın bərpasının dost ölkələrlə birlikdə həyata
keçiriləcəyinin şahidi olduq. “Ağıllı kənd” pilot
layihəsinin icrasında Türkiyə, Çin, İtaliya və İsrail şirkətlərinin, mütəxəssislərinin iştirak etməsi
və ölkə başçısının bu şirkətlərin nümayəndələri
ilə videoformatda görüş keçirməsi həmin
dövlətlərlə Azərbaycan arasında dostluq
münasibətlərinin bir təzahürü idi.
T.Cəfərova vurğulayıb ki, Zəngilan rayonunda təməli qoyulan beynəlxaq hava limanı,
eləcə də, Horadiz – Zəngilan avtomobil yolu
regionun gələcək perspektivəri baxımından
vacib əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, Zəngilanın

coğrafi yerləşməsi və burada olan imkanlar
təbii ki, bu rayonu beynəlxalq nəqliyyat-logistika
mərkəzinə çevirmək üçün imkanlar yaradır.
Təsadüfi deyil ki, hava limanı məhz Zəngilanda
inşa ediləcək. Çünki coğrafi vəziyyətə baxdıqda
hər kəs görə bilər ki, Füzuli, Zəngilan və ondan
sonra Laçın rayonunda inşa ediləcək üçüncü
beynəlxalq hava limanı bütün Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur zonasını, Zəngilan daxil olmaq şərtilə
əhatə edəcək. Buradan dəmir yolu, avtomobil
yolu keçəcək, Naxçıvana yol açılacaq. Əlbəttə
ki, Zəngilanın gələcək uğurlu sosial-iqtisadi
inkişafı üçün bu hava limanının böyük rolu
olacaqdır.
Əslində, bu, həm də o deməkdir ki,
Azərbayacanın fəal iş apardığı və cənab Prezidentin dəfələrlə vurğuladığı kimi, Azərbaycanın
tarixi torpağı olan Zəngəzurdan həyata
keçiriləcək koridorun da təməli qoyulub. Bu
təməl Azərbaycan xalqının böyük qayıdışının
başlanğıcıdır. Əminliklə deyə bilərik ki, böyük
qayıdış başlayıb. Və bu qayıdışın ilk addımları
özlüyündə Azərbaycan dövlətinin gücünü və
qısa zamanda nələri etməyə qadir olduğunu
göstərir.

Hazırladı:
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”
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Uydurma erməni soyqırımı havadarlarlının yaddaş zəifliyi
Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədridir. BMT Təhlükəsizlik Ş
 urasının
daimi üzvüdür. Həmçinin dövlətçilik
ənənələri olan, elm, mədəniyyət və demokratiya keçmişinə (irsinə) malik ölkədir. Amma
Fransa uzaq olmayan keçmişdə Əlcəzairdə,
ümumən, Afrika qitəsində soyqırımı aktları
törədib. Rəsmi Paris Türkiyəni soyqırımı
törətməkdə ittiham edib, Fransa ərazisində
saxta “erməni soyqırımı”nı inkar edənlər
üçün cinayət məsuliyyəti müəyyənləşdirib.
Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədri kimi öz mandat – missiyasına uyğun gəlməyən şəkildə, birtərəfli
qaydada və davamlı olaraq Ermənistanı
müdafiə edib. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsini nəzərdə
tutan BMT qətnamələrinin icrasına
deyil, əksinə, ermənilərin Qarabağda
möhkəmlənməsinə çalışıb. Özünün qoşulduğu beynəlxalq öhdəliklərə, üzərinə
düşən məsuliyyətə uyğun gəlməyən
tərzdə ikili standartlar tətbiq edərək,
dini, milli, irqi ayrı-seçkilik edib. Konkret
olaraq, 44 günlük Vətən müharibəsi
vaxtı və müharibədən sonra qondarma
“DQR”i tanımaq məqsədilə qanunverici
orqanda müzakirə və hökumətə tövsiyə
qərarı qəbul edilib və s.
Fransız dövləti və cəmiyyəti, çox
təəssüf ki, uzun müddətdir, şəri xeyirdən
üstün tutmaqdadır... Fransanın bir çox
yüksək vəzifəli rəsmiləri bu gün şəri
təmsil, tərənnüm və təsbit etməklə, öz
klassiklərinə, mədəniyyət və incəsənət
ənənələrinə xəyanət edir. İşin mənəvi
tərəfi öz yerində, bu dövlət üzərinə
götürdüyü siyasi, hüquqi məsuliyyətə
hörmətsizlik edir.
Fransa hökuməti və parlamentinin
bir sıra üzvlərinin 44 günlük müharibə
vaxtı nümayiş etdirdiyi ədalətsiz mövqe
Fransa – Azərbaycan münasibətlərinə
ağır zərbə vurub. Fransa Senatının,
Fransa Milli Assambleyasının
Azərbaycanın suveren ərazisi olan
Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin
tanınması ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar

bağışlanmazdır. Paris rəhbərliyi heç
olmazsa, müharibə bitdikdən sonra
sülhə xidmət edən çağırış və davranışlar etsəydi, münasibətlərimizin yaxın
gələcəkdə istiləşəcəyinə müəyyən
ümidlər yaranardı. Başqa sözlə, bu, bir
güvən təzələməsi sayıla bilərdi. Lakin
onlar öz hərəkətləri ilə həm Fransa –
Azərbaycan münasibətlərinə, həm də
Azərbaycan – Ermənistan arasında
dayanıqlı sülh, təhlükəsizlik və sabitlik
düsturunun müəyyənləşdirilməsinə dalbadal ciddi zərbələr vurmaqdadırlar.
Sual olunur: Fransanın yüksək
vəzifəli şəxsləri nə üçün bir dəfə də
olsun, işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki
erməni vandallıqlarını görmək, həqiqətin
gözünün içinə dik baxmaq istəmirlər?
Azərbaycana məxsus mədəni, tarixi, dini
abidələrin məhv edilməsi mədəni Fransanı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5
daimi üzvündən və ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədrindən biri olan dövləti
niyə narahat etmir? Əksinə, heç bir
fakta əsaslanmadan Dağlıq Qarabağda
erməni mədəni irsinin guya dağıdıldığı
iddiası ilə çıxış edir?
Fransa senatının sədri Jerar Larşenin bu günlərdə “Artsax”da “erməni
mədəniyyəti”nin izlərinin silinməsi və
mövcud olmayan qondarma rejimin
tanınması ilə bağlı İrəvandakı açıqlamalarını qəbul etmək, sadəcə, mümkün deyil. Bu, ya dövlət ciddiyyətindən
xəbərsizliyin, ya da fransız dövlətinin
ciddi-cəhdlə bizə ədalətsiz qərar qəbul

etdirmə niyyətinin əlamətidir. Hər iki
halda cavab aydındır. Əgər Fransa
separatçıları, terrorçuları, işğalçıları belə
çox istəyirsə, buyursun, özünün böyük
ərazisindən bir hissəni ermənilərin
ikinci dövləti üçün ayırsın. Tarixdəki ilk
erməni dövləti 102 il öncə bizim torpaqlarda qurulub, ikinci erməni dövləti
qurulmalıdırsa, elə ən yaxşı yer Fransa
əraziləri, məsələn, Marsel çevrəsi
sayıla bilər. Gələcəkdə Fransa ilə ikinci
erməni dövlətinin arasında hər hansı bir
münaqişə çıxarsa, o zaman biz Fransadan fərqli olaraq ədalətli mövqe tutmağa
söz veririk.
Fransadan ədalətli mövqe gözləmək
Azərbaycanın haqqıdır. Jerar Larşe öz
açıqlamalarında həm Minsk qrupunun
fəaliyyətinin yenidən canlandırılmasına,
həmsədrlərin işinə impuls verilməsinə
çağırış edir, həm də açıq-aşkar antisülh, anti-azərbaycan, anti-türk, antiislam mövqe nümayiş etdirir. Fransa
rəsmilərinin açıqlamaları bu ölkənin
Azərbaycan və Ermənistan arasında
əlaqələrin bərpasında, etimad mühitinin
formalaşmasında, davamlı sülhün təmin
edilməsində maraqlı olduğuna dair çox
ciddi şübhələr yaradır.
Bəlkə Fransa ötən müddətdə bir
dəfə də olsa, I Qarabağ müharibəsində
əsir və girov götürülmüş günahsız
azərbaycanlıların taleyi ilə maraqlanıb?
Bəs necə olur ki, Azərbaycan, Rusiya
və Ermənistan rəhbərlərinin üçtərəfli
bəyanatından sonra Azərbaycan
ərazisində terror törətməyə cəhd edən
erməni diversantların qaytarılması ilə
bağlı “tələb”lə çıxış edir? Bu tələbin
hansı hüquqi, mənəvi-əxlaqi əsası var?
Yoxsa, Fransa minalanmış ərazilərin
xəritələrinin Azərbaycana verilməsi ilə
bağlı Ermənistandan bir tələb edib,
bizim xəbərimiz olmayıb? Suallar çoxdur. Ancaq bu sualları Fransanın hansı
rəsmisinə ünvanlayaq?..

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri

Rusiya istehsalı olan “Sputnik V” peyvəndinin
ilk partiyası Azərbaycana gətirilib
Vaksinlərin ilk partiyasının gətirilməsi ölkələrarası mövcud olan dostluq,
əməkdaşlıq və strateji əlaqələrin sıx olmasının növbəti təzahürüdür
 Mayın 2-də Rusiyadan Azərbaycana
“Sputnik V” vaksininin ilk partiyası gətirilib.
40 min doza peyvəndi daşıyan təyyarə Heydər
Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna enib. AZƏRTAC
xəbər verir ki, vaksini gətirən təyyarəni
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini
Xələf Xələfov, səhiyyə nazirinin müavini Viktor
Qasımov, Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Mixail
Boçarnikov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Xələf Xələfov jurnalistlərə
açıqlamasında vurğulayıb
ki, koronavirus əleyhinə
“Sputnik V” vaksininin ilk
partiyasının Azərbaycana
gətirilməsi Rusiya ilə mövcud
olan dostluq, əməkdaşlıq və
strateji əlaqələrin sıx olmasının
növbəti təzahürüdür: “Ümid
edirəm ki, bu əməkdaşlıq
nəticəsində ölkələrimiz pandemiyaya qarşı mübarizədə
müvəffəqiyyət qazanacaqlar.
Azərbaycanın pandemiya
ilə mübarizədə beynəlxalq
əməkdaşlığı bundan sonra
daha da genişlənəcək. Bütün
bunlar əhalimizin rifahına, onların sağlamlığına yönəlib”.
Səfir Mixail Boçarnikov
“Sputnik V” vaksininin ilk
partiyasının xüsusi bir gündə
– Pasxa bayramında Bakıya

gətirilməsindən məmnun
olduğunu ifadə edib: “Pasxa
insanlara sülh və xeyirxahlıqla
müraciət etməkdir. Peyvəndin
Bakıya gətirilməsi Rusiyanın
Azərbaycana münasibətində
dostluq jestidir. Peyvənd
Azərbaycanın koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizəsinə
öz töhfəsini verəcək”.
Onun sözlərinə görə,
“Sputnik V” vaksini özünü
dünyada çox yaxşı göstərib
və artıq 64 ölkədə qeydiyyatdan keçib: “Rəqəmlər artıq öz
sözünü deyir. Rusiya pandemiyaya qarşı mübarizədə
qardaş Azərbaycana kömək
etmək üçün əlindən gələni
edir. Əminəm ki, bugünkü
aksiya ölkələrimiz arasında
çox yaxın və mehriban xarakterli münasibətlərin daha da

möhkəmləndirilməsinə xidmət
edəcək”.
Öz növbəsində Viktor
Qasımov qeyd edib ki, pandemiyaya qarşı effektli mübarizə
üsulu əhalinin peyvənd
olunmasıdır: “Bildiyiniz kimi,
Azərbaycanda bu ilin yanvar
ayından peyvəndlənməyə
başlanılıb. Prezident İlham
Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
siyasi dəstəyi və gündəlik
nəzarəti nəticəsində artıq
ölkəyə 2 milyondan çox
peyvənd gətirilib. İlk olaraq
Çin istehsalı olan peyvənddən
istifadə olunub. Sonra “AstraZeneca” vaksinləri gətirilib.

Bu gün burada “Sputnik V”
vaksininin də gəldiyinə şahid
olduq”.
Onun sözlərinə görə,
“Sputnik V” yüksək effektliliyə
malikdir: “Artıq 1 milyona yaxın
vətəndaşımız peyvənd olunub
və bu proses uğurla davam
edir. Rusiya ilə Azərbaycanın
yaxın münasibətləri var və bu
gün vaksinlərin gəlməsi də
bunun bariz nümunəsidir”.
Qeyd edək ki, martın
11-də Baş nazir Əli Əsədov
300 min doza “Sputnik V”
dərman vasitəsinin Rusiyadan
Azərbaycana idxalı ilə bağlı
sərəncam imzalayıb.

FHN Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin
məqsədyönlü fəaliyyətinin nəticəsi olaraq
statistik rəqəmlərdə azalma qeydə alınıb
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
respublika ərazisində 2020-ci
və 2021-ci illərin I rübü ərzində
təhqiqatı aparılmış yanğınların statistik göstəricilərinin
müqayisəli təhlilini aparıb.
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
tərəfindən mütəmadi olaraq müəssisə
və təşkilatlarda həyata keçirilən
nəzarət, o cümlədən, əhali ilə aparılan
maarifləndirmə tədbirlərinin nəticəsi olaraq, yanğın hadisələrinin göstəricilərinin
dinamikasında azalmaya nail olunub.
Belə ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə yanğınların ümumi sayında
108, insan tələfatı 3, yaşayış sektorunun
payına düşən yanğınlarda 109, ticarət

İ

şğalçı Ermənistan keçən əsrin 90-cı illərində Azərbaycan torpaqlarını
işğal etməklə, xalqımıza həm maddi, həm də mənəvi ziyan vurmuş,
1 milyondan çox insanı ata yurdundan didərgin salmışdı. Xalqımıza dəyən bu ziyanın miqyası keçən illər ərzində daha da artmışdır.
Ermənilər işğal etdikləri torpaqlardakı yaşayış evlərini, abidələri, təhsil
və səhiyyə ocaqlarını yerlə-yeksan etmişlər. Əlbəttə, dövlətə dəyən
maddi zərərlə yanaşı, xalqımıza, tariximizə, milli və mədəni irsimizə də
böyük ziyan vurmuşlar.

Bütün bunlarla qane
olmayan ermənilər bu
torpaqlardan Azərbaycan–
türk irsi ilə yanaşı, həm
də İslam bağlarını silmək,
qoparmaq istəmişlər. Onlar
işğal etdikləri ərazilərdə
60-dan çox məscid və dini
məbədlərimizi dağıtmış və
bununla da, tək Azərbaycana
deyil, ümumilikdə, İslam
dünyasına və bəşəriyyətə
qarşı soyqırımı törətmişlər.

Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva aprelin 26-da
Zəngilan və Cəbrayıl
rayonlarına səfər etdilər.
Burada yeni hərbi hissənin
açılışında, Zəngilan Hava
Limanının təməlqoyma
mərasimində və bir sıra
başqa tədbirlərdə iştirak
edən ölkə başçısı, o
cümlədən Zəngilan məscidini
də ziyarət etdi. Burada
məscidin yenidənqurma

ötən il noyabrın 23-də
Ağdama səfəri zamanı
xüsusi olaraq Ağdam cümə
məscidini ziyarət etmişdi.
Ölkə başçısı Ağdam
məscidinə Məkkədən gətirdiyi
Qurani-Kərimi bağışlamışdı.
İlham Əliyev bildirmişdi ki,
xoşbəxt adamdır ki, 4 dəfə
Məkkə ziyarətində olub.
Bu mənada, dövlət başçısı
demişdir: “Xoşbəxtəm ki,
mən ailə üzvlərimlə bərabər

Qarşıdurmalar, müharibələr,
anlaşılmazlıq, toqquşmalar
və digər təhlükəli meyillər
ölkələr üçün böyük problemə,
faciəyə çevrilir, milyonlarla
insan həlak olur, evsizeşiksiz qalır, qaçqın, köçkün
vəziyyətinə düşür. Əlbəttə,
biz çalışmalıyıq ki, bu
sahədə də öz təkliflərimizi
verək, öz nümunəmizi
göstərək ki, əgər İslam
həmrəyliyi və multikulturalizm
anlayışları vəhdət təşkil
edərsə və dövlət siyasəti
düzgün aparılarsa, bu, xalq
tərəfindən də qəbul ediləcək.
Beləliklə bu, problemin
aradan qaldırılmasına
gətirib çıxaracaq. Müasir
Azərbaycan bunun əyani,
bariz sübutudur. Təsadüfi
deyil ki, Azərbaycan
humanitar əməkdaşlıqla,
multikulturalizmlə bağlı bir
çox tədbirlərə ev sahibliyi
edir.

Dini abidələrin bərpasına
Zəngilandan başlandı
Bu məscidlərin dağıdılması
təsadüf nəticəsində deyil,
xüsusi tapşırıqla həyata
keçirilmiş vandallıq aktlarıdır.
Ermənilər işğal altında olan
ərazilərdəki məscidlərdə
donuz saxlamış, dini
məbədlərdən tövlə kimi
istifadə etmişlər. Planlı
şəkildə Dağlıq Qarabağ və
ətraf ərazilərdəki müsəlman
izlərini məhv etməyə çalışan
Ermənistan rəhbərliyinin
çirkin əməlləri, həm də bu
ölkədə islamafobiyanın
pik həddə olduğunun
göstəricisidir.
İşğaldan azad edilən
ərazilərimizdə həyata
keçirilməsi planlanan
yenidənqurma işlərinin
bir istiqaməti də, məhz bu
sahə üçün nəzərdə tutulub.
Bu mənada, yeni bərpa
layihələri hazırlanır. Prezident
İlham Əliyevin göstərişi ilə
məscidlərin böyük əksəriyyəti
işğaldan əvvəlki halına
uyğun olaraq restovrasiya
ediləcək. Bu, özlüyündə ölkə
başçısının dini və mədəni
irsimizə göstərdiyi diqqətin
təzahürüdür.
Həmin abidələrin, dini
məbədlərin əvvəlki hallarına
qaytarılması Ermənistan
üçün növbəti mesajdır.
Onlar anlamalıdırlar ki,
bu vaxta qədər içinə qərq
olduqları “böyüklük”,
“məğlubedilməzlik”
röyalarından ayılmaq vaxtıdır.
Biz öz torpaqlarımıza
qayıtmışıq və söküb
dağıtdıqları, məhv etməyə,
silib atmağa çalışdıqları hər
şey yenidən bərpa edilir.
Əlbəttə, bərpa işlərinin
aparılması ilə yanaşı,
həm də bu ərazilərdə
törədilən cinayətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması,
hər kəsin erməni xalqının
iç üzü ilə tanış olması
istiqamətində də mühüm
işlər görülür. Bu proses
müharibədən əvvəlki dövrdə
başlamış, torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsi ilə
ortaya çıxan real görüntülərlə
daha da geniş vüsət almışdır.
Daha sonra, xarici media
və dövlət nümayəndələrinin
bölgəyə səfərləri təşkil
edilmiş və bununla da,
erməni xislətinin əsrlər boyu
kölgələrdə gizlənən mənfur
üzü gün işığına çıxarılmışdır.
Təbii ki, bu istiqamətdə
görülən işlər davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyevin
dediyi kimi, erməni işğalı
zamanı dağıdılan abidələr,
məscidlər ümumilikdə mədəni
irsimizi təşkil edən bütün
müqəddəs ocaqlarımız
əvvəlki və işğal zamanındakı
görüntüləri ilə dünyaya
təqdim edilir...
Prezident İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban

layihəsi ilə tanış olan
Prezident dedi ki, bu məscid
ermənilər tərəfindən bu
hala salınmışdır. Hər kəs
bunu görməlidir: “Bir daha
demək istəyirəm ki, bu
gün ermənilərə havadarlıq
edənlər gəlsinlər, görsünlər,
bizim məscidlərimizi nə
günə qoyublar və təkcə bu
məscidi deyil. Azad edilmiş
bütün torpaqlarda bizim tarixi,
mədəni, dini irsimiz ermənilər
tərəfindən dağıdılıb, təhqir
edilib, sökülüb”.
Prezident İlham Əliyev
əlavə etdi ki, hazırda bu
faktlar müsəlman ölkələri
rəhbərlərinə təqdim olunur.
Qoy, onlar da bilsinlər ki,
ermənidən müsəlmana
dost olmaz. Bu yaxınlarda
Azərbaycanda səfərdə
olmuş İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının baş katibi
burada gördüklərindən sonra
etiraz səsini ucaltmışdır.
ICESCO-nun baş katibi
azad edilmiş torpaqlarda
törədilən erməni vəhşilikləri
haqqında bütün müsəlman
ölkələrini məlumatlandırır.
Həmçinin, ölkə başçısı dövlət
qurumlarına göstəriş verdi ki,
bütün beynəlxalq qurumlarda
erməni vəhşiliyi haqqında
məlumatlar verilsin.
Zəngilan məscidində
olarkən dövlətimizin başçısı
bildirdi ki, bu gün ermənilər
mədəni irsləri ilə əlaqədar
öz narahatlıqlarını ifadə
edirlər. Onlar əvvəlcə gəlib
burada olanları görməlidirlər.
Görsünlər ki, Ermənistan
dövləti bizə qarşı həm
də mədəni soyqırımı
törədib. Biz isə bütün tarixi,
dini abidələrimizi bərpa
edəcəyik. Şuşa şəhərində
artıq məscidlərin bərpasına
start verilib. Ağdam cümə
məscidinin bərpası ilə
əlaqədar hazırlıq işləri gedir.
Bu gün Zəngilan şəhərində
yerləşən məscidin yenidən
bərpası, konservasiyası
işlərinə start verilir.
Prezident İlham Əliyev

müqəddəs Kəbənin içində
dualar etmişəm. Hər bir
insanın ürəyində nə varsa,
mənim ürəyimdə də eyni
duyğulardır. Etdiyim duaların
arasında birinci duam
torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi idi. Allahdan xahiş
edirdim, mənə güc versin ki,
biz torpaqları işğalçılardan
azad edək, o xoşbəxtliyi
bizə nəsib etsin, biz yenə
də dədə-baba torpağımıza
qayıdaq. Bu gün burada,
vandallar tərəfindən dağılmış
məscidin önündə deyirəm
ki, xoşbəxt adamam. Bir
daha Allaha şükür edirəm ki,
mənim dualarımı eşidib, bu
gücü mənə verib.”
Azərbaycan xalqı öz milli,
dini ənənələrinə bağlı xalqdır.
Bu milli dəyərlər gələcək
inkişafımız üçün xüsusi rol
oynayır. Əminliklə söyləmək
olar ki, müasir Azərbaycan
dövləti dərin milli-mənəvi
dəyərlər üzərində qurulub.
Eyni zamanda, ölkəmiz
dünyaya açıqdır. Azərbaycan
dünyada multikulturalizmin
ünvanlarından birinə çevrilib
və bu status artıq dünya
birliyi tərəfindən tanınır.
Təsadüfi deyil ki, Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı
ilə 2016-cı il Azərbaycanda
“Multikulturalizm ili” elan
olunub. Bu, həmçinin
dünyada ilk belə təşəbbüs idi.
2016-cı ilə multikulturalizm
adını vermək, dünyaya
Azərbaycanı olduğu kimi
təqdim etmək üçün əlamətdar
addımlardan biri idi.
Bundan əlavə, 2017-ci il
ölkəmizdə “İslam həmrəyliyi
ili” elan olunmuşdur. Onu
da qeyd etmək yerinə
düşər ki, Azərbaycanda
müsəlmanlar vəhdət namazı
qılırlar. Ölkəmiz bu sahədə
müsəlman aləmində çox
önəmli rol oynayır. Eyni
zamanda, müsəlman
aləminin diqqəti də bu sahəyə
cəlb edilib. Əfsuslar olsun
ki, müsəlman aləmində bu
həmrəylik mövcud deyil.

Ölkə başçısı
tərəfindən elan olunmuş
“Multikulturalizm ili”
çərçivəsində ilk dəfə olaraq
Bakıda Heydər məscidində
vəhdət namazı qılınıb. Vəhdət
namazında məzhəbindən
asılı olmayaraq, bütün
müsəlmanlar bir araya
gəliblər. Birlikdə namaz
qılınıb, dualar edilib. bu
mərasim birlik və bərabərlik
fonunda mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Həmçinin bu
təşəbbüs Azərbaycanın
tolerantlıq mərkəzi kimi
nüfuzunun artmasına səbəb
olan amillərdən biridir.
Əsrlər boyu İslamın iki
böyük məzhəbinin vəhdətinə,
birliyinə nail olmaq üçün
cəhdlər olsa da, indiyədək bu
təşəbbüslər davamlı xarakter
almayıb. Müqəddəs kitab
olan Qurani-Kərimdə Allah
bütün müsəlmanları vəhdətə
çağırır. Hazırki dövrdə dini
münaqişələr geniş yayılıb və
uzun müddətdir gündəmdə
olan problemlərdən biridir.
Azərbaycanda həyata
keçirilən vəhdət namazı
belə qarışıq zamanda bütün
dünyaya nümunə ola biləcək
növbəti addım idi.
Qeyd etmək yerinə düşər
ki, Heydər məscidi Qafqazda
ən böyük məsciddir.
Minarələrinin hündürlüyü
95 metrdir. Demək olar ki,
dünya ölkələrinin çoxunda
bu hündürlükdə minarələr
yoxdur. Burada dörd minarə
var və hamısında lift işləyir.
Bundan əlavə, ibadət
salonları da böyükdür. Burada
təxminən 5000–7000 nəfər
eyni vaxtda ibadətlə məşğul
ola bilir.
Bütün bunlar
Azərbaycanın tolerant
ölkə olduğunu, bu sahəyə
dövlət səviyyəsində diqqət
ayrıldığını göstərir.

İmran ƏLIYEV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusa 418 yeni
yoluxma faktı qeydə alınıb
obyektlərində 2, meşə sahələrində 1,
nəqliyyat vasitələrində baş vermiş yanğınların sayında 9 fakt azalma, yanğın
hadisələrindən dövlət, bələdiyyə və
xüsusi mülkiyyətə dəyən maddi ziyanın
məbləğində isə 116000 manat (2 faiz)

azalma qeydə alınıb.
Yanğınların profilaktikası
istiqamətində xidmət tərəfindən
səlahiyyətləri çərçivəsində zəruri
tədbirlər davam etdirilir.

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 1095 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 418 yeni
yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,
COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 19 nəfər
vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 321 min

798 nəfərin koronavirus infeksiyasına
yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 294 min 784 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb, 4580 nəfər vəfat edib. Aktiv
xəstə sayı 22 min 434 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 267
min 835 test aparılıb. Dünənki test sayı
isə 5180-dir.

“Xalq qəzeti”
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4 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 121 				
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Yaşı 18-dən az olan işçilərin əməyinin
tətbiqi qadağan olunan əmək şəraiti zərərli
və ağır olan istehsalatların, peşələrin
(vəzifələrin), habelə yeraltı işlərin siyahısının
təsdiq edilməsi haqqında” 2000-ci il 24 mart
tarixli 58 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının büdcədən maliyyələşdirilən səhiyyə
işçilərinin əməyinin ödənilməsi sisteminin,
növlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi
haqqında” 2004-cü il 9 yanvar tarixli 2
nömrəli, “Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət
hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların,
peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi
barədə” 2004-cü il 5 iyul tarixli 92 nömrəli,
“Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan
olan malların və əşyaların Siyahısı”nın və
“Poçt göndərişlərinin saxlanması, açılması,
satışı və məhv edilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi barədə” 2004-cü il 9 dekabr tarixli
191 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi
haqqında
“İnsan orqan və toxumalarının donorluğu və
transplantasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 20 oktyabr tarixli 189-VIQ nömrəli
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli 1208
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 24 mart tarixli 58 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 3 (II kitab), maddə 246; 2020,
№ 11, maddə 1401) ilə təsdiq edilmiş “Yaşı
18-dən az olan işçilərin əməyinin tətbiqi qadağan
olunan əmək şəraiti zərərli və ağır olan istehsalatların, peşələrin (vəzifələrin), habelə yeraltı
işlərin siyahısı”nın XXXIII bölməsində aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1. “Səhiyyə və tibb-əmək ekspertizası
təşkilatları:” hissəsinin onuncu abzasında “qanın,
meyit əzalarının və toxumaların konservasiyasında”
sözləri “qanın konservasiyasında, meyit orqan və
toxumalarının götürülməsi, hazırlanması və saxlanılmasında” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. “Tibbi elmi-tədqiqat təşkilatları və təhsil

Bakı şəhəri, 30 aprel 2021-ci il
müəssisələri, səhiyyə təşkilatlarının laboratoriyaları:” hissəsinin ikinci abzasında “əzalarının” sözü
“orqanlarının götürülməsi, hazırlanması və saxlanılması” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 yanvar tarixli 2 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2004, № 1, maddə 50; 2006, № 9, maddə
828, № 11, maddə 992; 2007, № 2, maddə 185;
2008, № 2, maddələr 115, 130; 2009, № 10, maddə
857; 2010, № 8, maddə 763; 2011, № 12, maddə
1255; 2017, № 4, maddə 663; 2019, № 3, maddə
516; 2020, № 11, maddə 1401) ilə təsdiq edilmiş
“Büdcədən maliyyələşdirilən səhiyyə işçilərinin
əməyinin ödənilməsi sistemi, növləri və məbləği”nin
2.2.1.1-ci yarımbəndinin “j” abzasında “üzvlərini”
sözü “orqanlarını götürən, hazırlayan və saxlayan”
sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 5 iyul tarixli 92 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2004, № 7, maddə 583; 2006, № 5, maddə
463; 2008, № 2, maddə 130; 2019, № 3, maddə
516, № 7, maddə 1333; 2020, № 10, maddə 1310,
№ 11, maddə 1401) ilə təsdiq edilmiş “Əmək
şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə
əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır
istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın
“İstehsalat, peşə və vəzifələrin adı” sütununun
“XXXVII. Səhiyyə” bölməsinin 184-cü hissəsində
“qanı və toxumalarının tədarükü və konservasiyası”
sözləri “qanının tədarükü, konservasiyası, orqan və
toxumalarının hazırlanması və saxlanması” sözləri
ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 12, maddə 1072; 2009, № 2, maddə
142; 2014, № 6, maddə 747; 2019, № 1, maddə 155,
2020, № 11, maddə 1393) ilə təsdiq edilmiş “Poçt
göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların
və əşyaların Siyahısı”nın 1.3-cü, 2.3-cü və 4.3-cü
bəndlərində “və (və ya)” sözləri “və” sözü ilə əvəz
edilsin.
5. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə
minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 122 				
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Əlillərə, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlara, məcburi köçkünlərə, qaçqın və ya
məcburi köçkün (ölkə daxilində köçürülmüş
şəxsin) statusunu almış müvəqqəti yaşayış
yerində və xəstəxanalarda olan qocalara,
uşaqlara, aztəminatlı və ailə başçısını itirmiş
şəxslərə, fövqəladə hallarda insanların xilas
edilməsində və tibbi yardım göstərilməsində
iştirak edərkən ziyan çəkmiş vətəndaşlara,
İİV-lə yaşayan Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlarına, Azərbaycan Respublikasında
daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə
və Azərbaycan Respublikası tərəfindən qaçqın
statusu verilmiş şəxslərə, orqan və (və ya)
toxumaların götürülməsi zamanı əməliyyatla
bağlı donorlara tibbi və sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlara tibbi və defektoloji yardımın
(xidmətin) göstərilməsi Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında” 2005-ci il 7 mart tarixli
37 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi,
“Transplantasiya obyekti olan orqan və (və
ya) toxumaların Siyahısının təsdiq edilməsi
haqqında” 2000-ci il 13 sentyabr tarixli 168
nömrəli və “İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi
normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 17 noyabr tarixli 187 nömrəli
qərarlarının ləğv edilməsi barədə
“İnsan orqan və toxumalarının donorluğu və
transplantasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 20 oktyabr tarixli 189-VIQ nömrəli
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli 1208
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. “Əlillərə, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlara, məcburi köçkünlərə, qaçqın və ya məcburi
köçkün (ölkə daxilində köçürülmüş şəxsin) statusunu
almış müvəqqəti yaşayış yerində və xəstəxanalarda
olan qocalara, uşaqlara, aztəminatlı və ailə başçısını itirmiş şəxslərə, fövqəladə hallarda insanların
xilas edilməsində və tibbi yardım göstərilməsində
iştirak edərkən ziyan çəkmiş vətəndaşlara, İİV-lə
yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına,
Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə və Azərbaycan
Respublikası tərəfindən qaçqın statusu verilmiş
şəxslərə, orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi
zamanı əməliyyatla bağlı donorlara tibbi və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara tibbi və defektoloji

Bakı şəhəri, 30 aprel 2021-ci il
yardımın (xidmətin) göstərilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 7 mart tarixli 37
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 3, maddə 251; 2008,
№ 2, maddə 130; 2010, № 8, maddə 763; 2020,
№ 10, maddə 1290) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. adından və 1-ci hissədən “, orqan və (və ya)
toxumaların götürülməsi zamanı əməliyyatla bağlı
donorlara” sözləri çıxarılsın;
1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Əlillərə,
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara, məcburi
köçkünlərə, qaçqın və ya məcburi köçkün (ölkə
daxilində köçürülmüş şəxsin) statusunu almış
müvəqqəti yaşayış yerində və xəstəxanalarda olan
qocalara, uşaqlara, aztəminatlı və ailə başçısını
itirmiş şəxslərə, fövqəladə hallarda insanların xilas
edilməsində və tibbi yardım göstərilməsində iştirak
edərkən ziyan çəkmiş vətəndaşlara, İİV-lə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına,
Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə və Azərbaycan Respublikası tərəfindən qaçqın statusu verilmiş şəxslərə,
orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi zamanı
əməliyyatla bağlı donorlara tibbi və sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqlara tibbi və defektoloji yardımın (xidmətin) göstərilməsi Qaydası” üzrə:
1.2.1. adından və 1-ci hissədən “, orqan və (və
ya) toxumaların götürülməsi zamanı əməliyyatla
bağlı donorlara” sözləri çıxarılsın;
1.2.2. 2-ci hissədən “, orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi zamanı əməliyyatla bağlı donorlar”
sözləri çıxarılsın.
2. “Transplantasiya obyekti olan orqan və (və
ya) toxumaların Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2000-ci il 13 sentyabr tarixli 168 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 9, maddə 694) ləğv edilsin.
3. “İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi
aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 17 noyabr
tarixli 187 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, №11, maddə
1068; 2012, № 1, maddə 26, № 7, maddə 786; 2014,
№ 12, maddə 1652; 2015, № 6, maddə 805; 2018,
№ 5, maddə 1104; 2020, № 7, maddə 970) ləğv
edilsin.
4. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə
minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

“Azercell” ilk onlayn “Qadın festivalı”nın
rəqəmsal tərəfdaşıdır
Mayın 6-8-də Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq “Azercell Telekom” MMC-nin
rəqəmsal tərəfdaşlığı ilə onlayn “Qadın
Festivalı” baş tutacaq. Festivalda
xanımları maraqlandıran çoxşaxəli
mövzular müzakirəyə çıxarılacaq.
Üç gün ərzində onlayn platforma üzərindən
karyera, təhsil, sağlamlıq, gözəllik, psixologiya,
uşaqlarla davranış və s. kimi mövzular barədə
tanınmış peşəkar mütəxəssislərin canlı çıxışı
baş tutacaq. Eyni zamanda, yoqa, fitness, pilates, rəsm, mətbəx və s. sahələrində masterklasslar təşkil olunacaq. Yerli və beynəlxalq
spikerlərin çıxış edəcəyi festivalda özünü
inkişaf, qadınların hüquqlarının qorunması,
sosial və digər məsələlər də gündəmdə olacaq.
Festivalın hər günü tanınmış və sevilən ifaçıların çıxışı ilə başa çatacaq.
“Azercell” bu maraqlı festival zamanı
canlı yayımların keyfiyyətli və sürətli internet
vasitəsilə ötürülməsinə nəzarət edəcək. Festival boyunca http://qadinfest.az/ saytının ana
səhifəsinə “Azercell”in brendi ilə onlayn köşk

yerləşdiriləcək və buradan birbaşa mobil operatorun saytına keçid etmək mümkün olacaq.
Festivalın ən maraqlı məqamlarından biri də
sual-cavab sessiyasının keçirilməsidir. Belə ki,
tədbir zamanı təşkil olunacaq viktorinada sualların hamısına düzgün cavab verən iştirakçılara
müxtəlif qiymətli hədiyyələr təqdim olunacaq.
Festivalın rəqəmsal tərəfdaşı olan “Azercell
Telekom” MMC də öz tərəfindən viktorina
qaliblərindən birinə iPhone SE smartfonunu
hədiyyə edəcək.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 123 				

								

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “20 Yanvar əlillərinin, milli
münaqişə zəminində əlil olanların, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların və digər
kateqoriyalardan olan I və II qrup əlillərin, Çernobıl AES-də qəza nəticəsində
köçürülmə günü ana bətnində olan uşaqlar da daxil edilməklə, uzaqlaşdırma və
köçürülmə zonalarından köçürülmüş uşaqların və ya 18 yaşınadək yeniyetmələrin,
habelə 1986-cı il aprelin 26-dan sonra doğulmuş və Çernobıl AES-də qəzanın
nəticələrinin ləğv edilməsinin iştirakçısı olmuş, yaxud Çernobıl qəzası nəticəsində
zərər çəkmiş və birbaşa radioaktiv şüalanmaya məruz qalmaq ehtimalı olmuş
valideynlərin birindən olan uşaqların, qaçqın və ya məcburi köçkün (ölkə daxilində
köçürülmüş şəxs) statusu almış müvəqqəti yaşayış yerində və xəstəxanalarda qocaların, uşaqların, əlillərin, aztəminatlı və ailə başçısını itirmiş şəxslərin, İİV/QİÇSlə xəstələnmiş vətəndaşların, orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi zamanı
əməliyyatla bağlı donorların dərman preparatları ilə təmin olunması Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 7 mart tarixli 38 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 3 noyabr tarixli 182
nömrəli və “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan tibb müəssisələrinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 14 mart tarixli 125 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
ləğv edilməsinin iştirakçısı olmuş, yaxud
“İnsan orqan və toxumalarının doÇernobıl qəzası nəticəsində zərər çəkmiş və
norluğu və transplantasiyası haqqında”
birbaşa radioaktiv şüalanmaya məruz qalAzərbaycan Respublikasının 2020-ci il 20
maq ehtimalı olmuş valideynlərin birindən
oktyabr tarixli 189-VIQ nömrəli Qanunuolan uşaqların, qaçqın və ya məcburi
nun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respubliköçkün (ölkə daxilində köçürülmüş şəxs)
kası Prezidentinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli statusu almış müvəqqəti yaşayış yerində
1208 nömrəli Fərmanının icrasını təmin
və xəstəxanalarda qocaların, uşaqların,
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasıəlillərin, aztəminatlı və ailə başçısını
nın Nazirlər Kabineti qərara alır:
itirmiş şəxslərin, İİV/QİÇS-lə xəstələnmiş
1. “20 Yanvar əlillərinin, milli münaqişə vətəndaşların, orqan və (və ya) toxumalazəminində əlil olanların, sağlamlıq imkanrın götürülməsi zamanı əməliyyatla bağlı
ları məhdud uşaqların və digər kateqoriyadonorların dərman preparatları ilə təmin
lardan olan I və II qrup əlillərin, Çernobıl
olunması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqAES-də qəza nəticəsində köçürülmə
qında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
günü ana bətnində olan uşaqlar da daxil
Kabinetinin 2005-ci il 7 mart tarixli 38
edilməklə, uzaqlaşdırma və köçürülmə
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublizonalarından köçürülmüş uşaqların və
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 3,
ya 18 yaşınadək yeniyetmələrin, habelə
maddə 252; 2008, № 2, maddə 130; 2010,
1986-cı il aprelin 26-dan sonra doğulmuş
№ 8, maddə 763; 2020, №11, maddə 1416)
və Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. adından və 1-ci hissədən “, orqan
və (və ya) toxumaların götürülməsi zamanı
əməliyyatla bağlı donorların” sözləri çıxarılsın;
1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş
“20 Yanvar əlillərinin, milli münaqişə
zəminində əlil olanların, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların və digər kateqoriyalardan olan I və II qrup əlillərin, Çernobıl
AES-də qəza nəticəsində köçürülmə
günü ana bətnində olan uşaqlar da daxil
edilməklə, uzaqlaşdırma və köçürülmə
zonalarından köçürülmüş uşaqların və
ya 18 yaşınadək yeniyetmələrin, habelə
1986-cı il aprelin 26-dan sonra doğulmuş
və Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin
ləğv edilməsinin iştirakçısı olmuş, yaxud
Çernobıl qəzası nəticəsində zərər çəkmiş və
birbaşa radioaktiv şüalanmaya məruz qalmaq ehtimalı olmuş valideynlərin birindən
olan uşaqların, qaçqın və ya məcburi
köçkün (ölkə daxilində köçürülmüş şəxs)
statusu almış müvəqqəti yaşayış yerində
və xəstəxanalarda qocaların, uşaqların,
əlillərin, aztəminatlı və ailə başçısını
itirmiş şəxslərin, İİV/QİÇS-lə xəstələnmiş
vətəndaşların, orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi zamanı əməliyyatla bağlı
donorların dərman preparatları ilə təmin
olunması Qaydası”nın adından və 1-ci
hissəsindən “, orqan və (və ya) toxumaların götürülməsi zamanı əməliyyatla bağlı
donorların” sözləri çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2011-ci il 3 noyabr tarixli 182
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011,

Bakı şəhəri, 30 aprel 2021-ci il
№ 11, maddə 1064; 2012, № 6, maddə 638,
№ 8, maddə 825; 2013, № 3, maddələr
332, 340, № 6, maddə 730, № 9, maddə
1136, № 10, maddə 1214; 2015, № 10,
maddə 1214, № 12, maddə 1563; 2017,
№ 12 (II kitab), maddə 2562; 2018, № 1,
maddə 136, № 10, maddə 2144; 2020, № 4,
maddə 481, № 11, maddə 1412) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan
tabeliyindəki qurumların siyahısı”nın III
bölməsinə aşağıdakı məzmunda 3-cü hissə
əlavə edilsin:
“3. Orqan Donorluğu və Transplantasiyası üzrə Koordinasiya Mərkəzi”.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 14 mart tarixli 125
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, №
4, maddə 791, № 10, maddə 1735; 2017,
№ 7, maddə 1473; 2018, № 10, maddə
2179; 2019, № 3, maddə 518) ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən
yaradılan tibb müəssisələrinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”nin 3.2.2-ci yarımbəndi
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.2.2. “İnsan orqan və toxumalarının
donorluğu və transplantasiyası haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq donor orqanların transplantasiyasını, habelə bu məqsədlə donor
orqanların götürülməsi, hazırlanması,
saxlanması, daşınması, idxalı və ixracını
həyata keçirmək;”.
4. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən
qüvvəyə minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Gömrükçülər növbəti uğurlu əməliyyat keçiriblər
Yük avtomobilində 244 kiloqramdan
çox heroin aşkar edilib

G

ömrükçülərin həyata keçirdiyi daha bir
əməliyyat uğurla nəticələnib. Belə ki, 244
kiloqramdan artıq narkotik vasitə – heroinin
ölkənin gömrük sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə
keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin
Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr
İdarəsindən verilən məlumatda
bildirilir ki, Cənub Ərazi Baş Gömrük
İdarəsinin Biləsuvar gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit
keçməklə İran İslam Respublikasın-

dan Gürcüstana “Bitum membranı”
yükü aparan “DAF” markalı, “WE261EW/UU260V” dövlət qeydiyyat
nişanlı yük avtomobili saxlanılıb və
gömrük nəzarətinə cəlb edilib.
Sürücü idarə etdiyi yük
avtomobilində gömrük nəzarətindən

gizlədilən və ya gömrük nəzarətinə
bəyan olunası hər hansı predmetin
olmadığını bildirib. Lakin avtomobil
yoxlanılarkən kinoloji xidməti it yük
maşınının qoşqusunun ətraflarına
reaksiya verib. Sonra avtomobil
stasionar rentgen qurğusundan keçiri-

Ölkəmizdə koronavirus əleyhinə
üç növ vaksindən istifadə edilir
Şöbə müdirinin dediyinə görə,
formalaşmayan immunitetdən
xəbərsiz olanlar biməlidirlər ki, vaksin
qəbulundan sonra da virusa yoluxmaq
riski davam edir. Çünki, peyvəndləmə
və immunlaşdırma infeksiyaya yoluxmaqdan qorumur, yalnız onu demək
olar ki, belə halda virusa mübtəla
olanlar xəstəliyi çox yüngül keçirirlər.
Peyvənd onları ağırlaşmadan, bəzən də
ölümdən mümkün qədər qoruyur. Buna
görə peyvənd edilən şəxslər koronaviruslu xəstələrlə, xüsusilə də simptomlu
xəstələrlə sıx təmasda olmaqdan
çəkinsinlər.
Bəzi hallarda birinci peyvənd vurulandan sonra immunitet sistemi formalaşmır. Onlar ikinci peyvənd dozasından
sonra, hətta dördüncü dozaya qədər
peyvənd oluna bilərlər. Bütün bunlardan sonra yenə də müsbət nəticə əldə
olunmazsa, bu, artıq immun sisteminin
fəaliyyətindən asılıdır. Kollektiv immunitet yaratmaq üçün xəstəliyi keçirən,
peyvəndlənən və ya öz immunitetinə
arxayın olanlar yenə də diqqətli olmalıdırlar. Sanitar və gigiyenik qaydalara
ciddi əməl edilməsi yolu ilə bu təhlükəli
xəstəliyə qalib gəlmək olar.
Pandemiya başlayandan etibarən
koronavirusdan qorunmağın əsas
qaydalarından birinin maska taxmaq
olduğu bildirilir. Maska xəstəliyə yoluxmamaq üçün ən etibarlı, ən asan və
ən vacib vasitədir. Havaların isinməsi
ilə əlaqədar bəzi insanlarda maska
taxılan nahiyədə dəri tərləyir, qaşınır
və xoşagəlməz reaksiya baş verir.
Dermotoloqlar bununla bağlı bildirirlər
ki, bəzən maska taxılmasının müxtəlif
xəstəliklərə əlaqələndirir, məsələn, psoriaz, yəni sulu dəmrova səbəb olduğunu
deyirlər. Lakin bu, düzgün məlumat
deyil. Ekzema, aknelər, ağızətrafı və
atopik dermatitlər əmələ gələ bilər, lakin
bunlar müalicə olunan xəstəliklərdir.
Allergiyaya meyilli olanlarda ağız ətrafı
nahiyədə səpki, qaşınma olarsa, həmin
hissəni 3 - 5 faizli benzol - peroksid və
ya deksoponolla silə bilərlər. Maska
taxan zaman xanımların kremlərdən
istifadə etməsi düzgün deyil, çünki
həmin kremlər, xüsusilə də tünd rəngdə
olan örtücülər məsamələri qapadır və
dərinin nəfəs almasına imkan vermir.
Nəticədə dəridə mikrobların artması
üçün şərait yaranır.

A

zərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID – 19) infeksiyasına
qarşı 2021- ci il yanvarın 18-dən başlayan peyvəndləmə p
 rosesi
uğurla davam edir. Hazırkı dövrədək ölkəmizdə vurulan vaksin
dozalarının sayı 1 milyon 500 mini ötüb. Bu o demək deyil ki, artıq
həmin sayda insan virusa yoluxmayacaq. Peyvənd olunmaq insanlarda tam arxayınlıq yaratmamalıdır, çünki vaksin qəbulundan sonra
da virusa yoluxmaq riski davam edir. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai
Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdiri Nabil Seyidovun verdiyi
məlumata görə, peyvənd olunanlarda yoluxmanın səbəbi formalaşmayan immunitetlə əlaqədar ola bilər. O deyib ki, bunun bir neçə
səbəbdən baş verməsi mümkündür. Birincisi, vaksindən sonra immun
sisteminin cavab reaksiyası bəzən üç həftə, əksər hallarda isə 45-58
gün ərzində formalaşır. Yəni həmin üç və ya altı həftə ərzində, əgər
həmin şəxslər birinci dozadan sonra və hətta bəzən ikinci dozadan sonra COVID – 19- a yoluxanlarla təmasda olsalar, onlar sanki
peyvənd olunmamış kimi virusa yoluxub həmin xəstəliyi keçirəcəklər.
Çünki hələ orqanizmdə virusa qarşı immunitet formalaşmayıb.
Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə,
maskadan əvvəl və sonra dəriyə qulluq
vacibdir. Amma tərkibində qələvi olduğuna və dəri nəmliyini artırdığına görə,
üz dərisinə sabun çox vurulmamalıdır.
Dərinin nəmliyi azalanda quruyur, bu
isə qırışların və yaxud quruluq seboreyasının əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Ona görə də köpük, losyon, gel və
s. şəklində müxtəlif təmizləyicilərdən
istifadə edilməlidir. Xüsusilə həssas və
allergiyaya meyilli dərisi olanlar yalnız
tibbi maskalardan istifadə etməli və
tez - tez yenisi ilə dəyişməlidirlər. Rəngli
maskalardan istifadə düzgün deyil. Ev
şəraitində hazırlanan parça maskalar
isə istifadədən dərhal sonra yuyulmalı
və mütləq ütülənməlidir. Bundan başqa,
onu da deyək ki, tibbi maskanı spirtləyib
istifadə etmək olmaz. Bu, üzdə quruluq
və digər problemlər yaradır.
Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi
Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin

(TƏBİB) birgə məlumatında bildirilir ki,
Azərbaycanda “COVID – 19 xəstəliyi
əleyhinə 2021 – 2022- ci illər üçün
Vaksinasiya Strategiyası”na uyğun
olaraq, ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesi
mərhələli şəkildə davam edir. Mayın
3- dən etibarən ilkin olaraq 60 və daha
yuxarı yaşda olan şəxslər COVID – 19
xəstəliyinə qarşı peyvəndlənmə zamanı
İngiltərənin Oksford Universitetinin
istehsalı olan "Vaxzevria” vaksinindən
(İstehsalçı şirkət “AstraZeneca“) də
istifadə edə biləcəklər. “Vaxzevria”
peyvəndinin istifadəsi Bakı şəhəri və
6 regionda – Lənkəran, Şəki, Gəncə,
Mingəçevir, Abşeron və Sumqayıtda
tətbiq olunacaq. Bu peyvəndin tətbiqi
üçün tibb müəssisələrində xüsusi otaqlar ayrılacaq.
COVAX platforması çərçivəsində
ölkəmizə gətirilən 84 min doza “Vaxzevria” peyvəndi insanlar arasında seçim
imkanlarını artırır və vətəndaşların
müxtəlif peyvəndlərə əlçatanlığını təmin

lib. Rentgen qurğusunda isə şübhəli
cizgilər müşahidə edildiyindən həmin
nəqliyyat vasitəsinin yükü boşaldılaraq əsaslı şəkildə yoxlama aparılıb.
Təkrar yoxlama zamanı avtomobilin qoşqusunun altında kustar üsulla
düzəldilmiş gizli saxlanc yerindən 480
ədəd bağlama, həmin bağlamalarda
isə qablaşdırılma ilə birgə çəkisi 244
kq 344 qram olan narkotik vasitəheroin aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Xatırladaq ki, son iki həftə
ərzində gömrükçülərin həyata
keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 5
fakt üzrə 730 kq 788 qram çəkidə
narkotik vasitələrin ölkənin gömrük
sərhədindən qaçaqmalçılıq yolu ilə
keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb.

“Xalq qəzeti”
edir. Qeyd edək ki, “AstraZeneca”
İngilis – İsveç şirkəti tərəfindən hazırlanan “Vaxzevria" vaksinini Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı təsdiq edib.
Bundan başqa, mayın 2- də Rusiyadan Azərbaycana ilkin olaraq 40 min
doza “Sputnik V” vaksininin ilk partiyası
gətirilib. Bununla bağlı jurnalistlərə bildirilib ki, koronavirus əleyhinə “Sputnik V”
vaksininin ilk partiyasının Azərbaycana
gətirilməsi Rusiya ilə mövcud olan dostluq, əməkdaşlıq və strateji əlaqələrin
sıx olmasının növbəti təzahürüdür. Bu
əməkdaşlıq nəticəsində ölkələrimiz
pandemiyaya qarşı mübarizədə uğurlu
nailiyyətlər qazanacaqlar. Azərbaycanın
pandemiya ilə mübarizədə beynəlxalq
əməkdaşlığı bundan sonra daha da
genişlənəcək. Bütün bunlar əhalinin
rifahına, onların sağlamlığına
istiqamətlənmiş tədbirlərdir.
Səfir Mixail Boçarnikov “Sputnik
V” vaksininin ilk partiyasının xüsusi bir
gündə – Pasxa bayramında Bakıya
gətirilməsindən məmnun olduğunu
ifadə edib. Deyib ki, Pasxa insanlara
sülh və xeyirxahlıqla müraciət etməkdir.
Peyvəndin Bakıya həmin gün gətirilməsi
Rusiyanın Azərbaycana münasibətində
dostluq jestidir. Peyvənd Azərbaycanın
koronavirus infeksiyasına qarşı
mübarizəsində öz töhfəsini verəcək.
Onun sözlərinə görə, “Sputnik V” vaksini özünü dünyada çox yaxşı göstərib
və artıq dünyanın 64 ölkəsində qeydiyyatdan keçib. Rusiya pandemiyaya
qarşı mübarizədə qardaş Azərbaycana
kömək etmək üçün əlindən gələni edir.
Aksiya ölkələrimiz arasında çox yaxın
və mehriban xarakterli münasibətlərin
daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət
edəcək.
Artıq bu danılmaz faktdır ki, koronavirus infeksiyasına qarşı peyvənd
xəstələnmə ehtimalını yüksək dərəcədə
azaldır, xəstələnənlər isə onu xeyli
yüngül keçirirlər. Peyvəndlə birlikdə
fərdi qorunma tədbirləri koronavirus
infeksiyası ilə xəstələnmə ehtimalını
demək olar ki, heçə endirir. Ona görə
də bəzi qrup insanların peyvəndlənməni
mübahisə mövzusuna çevirməyinin heç
bir elmi əsası yoxdur.
İnsan sağlamlığının qorunması üçün
ən ucuz başa gələn, ən effektiv tədbir
profilaktikadır. Məhz planlı profilaktikanın əvəzolunmaz xidmətidir ki, respublikamızda difteriya, vərəm, poliomielit,
göy öskürək, tetanus kimi qorxulu
xəstəliklərlə mübarizədə böyük uğurlar
qazanılıb. Heç şübhəsiz ki, belə uğurlu
nəticə alternativsiz mübarizə vasitəsi
olan peyvəndlənmə ilə koronavirus
infeksiyasına qarşı da əldə ediləcək.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

10

4 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

“Nizami və musiqi” adlı beynəlxalq konfrans
Azərbaycan Musiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin təşkilatçılığı ilə
dahi Azərbaycan şairi
və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvinin 880 illiyinə
həsr olunmuş “Nizami və
musiqi” adlı beynəlxalq
konfrans keçirilib.
Onlayn formatda
təşkil olunmuş konfransa
Azərbaycan, Avstriya, Almaniya və Türkiyədən 30-a
yaxın tədqiqatçı qatılıb.

Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycan
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin
direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Alla Bayramova açaraq konfransın
əhəmiyyətindən danışıb. Vurğulayıb
ki, Nizami yaradıcılığı səkkiz əsrdən
artıqdır ki, xalqımızın mənəviyyatının
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.
Nizami poeziyasının təsiri ilə şairin
poemaları və qəzəlləri əsasında opera, balet, simfonik poema, oratoriya,
romanslar bəstələnmişdir.

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
direktoru, akademik Rafael Hüseynov
çıxış edərək dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvinin bəşəriyyətin bədii
fikir salnaməsində özünəməxsus yerə
malik nadir şəxsiyyətlərdən olduğunu
vurğulayıb, sənətkarın parlaq irsindən
danışıb. O, görkəmli mütəfəkkir şair
N.Gəncəvinin çox sayda davamçılarından ibarət böyük bir ədəbi
məktəbin bünövrəsini qoyduğunu
bildirib.

Akademik R.Hüseynov
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamı ilə 2021-ci
ilin ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli”
elan edilməsinin nizamişünaslığa
və ümumilikdə, azərbaycançılığa
verəcəyi töhfələrdən də bəhs edib.
Konfransda “Nizami yaradıcılığında musiqi”, “Nizami Gəncəvi:
musiqi alətləri (praktiki və nəzəri
kontekstdə)”, “Erkən orta əsrlər
dövrünün ünlü ortaq türk alimləri

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Naftalan-Avtonəqliyyat”
ASC səhmdarlarının
nəzərinə!

“Enerji Məsələlərini Tənzimləmə
Agentliyi” Publik Hüquqi Şəxs

BİLDİRİŞ

– Fərabi, İbn Sina və Nizami
Gəncəvinin musiqi və musiqi tərbiyəsi
haqqında fikirləri”, “Nizami Gəncəvi
poeziyası Azərbaycandakı dağ
yəhudilərinin yaradıcılığında”, “Nizami
obrazları Şərq xalça sənətində”,
“Səhnə əsərlərində Nizami Gəncəvi
obrazı” və digər mövzularda
məruzələr dinlənilib, müzakirələr
aparılıb.

Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti 17 nömrəli ünvanda qeydiyyatda
olan “Mətbəx-Mebel” ASC “Mətbəx-Mebel” MMC-yə
çevrilməsi ilə əlaqədar qiymətli kağızların dövriyyədən
çıxarılmasını və ləğv edilməsini elan edir. Kreditorlar
2 (iki) ay ərzində “Mətbəx Mebel” ASC-yə Abşeron
rayonu, Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 17
nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər.
Qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması və
ləğv edilməsi haqqında məlumatlar aşağıdakılardır:
-emitentin tam adı, təşkilati-hüquqi forması və
olduğu yer- “Mətbəx-Mebel” ASC, Abşeron rayonu,
Xırdalan şəhəri, H.Əliyev prospekti 17.
Qiymətli kağzıların dövriyyədən çıxarılması və
ləğv edilməsinin səbəbi – 2021-ci il martın 18 -də
“Mətbəx-Mebel” ASC -nin yenidən təşkil olunaraq “Mətbəx-Mebel” MMC-yə çevrilməsi barədə
cəmiyyətin səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən
qərarın qəbul edilməsi;
- qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsiAZ1001014021;
- qiymətli kağızların növü və forması – adi, adlı
səhm;
- qiymətli kağızların nominal dəyəri – 2 manat;
- dövriyyədən çıxarılacaq və ləğv ediləcək
qiymətli kağzıların sayı – 360299.

Maraqlanan təşkilatlar office@regulator.gov.az
elektron ünvan və ya +994(12) 598-16-53/54 (daxili
1197) nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Xidmətlərin qiymət kotirovkaları bağlı zərfdə,
imzalanıb möhürlənərək 17 may 2021-ci il saat
15.00-a qədər təqdim olunmalıdır.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər
Əliyev prospekti 152, Çinar plazanın iş mərkəzi, 5-ci
mərtəbə.

21 iyun 2021-ci il saat 11.00-da “NaftalanAvtonəqliyyat” ASC səhmdarlarının video format
şəklində illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. “Naftalan-Avtonəqliyyat” ASC - nin 2020-ci il
üçün illik hesabatının və maliyyə balansının təsdiqi
barədə.
2. “Naftalan- Avtonəqliyyat” ASC-nin idarə heyətinin
üzvlərinin seçilməsi barədə.
3. “Naftalan-Avtonəqliyyat” ASC-nin idarə heyətinin
əmrlərinin müzakirəsi və təsdiqi barədə.
4. Digər məsələlər.
Yığıncaqla əlaqə yaratmaq üçün ZOOM proqram
vasitəsilə bağlantıda iştirak etmək lazımdır.
Login: pasayevsaleh432@gmail.com

Rəhbərlik

Tender komissiyası

İdarə heyəti

agentliyin balansında olan avtonəqliyyat
vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin
alınması, onların quraşdırılması və
texniki xidmətin satın alınması məqsədilə
KOTİROVKA SORĞUSU KEÇİRİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 .Cari təmir işləri üçün inşaat materiallarının satın alınması.
L-ot-2. Kanalın mexanizmlə lildən
təmizlənməsinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin
əsas şərtlər toplusunu Yevlax rayonu, Aran
qəsəbəsində (əlaqələndirici şəxs -Məmmədov
Adil Vəli oğlundan (022) 33-5-12-52 email:
yqarabagkii@mst.gov.az ala bilərlər.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 ( yüz)
manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Satınalan təşkilat -YUXARI QARABAĞ

Yuxarı Qarabağ Kanalı İstismarı İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
KANALI İSTİSMARI İDARƏSİ
VÖEN-2200077751
H/h -AZ64CTRE00000000000002355002
Bank - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
KOD- 210005
M\h-AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT CTREAZ22
Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu – 142330
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-lıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində

bank təminatı (tender təklifi təminatının
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox
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;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları;

Zərdab Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Cari və əsaslı təmir işlərinin
görülməsi üçün mal-materialların satın
alınması.
Lot- 2. Nasos stansiyalarının mexaniki
və elektrik avadanlıqlarının təmiri üçün
mal-material və ehtiyat hissələrinin satın
alınması.
Lot- 3. Maşın-mexanizmlər üçün ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə
təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı hər lot üçün 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləriZərdab Suvarma Sistemləri İdarəsi
VÖEN- 5300021371
• H/h- 32051019444600201146
• Bank-”Kapital Bank”ın Zərdab filialı
• VÖEN-9900003611
• Kod- 200468
• M/h-4628010000
• S.W.İ.F.T: BİK AİİBAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından
arayış (arayışların əslləri və tarixləri tender
elanından sonra olmalıdır);
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcumə edilməlidir).
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya
bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar 1-ci lot üzrə tenderdə iştirak
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla)
1 iyun 2021-ci il saat 12.00-a, təklif və
bank zəmanətini isə 9 iyun 2021-ci il saat
12.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçılar 2-ci lot üzrə tenderdə iştirak
üçün tələb olunan sənədləri (tender
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla)
1 iyun 2021-ci il saat 13.00-a, təklif və
bank zəmanətini isə 9 iyun 2021-ci il saat
13.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçılar 3-cü lot üzrə tenderdə iştirak
üçün tələb edilən sənədləri (tender təklifi
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 2 iyun
2021-ci il saat 10.00-a, təklif və bank
zəmanətini isə 10 iyun 2021-ci il saat
10.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 11 iyun 2021-ci il
saat 10.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri barədə
portal vasitəs ilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

Aşağıbüdcəli aviadaşıyıcı “Buta Airways” iyunun 3-dən
etibarən Bakıdan
Həştərxan şəhərinə
xüsusi reyslər
həyata keçirməyə
başlayır.
Uçuşlar həftədə
bir dəfə – cümə axşamı günləri Bakı–
Həştərxan–Bakı
istiqamətində yerinə
yetiriləcək.

“Buta Airways” Həştərxana
xüsusi reyslərə başlayacaq
Ölkədəki epidemioloji vəziyyətlə bağlı
tətbiq edilmiş məhdudiyyətləri və qaydaları
nəzərə alaraq aviaşirkət biletləri yalnız iki
tarif üzrə təklif edir – “Standart” və “Super”.
Hər iki tarifə ödənişsiz qaydada yer seçimi
və hava limanında qeydiyyat opsiyaları
daxildir.
Qeyd edilən reyslərə biletlər “Buta
Airways” aviaşirkətinin rəsmi saytında
(“Super” və “Standart” tarifləri üzrə)
və akkreditə olunmuş agentliklərində
(yalnız “Super” tarifi üzrə) mövcuddur.
Aviabiletlərin qiyməti 55 avrodan başlayır.
Pandemiya dövründə həmin reyslərə
həm gediş, həm gəliş zamanı Heydər
Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun 1-ci
terminalında xidmət göstəriləcəkdir.
Reyslərə mövcud epidemioloji
məhdudiyyətlər şəraitində uçuş icazəsi olan
kateqoriyalı sərnişinlər qəbul ediləcək.
Bakı–Həştərxan istiqamətində
aviareysin sərnişinlərinin nəzərinə:
– Rusiya ərazisinə giriş hüququ
olmalıdır. Pandemiya dövründə RF
ərazisinə giriş qaydaları aviaşirkətin
saytında qeyd edilmişdir: https://www.
butaairways.az/az/covid/russia
– koronavirus infeksiyasının olmadığı
barədə arayış təqdim edilməlidir.
Azərbaycanda COVID-19 üçün test verilə
bilən klinikaların siyahısı aviaşirkətin
saytında qeyd edilmişdir: https://www.
butaairways.az/az/covid/azerbaijan
Həştərxan–Bakı istiqamətində reysin

-digər sənədlər .
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki sənədlər Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və tender
təklifinin təminatı istisna olmaqla) 27 may
2021-ci il saat 17.00-a, tender təklifi və tender
təklifinin təminatını isə möhürlənmiş ikiqat
zərfdə 7 iyun 2021-ci il saat 17.00-dək Yevlax
rayonu, Aran qəsəbəsi, Yuxarı Qarabağ Kanalı
İstismarı İdarəsinə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 8 iyun 2021-ci il saat
17.00-da Yevlax rayonu, Aran qəsəbəsi,
Yuxarı Qarabağ Kanalı İstismarı İdarəsində
açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri
iştirak edə bilərlər.

sərnişinlərinin nəzərinə:
– Azərbaycana giriş hüququnun olubolmadığı yoxlanılmalıdır. Azərbaycana
giriş icazəsi olan şəxslərin kateqoriyasının
siyahısı aviaşirkətin saytında aşağıdakı
link üzrə qeyd edilmişdir: https://www.
butaairways.az/az/covid/azerbaijan
– koronavirus infeksiyasının olmadığı
barədə arayış təqdim edilməlidir.
Testin nəticəsində, həmçinin QR-kod
göstərilməlidir. Bu kod hava limanında
qeydiyyat masalarında yoxlanılacaq.
QR-kodla arayışlar təqdim edən Rusiya
klinikalarının siyahısı ilə, həmçinin
aşağıdakı link vasitəsilə tanış olmaq
mümkündür. https://www.butaairways.az/
az/covid/russia .
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti yanında operativ qərargahın
qərarına müvafiq olaraq aviareyslərlə
Bakıya gələn bütün sərnişinlər iki həftə
ərzində özünütəcrid şəraitində qalmalıdırlar.
Hər iki istiqamət üzrə reyslərin
sərnişinləri COVID-19 testinin nəticəsinin
uçuşdan əvvəl 48 saat ərzində etibarlılığına
əmin olmalıdırlar.
“Buta Airways” aviaşirkətinin mətbuat
xidməti bildirir ki, koronavirus infeksiyasının
yayılmasının qarşısını alınması və
ölkədəki epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar
olaraq sərnişinləri qarşılayan və yola
salan vətəndaşlar terminal binasına
buraxılmayacaq.

“Xalq qəzeti”

BİLDİRİŞ
Yuxarı Xanbulançay Hidroqovşağı İstismarı İdarəsi
tərəfindən 2021-ci il fevralın 12-də www.e-tender.gov.az portalında yerləşdirilmiş və fevralın 13-də “Xalq qəzeti”ndə dərc
olunmuş torpaqqazan mexanizmlər və avtomobillər üçün
ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə keçirilmiş açıq
tender müsabiqəsində “TS MOTORS” MMC qalib müəyyən
olunmuş və həmin şirkətlə müvafiq satınalma müqaviləsi
bağlanılmışdır.

----------------------------------------------------------------------

BİLDİRİŞ

Yuxarı Xanbulançay Hidroqovşağı İstismarı İdarəsi
tərəfindən 2021-ci il fevralın 23-də www.e-tender.gov.az portalında yerləşdirilmiş və fevralın 24-də “Xalq qəzeti”ndə dərc
olunmuş Lənkəran rayonu və kəndləri ərazisində idarənin
balansında olan suvarma kanallarının lildən təmizlənməsi
və çay məcralarının tənzimlənməsi işlərinin satın alınması
məqsədilə keçirilmiş açıq tender müsabiqəsində Lənkəran
Melioservis İdarəsi qalib müəyyən olunmuş və həmin
təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Quba Suvarma Sistemləri İdarəsi
2021-ci il üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Suvarma kanallarının lildən
təmizlənməsi, daşqın və selə qarşı
mübarizə üçün çay məcralarının cari
tənzimlənməsinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar
və tender haqqında ətraflı məlumatları
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
İddiaçılar öz tender təkliflərində bütün
vergi və rüsumları, eləcə də digər xərcləri
nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsilə
təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Əlaqələndirici şəxs – Rüstəmov
Mühbəli Ömər oğlu.
Ünvan-Quba şəhəri, 30-cu məhəllə.
Quba SSİ
Telefon- 0233352149.
VÖEN- 4500208661
H/h- AZ43CTRE

00000000000002354701
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 140155071
M/h- AZ
41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. CTRE AZ-22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı;
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə
olma müddəti tender təklifinin qüvvədə
olma müddətindən ən azı 30 (otuz) bank
günü çox olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında arayış;
-iddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə

hesabatının surəti;
-maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
-son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması barədə arayış;
-iddiaçının nizamnaməsi;
-dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi ölkə);
-iddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 31 may
2021-ci il saat 10.00-a qədər tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini və bank təminatını 8 iyun
2021-ci il saat 10.00-a qədər elektron
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Təklif zərfləri 9 iyun 2021-ci il saat
10.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası
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4 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi “AzInTelecom” MMC

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, “AzInTelecom” MMC

xüsusi serverlərin satın alınması məqsədilə

rəqəmsal platformalarda yerləşdirmə xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
iştirak edə bilərlər. Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və
tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 1300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın
bank rekvizitləri:
H/h- AZ30AZPO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711
M/h-

AZ76NABZ01350100000000094944
S.W.İ.F.T:AZPOAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü 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;
-son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud
olmaması barədə vergi orqanından
arayış;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender sənədləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə
aid sənədləri 27 may 2021-ci il
saat 15.00-a və tender təklifi ilə
bank təminatı sənədlərini isə 7 iyun
2021-ci il saat 15.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 8 iyun
2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
iştirak edə bilərlər. Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.
az/ vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə
iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 600 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın
bank rekvizitləri:
H/h- AZ30AZPO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711
M/h-

AZ76NABZ01350100000000094944
S.W.İ.F.T:AZPOAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60
bank günü 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;
-son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud
olmaması barədə vergi orqanından
arayış;

Ucar Meliorasiya İdarəsi

Yevlax Suvarma Sistemləri İdarəsi

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

torpaqqazan mexanizmlərə, mexaniki və
elektrik avadanlıqlarına və avtomaşınlara
ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Ağdaş rayonunda Orta Ləki,
Aşağı Ləki, Mürsəl, Qumlaq, Şıxlı,
Qəribli, Pirəyir, Malay, Yenicə kollektorlarının lildən təmizlənməsi və torpaq
işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə
təqdim edə bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
Təşkilatın adı- Ucar Meliorasiya
İdarəsi
H/hAZ53CTRE00000000000002351902

VÖEN -7400067121
SWIFT CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; (arayışların əslləri və tarixləri tender elanından
sonra olmalıdır);
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcumə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna
olmaqla) 1 iyun 2021-ci il saat 12.00-a,
tender təklifi və bank zəmanətini isə
9 iyun 2021-ci il saat 12.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 10 iyun 2021-ci
il saat 12.00-da açılacaqdır.İddiaçılar
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə
tanış ola bilərlər.
QEYD- tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.

Yuxarı Şirvan Kanalı İstismarı İdarəsi
2021-ci il üçün nəzərdə tutulan cari təmir işləri üçün
inşaat materiallarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarımn https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqavilani
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üzrə təkliflərini portal vasitəsilə təqdim
edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs:Abbasov Əliqulu
Şöyüb oğlu.
Ünvan-Yevlax rayonu, Xanabad
kəndi.
Telefon- 022-335-03-00.
İştirak haqqı 100 (yüz) manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın
bank rekvizitləri:
“Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı” ASC-nin Yuxarı Şirvan
Kanalı İstismarı İdarəsi
Ünvan- Yevlax rayonu, Xanabad
kəndi
VÖEN - 2200134801
H/h- AZ37CTRE00000000000002355003

BANK- 16 saylı Regional
Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod -210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK.CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü (tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən sonra ən 30 bank günü
çox) qüvvədə olmalıdır);
Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ila müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən

təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri.
Tender təklifi Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmalıdır).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla)
27 may 2021-ci il saat 15-00-a , tender
təklifi ilə bank təminatını isə 7 iyun
2021 -ci il saat 15.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 8 iyun 2021-ci
il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-2. Torpaqqazan mexanizmlərə,
mexaniki və elektrik avadanlıqlarına və
avtomaşınlara ehtiyat hissələrinin satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır. Əlaqələndirici
şəxs- Mikayılov Ariz Akif oğlu
Ünvan-Yevlax rayonu, Aran qəsəbəsi
E-mail: yevlaxssi@mst.gov.az
Telefon- 055-476-44-96
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak
üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda
qeyd olunan hesaba 100 (bir yüz) manat
məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra dövlət

satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bank rekvizitləriYevlax Suvarma Sistemləri İdarəsi
• VÖEN- 2200071801
• H/h- AZ91CTRE00000000000002355001
• Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN-1401555071
• Kod- 210005
• M/hAZ41NABZ01350100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada
elektron formada təqdim etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır).
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü

“Məktəbli və Tələbə İaşə “ATSC
səhmdarlarının nəzərinə!
23 iyun 2021-ci il saat 15.00-da “Məktəbli və
Tələbə İaşə “ATSC səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2020-ci il üzrə illik balansının yekunlarının təhlili .
2. Dividendlərin bölünməsi.
3. 2021-ci ildə qarşıda duran məsələlər.
4. Digər məsələlər.
Səhmdarların iştirakı vacibdir.
Mobil telefon-050-361-55-64.
Ünvan-Bakı şəhəri, 7-ci mikrorayon, “Billur Saray”, ”Şadlıq Evi”.

“Ağsu Konserv-1” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender sənədləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 27 may
2021-ci il saat 15.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 7 iyun 2021-ci il saat 15.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 8 iyun
2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.

çox olmalıdır).
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
Malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri.
Malgöndərənin (podratçının) son bir
ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi.
Malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb
olunan sənədlərdə və formalarda təqdim
edilməlidir).
Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar.
Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının olması
barədə rəsmi arayış.
Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması barədə arayış.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 27 may
2021-ci il saat 17.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 7 iyun 2021-ci il saat 17.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 8 iyun 2021-ci il
saat 17.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

“Azərxalça” ASC
Qazon biçən maşınların satın alınması
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka
təkliflərini 6 may 2021-ci il saat 16.00-dan gec olmamaq şərtilə aşağıdakı ünvana təqdim etməlidirlər.
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Təkliflər 6 may 2021-ci il saat 16.30-da Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “Azərxalça” ASC-nin
ofisində açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs -Emin Xanlarov (0502269052).
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

“Goradil Quşçuluq” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

“Ağsu Konserv-1” ASC səhmdarlarının illik
ümumi yığıncağı 27 iyun 2021-ci il saat 12.00-da
keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2020-ci ildə maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında.
2. Təşkilati məsələlər.
3. Cari məsələlər.
Yığıncaqda iştirak etmək vacibdir.
Ünvan- Ağsu şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 47.
Telefon- 050 352 21 82.

19 iyun 2021-ci il saat 11.00-da “Goradil Quşçuluq” ASC
səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:
1. “Goradil Quşçuluq” ASC-nin 2019–2020-ci illər üzrə
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında.
Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti təsdiqləyən
sənədlə (vəkil edilmiş nümayəndələr notarial təsdiq olunan
etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə) iştirakı vacibdir.
Ünvan- Abşeron rayonu, Goradil kəndi, “Goradil Quşçuluq”
ASC-nin inzibati binası.

İdarə heyəti

İdarə heyəti
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4 may 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Avropa Parlamentinin sədri Rusiyanın
sanksiyaları ləğv edəcəyinə inanır

Türkiyə
Qiymətli əsər hədiyyə edilib
2021-ci ilin
martında İngiltərədə
hərracda rekord
qiymətə satılan
Osmanlı imperiyasının 10-cu sultanı
olan Sultan Süleyman Qanuninin
portreti İstanbulda
sərgilənəcək. Bildirilir ki, “İslam dünyası və Hindistan
sənətləri” mövzulu hərracda alınan əsər alıcı tərəfindən
sərgilənməsi üçün İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinə
hədiyyə edilib. Qeyd edək ki, əsəri alan şəxs həmin vaxt
portret üçün 350 min funt-sterlinq (təxminən 4 milyon türk
lirəsi) ödəyib.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Gürcüstan
Əhali artıb
2021-ci il
yanvarın 1-ə
olan məlumata
görə, Gürcüstan
əhalisinin sayı
3728,6 min nəfər
olub. Bu, ötən
ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 0,3
faiz artım deməkdir.
Gürcüstan Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə,
cari ilin yanvarın 1-də ölkədə kişilərin sayı 1796,2 min,
qadınların sayı isə 1932,4 min nəfər olub. Qeyd edilir ki,
ölkə əhalisinin 59,4 faizi şəhərlərdə yaşayır. Əhalinin 20,5
faizini 0-14 yaş arasında olan uşaqlar təşkil edir. Əmək
qabiliyyətli əhalinin payı (15-64 yaş qrupu) 64,2 faizdir.
Xəbəri “EurAsia Daily” verib.

Əfqanıstan
18 əsgər həlak olub
Əfqanıstanın
qərbində “Taliban”
yaraqlılarının hərbi
bazaya hücumu
nəticəsində, azı, 18
əsgər həlak olub, on
nəfər isə yaralanıb.
Bildirilir ki, taliblər
xüsusi olaraq qazılmış tunel vasitəsilə
Fərah əyalətinin Bala-Baluk qəzasında yerləşən hərbi bazaya soxulublar. Əyalət qubernatorunun yerli KİV-lərə verdiyi məlumata görə, silahlılar bazada partlayış törədiblər.
Qubernator həlak olanların dəqiq sayını deməyib.
Məlumatı “Tolo News” yayıb.

Pakistan
İslamabadda məscid inşa ediləcək
Səudiyyə
Ərəbistanı Pakistanın paytaxtı
İslamabadda
məscid inşa
etdirəcək. Bildirilir
ki, Salman bin
Əbdüləziz Məscidi
Beynəlxalq İslam
Universitetinin kampusunda tikiləcək. Bu bəyanatla Pakistanın Baş naziri İmran Xanın müşaviri Hafiz Tahir Əşrəfi
çıxış edib. O deyib ki, bu məscid iki ölkə arasında son illər
inkişaf edən dostluq münasibətlərinin rəmzi olacaq. Qeyd
edilir ki, Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti tikintiyə ilk olaraq
3,3 milyon dollar vəsait ayırıb.
Məlumatı “Əl Ərəbiyə” yayıb.

A

vropa Parlamentinin (AP) sədri
David Sassoli ümid etdiyini
bildirib ki, Rusiya Federasiyası
tərəfindən ona qarşı tətbiq edilmiş
sanksiyalar ləğv ediləcək və o, yaxın
gələcəkdə Moskvaya səfər edə biləcək.
Bu barədə AP sədri dünən “La Stampa”
qəzetində dərc edilmiş müsahibəsində
bəyan edib. Məlumatı “İzvestiya.ru”
verib.

Sassolinin fikrincə,
Rusiyanın ona qarşı tətbiq
etdiyi ölkəyə giriş qadağası
bir fərd olaraq şəxsinə deyil,
Avropa Parlamentinin başçısına aiddir və bütün orqanı
cəzalandırmaq məqsədi
daşıyır: “Biz dialoqa, diplomatiyanın gücünə, çoxqütblüyə,
ticarətə inanırıq, biz heç kimin
üzərinə qoşun çəkmirik və
aqressiv deylik”.
AP sədri jurnalistin yaxın
vaxtlarda Rusiya–Avropa İttifaqı sammitinin keçirilməsinin
mümkünlüyü barədə sualına cavabında deyib: “Ümid
edirəm ki, Rusiya ərazisinə
giriş qadağası tezliklə aradan
qaldırılacaq və mən Moskvaya səfər edə, orada insan
haqları və siyasi azadlıqlar

mövzusunda müzakirələr
apara biləcəyəm. Düşünürəm
ki, bu böyük ölkənin xalqı bunu
gözləyir və buna haqqı var”.
Xatırladaq ki, bu il aprelin
30-da Rusiya XİN-in Avropa
İttifaqına üzv ölkələrin səkkiz
vətəndaşına və təşkilatın
rəsmi strukturlarının bir sıra
nümayəndələrinə, o cümlədən,
Avropa Parlamentinin sədri
David Mariya Sassoliyə ölkə
ərazisinə daxil olma qadağası
tətbiq edildiyi barədə bəyanat
yayıb. Rusiyanın qəbul etdiyi
sanksiya siyahısına aşağıdakı
rəsmi şəxslərin adları daxil
edilib: İvars Abolinş (Latviya
Respublikasının Elektron KİV
üzrə Milli Şurasının sədri),
Maris Baltins (Latviya Pespub-

“Ayaks” Niderland çempionatında
2020–2021 mövsümünün qalibi olub.
Amsterdam
təmsilçisi ölkə
çempionatının
31-ci turunda evdə
“Emmen” komandasına 4 cavabsız qolla qalib gələrək çempionluğunu
rəsmiləşdirib. Bu qələbə ilə xallarını 79-a yüksəldən paytaxt klubu sona 3 tur qalmış ən yaxın izləyicisi PSV ilə xal
fərqini 14-ə çatdıraraq turnirin qalibi olub. Bu, “Ayaks”ın,
ümumilikdə, 35-ci çempionluğudur.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Azərsu” ASC
daxili vəsaiti hesabına güc transformatorlarının
elektron qaydada satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Malgöndərənlər (podratçılar) dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az
vahid internet portalından tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə edə bilərlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
–çatdırılma müddəti və ən aşağı qiymət
təklifi.
Malgöndərənlər (podratçılar) aşağıdakı
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu
dövlət satınalmalarının vahid internet
portalından əldə edə bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat – “Azərsu” ASC
VÖEN – 9900001751
Bank – “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı
Nəsimi filialı
Kod – 200112
VÖEN – 9900003611
M/h – AZ37NABZ
0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h – AZ65AİİB
33070019441100216111
Malgöndərənlər (podratçılar) tenderdə
iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqını təsdiq edən
sənəd;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 45 bank günü qüvvədə
olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 75 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin,
habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini

Niderland
“Ayaks” 35-ci dəfə çempion olub

likasının Dövlət Dili Mərkəzinin
direktoru), Jak Mer (Avropa
Şurası Parlament Assambleyasındakı Fransa nümayəndə
heyətinin üzvü), İqor Raypax
(Berlin Prokurorluğunun
rəhbəri), David Mariya Sassoli
(Avropa Parlamentinin sədri),
Osa Skott (İsveçrə Krallığı
Total Müdafiə Tədqiqat İnstitutunun kimyəvi, bioloji, radioloji
və nüvə təhlükəsizliyi laboratoriyasının başçısı), İlmar
Tomusk (Estoniya Dil Departamentinin başçısı), Vera Yurova
(Avropa Komissiyası sədrinin
dəyərlər və şəffaflıq məsələləri
üzrə müavini).

ÂÂ Mayın 4-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, gündüz arabir
güclənəcək.Gecə 11-15, gündüz 18-22, Bakıda
gecə 12-14, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 757
mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə 7080, gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi
dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli
yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək.
Gecə 10-15°, gündüz 22-27° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcəkGecə
5-10°, gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
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 ayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
d
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması barədə arayış (müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının arayışı);
- malgöndərənlərin (podratçıların) son
bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən
verilmiş arayışı;
- malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları;
- malgöndərənlərin (podratçıların)
ixtisasına aid tələblər (“Dövlət satınalmaları
haqqında” azərbaycan respublikasının Qanununun 6.2-ci maddəsində tələb olunan
sənədlər);
- malgöndərənlərin (podratçıların) mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq
subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Statistika Komitəsinin arayışı).
Malgöndərənlər (podratçılar) tenderdə
iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri
(tender təklifi və bank təminatı istisna
olmaqla) 31 may 2021-ci il saat 18.00-a,
tender təklifi və bank təminatını isə 8 iyun
2021-ci il saat 18.00-a qədər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsi ilə
təqdim etməlidirlər.
Elektron satınalmanın açılışı 9 iyun
2021-ci il saat 18.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında həyata
keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası
Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər ayrıayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.
Gecə 10-15°, gündüz 25-30° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
axşama doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 9-14°, gündüz
22-27°, dağlarda gecə 5-10°, gündüz 12-17° isti
olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək Gecə
11-16°, gündüz 25-30° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər
saatlarında duman olacaq. Şimal-şərq küləyi
əsəcək Gecə 12-15°, gündüz 20-25°, dağlarda
gecə 9-11°, gündüz 15-18° isti olacaq.

Q

terrorçulara və terrorçuluğa
qarşıdır.
Ordunun ölkə daxilində
və xaricindəki mövcud
fəaliyyətindən bəhs edən
nazir bildirib ki, Türkiyə haqlı
mübarizəsini bundan sonra

ətiyyən “erməni soyqırımı” olmayıb. Tarixdə
bu açıq və dəqiq şəkildə yazılıb”. Bunu
Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar
1915-ci il hadisələrindən bəhs edərkən deyib. Bu
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

H.Akar bildirib ki,
siyasətçilər tarixçilik edə
bilməz. “Amerikalıların
milli arxivləri var. Orada bu
məsələ ilə bağlı bir xeyli
sənəd var. Amerikalılar,
ingilislər o sənədlərdə çox
açıq və dəqiq şəkildə deyirlər
ki, “türklər və ermənilər 500
ildir bərabər yaşayırlar, əgər
biz qarışmasaq, bu nizamı pozmasaq, 500 il daha
bərabər yaşayarlar”, – deyə
türkiyəli nazir vurğulayıb.
Bu arada Türkiyə Silahlı
Qüvvələrinin İraqın şimalındakı terror düşərgələrinə
endirdiyi dəqiq zərbələr
nəticəsində 44 terrorçu
zərərsizləşdirilib. Bölgədə
həyata keçirilən “PəncəŞimşək” və “Pəncə-Ylıldırım”
antiterror əməliyyatları uğurla
davam etdirilir.
Türkiyə Silahlı
Qüvvələrinin komanda heyəti
ilə birlikdə İraqın şimalında Biliç Tepe bölgəsində
yerləşən hərbi hissəni ziyarət
edən müdafiə naziri Hulusi
Akara keçirilən antiterror

Hulusi Akar: Qətiyyən
“erməni soyqırımı” olmayıb

əməliyyatları barədə hesabat
verilib.
Milli müdafiə naziri Hulusi
Akar hərbçilər qarşısında
çıxışında bildirib ki, mövcud
terror təhdidləri tam aradan
qalxana qədər antiterror
əməliyyatları davam edəcək.
Aparılan mübarizə yalnız

da həyata keçirəcək. Türkiyə
ordusunun istifadə etdiyi
silah-sursat və ləvazimatlar
yerli və milli istehsal vasitələri
olacaq.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

BİLDİRİŞ

Çində güclü qasırğa

“Xalq qəzeti”nin 23
yanvar 2021-ci il tarixli
nömrəsində “Azərsu” ASCnin daxili vəsaiti hesabına
xüsusi çəkmələrin satın
alınması məqsədilə dərc
edilmiş tenderdə iddiaçıların tender təklifləri formal
tələblərə və tələb olunan
mallar müəyyənləşdirilmiş
texniki tələblərə uyğunsuzluğu halları aşkar olunduğu
üçün tender proseduru ləğv
edilmişdir.

Çinin şərqində güclü qasırğa olub. Təbii fəlakət
nəticəsində 11 nəfər həlak olub, 100 nəfərdən çox
insan xəsarət alıb. İtkin düşənlər var.
Təbii fəlakət
zonasında küləyin
sürəti saniyədə 45
metrədək güclənib.
Güclü külək elektrik
dirəklərini, ağacları,
reklam lövhələrini,
ticarət köşklərini
aşırıb.
Təbii fəlakət
nəticəsində balıqçı gəmisi də aşıb. Yalnız iki balıqçı xilas
edilə bilib. Digərlərinin axtarışı davam etdirilir. Bir sıra
rayonlara dolu ilə müşayiət olunan güclü yağış yağıb.
Təbii fəlakət zonasından 3 min nəfər yerli sakin evakuasiya olunub.

Tender komissiyası

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin
əməkdaşları iş yoldaşları Tərlan Həsənovaya əzizi
SƏFIYYƏ RZA QIZI XANBABAYEVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman naziri

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Asif Əsgərov Azərbaycan Respublikasının Gənclər və
İdman naziri
AZAD RƏHİMOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

AZAD RƏHİMOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin
rektorluğu və professor-müəllim heyəti Azərbaycan
Dövlət Turizm Agentliyinin aparat rəhbəri Kənan
Qasımova atası

Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbərliyi və kollektivi
agentliyin aparat rəhbəri Kənan Qasımova atası
İSRAİL QASIMOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
“Azərsu” ASC-nin kollektivi səhmdar cəmiyyətin
kommunikasiyalara nəzarət şöbəsinin aparıcı mühəndisi

İSRAİL MÜƏLLİMİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru
Akif Süleymanov Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Niyazi Bayramova əzizi, Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman naziri

MİRHƏSƏN YUSİFOVUN

AZAD RƏHİMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Şahin, Elxan Abdullayevlər və İlqar Həsənov
Niyazi Bayramova əzizi, Azərbaycan Respublikasının
Gənclər və İdman naziri

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin sosial-siyasi elmlər kafedrasının
professor-müəllim heyəti kafedranın baş müəllimi
Sahib Vəliyevə atası

AZAD RƏHİMOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Ruslan Sadıxov ailəsi ilə birlikdə Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman naziri
AZAD RƏHİMOVUN
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir,
mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə
başsağlığı verir.
İlham Mədətov ailəsi ilə birlikdə Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman naziri
AZAD RƏHİMOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası
kafedrasının əməkdaşları iş yoldaşları, dosent Pəri
Paşayevaya anası
BULUL XANIMIN

“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

TELMAN VƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif
Cənnətov Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Niyazi Bayramova əzizi, Azərbaycan Respublikasının
Gənclər və İdman naziri
AZAD RƏHİMOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Bakının Nizami rayon 7 nömrəli doğum evinin baş
həkimi Leyla Seyidbəyova doğum evinin tibb işçisi
Ləman Aslanovaya qardaşı
NAMİK QƏLƏNDƏROVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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