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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan
Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində zərər
vurulmuş təhsil müəssisələrində təmir-tikinti işlərinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının
ərazisinə təcavüzü nəticəsində dəymiş
ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı Gəncə
şəhəri, Ağdam, Goranboy və Tərtər rayonlarında zərər vurulmuş təhsil müəssisələrində
təmir-tikinti işlərinin həyata keçirilməsinin
təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası

 rezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan
P
Respublikasının Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq
7,0 (yeddi) milyon manat vəsait ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının 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, 4 avqust 2021-ci il

Strateji idarəetmə
siyasətinin uğurları
“ASAN xidmət” bizim intellektual məhsulumuzdur. Mən çox şadam
ki, Azərbaycan intellektual məhsul icad edir və bunu ixrac edir.
İntellektual məhsulun, xidmətlərin ixracı hesab edirəm ki, bizim gələcək
fəaliyyətimizdə çox böyük diqqətə layiq olmalıdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Dövlətin maraqlarına, xalqın
mənafeyinə xidmət edən xarici siyasət
Mən xarici siyasətlə bağlı çıxışlarımda
demişdim ki, prioritetlər arasında qonşu
ölkələrlə bizim əməkdaşlığımız xüsusi yerə
malikdir. Amma bununla bərabər, biz bütün
başqa ölkələrlə də münasibətlər qurduq. Bu
gün bir ölkə yoxdur ki, bizim o ölkə ilə hansısa
problemimiz olsun. Biz Avropa İttifaqı ilə sıx
əlaqələr qurmuşuq. Avropa İttifaqına üzv olan
9 ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər
imzalanıb.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Dövlət başçımız daim xatırladır ki, biz yaxın qonşularımızla
da, uzaq qitələrdəki ölkələrlə də,
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla da
əməkdaşlıq zamanı Azərbaycan
xalqının maraqlarını və dövlətimizin
mənafelərini əsas götürürük. Əslində,
bu tendensiya 1993-cü ilin yayından
etibarən davam edir.
Politoloqların fikrincə, xarici siyasət diplomatik yazışmalar,
görüşlər, səfər və müzakirələrlə
tamamlanmır. Xarici siyasətin böyük
bir hissəsi məhz iqtisadi əməkdaşlıqla
bağlıdır. Doğrudan da, Azərbaycanın
ötən əsrin son onilliyində qazandığı ən böyük nailiyyət kimi qəbul
edilən “Əsrin müqaviləsi” ilk baxışda
iqtisadi layihə olsa da, əslində, çox
böyük diplomatik uğurumuzdur. Əgər
ölkəmizin xarici siyasətində azca
da olsa, durğunluq və ya ləngimə
müşahidə olunsaydı, heç zaman
“Əsrin müqaviləsi” kimi nəhəng
layihəni reallaşdıra bilməzdik.
Ulu öndər sonralar xatırladırdı ki,
mən layihənin əsas parametrlərini
işləyib hazırlasam da, onun həyata
keçirilməsi üçün lazım olan diplomatik danışıqların əsas hissəsini
İlham Əliyev reallaşdırmışdır. Bu
layihənin siyasi, diplomatik və ya
iqtisadi məzmun kəsb etməsindən
asılı olmayaraq isə təməldəki əsas
prinsip xalqın maraqlarının təmin
olunması, dövlətimizin mənafelərinin
qorunması idi və ölkə rəhbərliyi həmin
məqsədlərinə yüksək səviyyədə nail
olmuşdur.

hasilatının yeni səviyyəsini nəzərə
alaraq bu, gələcək onilliklər ərzində
davam edəcək layihədir. Azərbaycan
qazı Avropa qitəsi üçün yeni qazdır,
hazırda Avropaya qazın yeganə yeni
mənbəyidir və cəlb olunmuş ölkələr
arasında böyük dərəcədə ikitərəfli
və çoxtərəfli əlaqələri gücləndirib.
Beləliklə, bu məsələ tamamlanmış
kimi hesab olunur”.

Azərbaycanın bu gün də reallaşdırdığı mühüm qlobal layihələrin hamısı mükəmməl xarici siyasətin uğuru
kimi qəbul edilir. Məsələn, tarixi layihə
olan Cənub Qaz Dəhlizinin tamamlanması üçün sərbəst inteqrasiya
olunmuş 3,5 min kilometr uzunluğunda qaz boru xətləri birləşdirilmiş və
bir layihə kimi bir-birinə bağlanmışdır.
İlk dəfə Azərbaycan qazı Avropaya
çatdırılmışdır. Bu, həqiqətən də tarixi
hadisədir. Dövlət başçımızın fikrincə,
bu layihə bütün nöqteyi-nəzərdən –
maliyyə, siyasi və texniki baxımdan
böyük bir çağırış idi: “Biz həqiqətən
də yaxşı bir komanda, bir neçə ölkəni
təmsil edən komanda olaraq çalışırdıq. Bu ölkələrin bəziləri Avropa İttifaqının üzvüdür. Biz Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə həqiqətən də mühüm
töhfə verdik. Azərbaycanda yeni yataqların kəşf edilməsini və təbii qazın

Elə Asiyanı Avropa ilə
birləşdirmək üçün yaradılan logistik
imkanlar və Çinin “Bir kəmər, bir
yol” təşəbbüsünə qoşulmağımız da
xarici siyasətimizin qarşıya qoyduğu məqsədlərin reallaşdırılmasına
xidmət edir. Rəsmi məlumatlarda
bildirilir ki, Azərbaycan öz ərazisində
bütün zəruri nəqliyyat layihələrini
tamamlayıb və “Bir kəmər, bir yol”
təşəbbüsü çərçivəsində bizim Asiya
və Avropadakı tərəfdaşlarla mühüm
bağlantımız var. Dövlət başçımız
xatırladır ki, bu önəmli layihənin bir
hissəsi olmaq üçün biz öz infrastrukturumuzu, o cümlədən dəniz limanını,
Xəzər hövzəsində ən böyük gəmi
parkını və dəmir yolu imkanlarını
təmin edirik. Beləliklə, biz bu layihəyə
maliyyə və siyasi cəhətdən investisiya yatırmışıq. Diqqət yetirin: Siyasi
investisiya. Yəni gənc, müstəqil

D

ünya o qədər dəyişib, qloballaşma elə bir dönməz xarakter
alıb, informasiya vasitələri cəmiyyətin və dövlətin bütün
“kapilyarlarına” elə sirayət edib ki, indi artıq yaxın qonşu,
uzaq ölkə və ya bu kimi bütün ifadələr şərti məzmun daşıyır. Çünki
biz artıq Tbilisidəki hadisələrlə Vaşinqtonda baş verənlər haqqında
eyni vaxtda məlumat ala bilirik. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin leksikonundakı “yaxın qonşularımız”
ifadəsi daim öz yerini qoruyub saxlayır. Elə cənab Prezidentin xarici
siyasətində də yaxın qonşularımızla əməkdaşlıq prioritet olaraq qalır.

R

espublikamızda “ASAN xidmət” Azərbaycan Prezidentinin
təşəbbüsü ilə genişmiqyaslı dövlət idarəçiliyi islahatlarının bir
hissəsi kimi, 2012-ci ildə təsis edilib. Xatırladaq ki, sözügedən
xidmət əvvəlcə paytaxtda kiçik pilot layihə kimi işə başlayıb. Həmin vaxt
xalqın tələbatına şəffaf, əlçatan və rahat şəkildə cavab vermək məqsədilə
bir neçə dövlət xidməti göstərən qurum bir binada toplaşıb. Qısa bir
müddətdə “ASAN xidmət” əhali arasında səmərəli fəaliyyəti ilə tanınıb.
Layihənin belə uğurla gerçəkləşməsi xidmətlərin sayını və növünü artırmaq zərurəti yaradıb və “ASAN xidmət”ın Azərbaycanın rayonlarında da
açılmasına başlanılıb.

Prezident İlham Əliyevin 6 saylı Bakı
“ASAN xidmət” mərkəzinin açılışında iştirakı
zamanı bu barədə ətraflı danışılıb. Bildirilib ki, hazırda fəaliyyət göstərən 20 “ASAN
xidmət” mərkəzinin 5-i Bakıda, digərləri isə
bölgələrdədir. Bakı, Gəncə və Sumqayıtda
növbəti, Lənkəran, Salyan və Naxçıvanda
isə ilk “ASAN xidmət” mərkəzləri inşa olunur.
Regionlarda 10 səyyar “ASAN xidmət”
avtobusu və səyyar “ASAN qatar” vasitəsilə
vətəndaşlara xidmətlərin göstərilməsi də
davam etdirilir. Bu günədək “ASAN xidmət”ə
7 milyon 465 mindən çox vətəndaşın 45
milyondan artıq müraciəti daxil olub. Keçirilən
rəy sorğularına əsasən vətəndaşların
xidmətlərdən məmnunluq əmsalı 99,5 faiz
təşkil edir.
Açılış mərasimində dövlət qurumlarının
fəaliyyətində informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində son
illərdə əhəmiyyətli işlər görüldüyü, müvafiq
hüquqi baza formalaşdırıldığı qeyd edilib.
Eyni zamanda, əksər dövlət orqanlarında
əhaliyə elektron xidmətlərin göstərilməsinin
təmin olunduğu və bu prosesin sürətlə davam
etdirildiyi vurğulanıb.
Yeni istifadəyə verilən 6 saylı Mərkəzdə
müxtəlif dövlət orqanları, özəl şirkətlər və
kommunal xidmət qurumları qeydiyyat
yerindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara

ümumilikdə 320-dən çox xidmət göstərəcək.
Dövlət orqanlarının bu mərkəzdə fəaliyyət
göstərəcək işçiləri də daxil olmaqla
ümumilikdə 230 əməkdaş və 85 könüllü
çalışacaq. Onların mütləq əksəriyyəti şəhid
ailələrinin üzvləri və qazilərdən, Vətən
müharibəsinin iştirakçılarından ibarət olacaq.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarının
birində “ASAN xidmət”in hər zaman öz
yüksək keyfiyyətini saxlayacağına əminliyini
bildirərək, bu qurumun cəmiyyətimizin ictimai
şüurunda da inqilabi dəyişikliklərə səbəb
olduğunu vurğulayıb: “Çünki ictimai xidmətlər
sektoru həmişə çox problemli sektor idi və
vətəndaşlar çox əziyyət çəkirdilər. Bürokratiya, süründürməçilik, korrupsiya, rüşvətxorluq
xidmət sektorunun əsas problemləri idi.
“ASAN xidmət”in fəaliyyətə başlamasından
sonra artıq bu sahədə tam şəffaflıq təmin
edilibdir”.
“ASAN xidmət”in funksiyaları son illərdə
böyük dərəcədə genişləndirilib. Şübhəsiz ki,
buna ehtiyac var idi. Çünki bu qurumda işlər
yüksək dərəcədə düzgün qurulur. Problemli sahələrin bir çoxu da “ASAN xidmət”in
əhatəsinə daxil edilir. Beləliklə, artan
xidmətlər və göstərilən keyfiyyət respublika
rəhbərliyinin yürütdüyü siyasətin düzgün
olmasından xəbər verir.

(ardı 5-ci səhifədə)

Azərbaycan dövlətinin qatıldığı və
ya bilavasitə bizim təşəbbüsümüzlə
reallaşdırılan bütün iqtisadi layihələrin
təməlində məhz siyasi məqsədlər
dayanır ki, onlar da xalqın maraqlarına xidmət edir.
Sırf beynəlxalq əməkdaşlığa,
siyasi-diplomatik münasibətlərə
gəlincə isə Azərbaycan bölgəmizdəki
vəziyyəti köklü surətdə dəyişdirə
bilmişdir. Məsələn, Avropa
İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı”
ölkələrindən heç biri Avropa
İttifaqına üzv olan 9 ölkə ilə
strateji tərəfdaşlıq haqqında
sənəd imzalamayıb. Azərbaycan
isə bu gün Avropa İttifaqı ilə
bərabərhüquqlu saziş üzərində
işləyir və sazişin 90 faizi razılaşdırılıb. Pandemiyanın nisbətən
səngiməsi ümid verir ki, yaxın
gələcəkdə bu danışıqlar bərpa
ediləcək. Yəni Azərbaycanın
digər ölkələrlə münasibətləri
tənzimləyən xarici siyasəti
çoxşaxəlidir.
Təbii ki, xarici siyasətin
mühüm istiqamətlərindən biri
də beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıqdır. Prezident İlham
Əliyev bu məsələyə daim xüsusi
diqqət ayırır. Hətta bəzi ağzıgöyçəklər
yazırdılar ki, beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
üçün sərf edilən vəsait də, vaxt da
əbəs yerə xərclənir. Dövlət başçımız
xatırlatdı ki, yox, elə deyil: “Biz İkinci
Qarabağ müharibəsi üçün hüquqi bazanı daha da möhkəmləndirməli idik.
2005-ci ilə qədər bizim üçün əsas hüquqi baza ancaq BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri idi. Əlbəttə
ki, bunlar çox önəmli qətnamələrdir,
amma onlar icra edilmirdi, biz onları
icra etdik. Amma 2005-ci ildə Avropa
Şurası 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”.
Doğrudan da, AŞPA-nın həmin

qətnaməsindən sonra o biri təşkilatlar
da belə fikrə gəldilər ki, əgər orada
bu qətnamə qəbul olunubsa, deməli,
başqa yerlərdə də qəbul oluna bilər.
BMT Baş Assambleyası buna oxşar
qərar və qətnamələr qəbul etmişdir.
Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və
digərləri də həmçinin. Prezident xatırladır ki, bütün bunlar münaqişənin
həlli üçün hüquqi baza idi: “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 prinsipi əks etdirən müddəa
saldıra bilmişik”. Bu fakt bütün hüquqları pozulmuş yüz minlərlə soydaşımızın əsas hüquq və azadlıqlarının
qorunması istiqamətində atılan kəsərli
addımlar idi.
Odur ki, artıq müharibə başlayanda heç kim deyə bilmədi ki,
Azərbaycan haqsızdır. Hamı gördü
ki, biz öz torpağımızda vuruşuruq və
ölkəmizin BMT tərəfindən tanınmış
ərazi bütövlüyünü bərpa edirik. Yeri
gəlmişkən, bizim bu addımlarımızı
ən yüksək səviyyədə dəstəkləyən
beynəlxalq təşkilatlar Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və Qoşulmama Hərəkatı oldu. Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatına üzv olanda
bəzi “siyasətçilər” ağızlarını büzdülər
ki, bu, əbəsdir və heç bir səmərəsi
yoxdur. Sonra nə oldu? Müharibə
dövründə Azərbaycana qarşı BMT
Təhlükəsizlik Şurasında çirkin kampaniya aparılan zaman Qoşulmama
Hərəkatına üzv ölkələr bizi müdafiə
etdilər. Prezidentin qeyd etdiyi kimi,
bizim bu təşkilata rəhbərlik etməyimiz
formal rəhbərlik deyil: “Biz bu təşkilat
üzvlərini müdafiə edirik, biz onlara
kömək göstəririk, biz COVID-lə bağlı
onlara yardım etmişik, biz heç kimdən
çəkinmədən onların haqq səsini
müdafiə edirik. Onlar da bizi müdafiə
etdilər. Beləliklə, bu qətnamə qəbul
edilmədi”.
Bir sözlə, Azərbaycan yaxınlıuzaqlı bütün ölkələrlə və böyüklükiçikli bütün beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıqda həm səmimiyyət və
qarşılıqlı ehtiram nümayiş etdirir, xalqın maraqlarını, dövlətin mənafelərini
qoruyur. Nəticə isə göz qabağındadır:
Həm ölkəmiz getdikcə qüdrətlənir,
həm də xalq-iqtidar birliyi dönməz
xarakter alır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”
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5 avqust 2021-ci il, cümə axşamı

Əlaqələndirmə Qərargahının iclasında
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə görülən işlərin
icra vəziyyəti müzakirə olunub

Azərbaycan və Yaponiyanın xarici işlər
nazirləri arasında telefon danışığı olub

Avqustun 4-də Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov ilə Yaponiyanın xarici işlər naziri Motegi Toshimitsu
arasında telefon danışığı olub.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə
bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci ilin 24 noyabr tarixli Sərəncamı ilə
yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının avqustun 4-də növbəti iclası keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, iclası açan Qərargahın
rəhbəri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri
Samir Nuriyev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzində
saxladığı işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa
və yenidənqurma prosesləri ilə əlaqədar verdiyi
tapşırıq və göstərişlərin, aparılan işlərin istiqamət
və prioritetlərinin müəyyən edilməsi baxımından
xüsusi əhəmiyyətini vurğulayıb.

Ümummilli prioritetlərdən biri olan bərpa və
yenidənqurma proseslərinin maksimum səmərəli,
keyfiyyətli, sürətli, planlı və əlaqələndirilmiş şəkildə
icrasının əsas məqsəd olduğunu qeyd edən
Qərargahın rəhbəri görülən işlərin dinamik olaraq dəyişən vəziyyətə uyğun icrasının vacibliyini
bildirib.
İclasda əhalinin qayıdışı, şəhid ailələri və
müharibə iştirakçılarının sosial təminatı, işğaldan

azad olunmuş ərazilərdə iqtisadiyyatın inkişafı,
şəhərsalma, nəqliyyat-infrastruktur layihələrinin
müfəssəl planlaşdırılması və ahəngdar icrası ilə
bağlı məsələlər ətraflı şəkildə müzakirə edilib.
Qaldırılmış məsələlərlə əlaqədar növbəti addımlar
müəyyən edilib və müvafiq tapşırıqlar verilib.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərin yeni iqtisadi
rayonlar bölgüsü nəzərə alınmaqla, Prezident
İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq bərpası
və yenidən qurulması işlərinin sürətlə və yüksək
peşəkarlıqla aparılması üçün bütün imkanların
səfərbər edilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Müdafiə naziri azad olunmuş ərazilərdə
bir neçə yeni hərbi hissədə olub
komplekslər müasir avadanlıq,
mebel və inventarlarla təchiz edilib.
Hərbi hissələrdə silah otağı, yataqxana, yeməkxana, mətbəx, tibb
məntəqəsi, ərzaq və əşya anbarları,
hamam-sanitar qovşağı və ərazinin
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin
olunması məqsədilə generatorlar
mövcuddur.
Şəxsi heyətin döyüş və
mənəvi-psixoloji hazırlığını yüksək
qiymətləndirən müdafiə naziri
xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi
qulluqçunu qiymətli hədiyyələrlə təltif
edib.
Nazir azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrin şəxsi
heyətinin sosial-məişət şəraitinin
daha da yaxşılaşdırılması barədə
müvafiq tapşırıqlar verib.
Sonda general-polkovnik Zakir
Həsənov şəxsi heyətlə birgə nahar
edib.

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən,
azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi
hissələrdə tikinti-quruculuq işləri davam etdirilir.

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov azad olunmuş
ərazilərdə yerləşən yeni inşa edilmiş
və əsaslı təmirdən çıxmış bir neçə
hərbi hissədə olub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər

ki, nazir şəxsi heyətin döyüş hazırlığının səviyyəsini yoxlayıb, döyüş
qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı
komandanlıq qarşısında müvafiq
tapşırıqlar qoyub.
General-polkovnik Zakir
Həsənova məruzə olunub ki,

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
nazirlər ikitərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin
cari vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini
müzakirə ediblər.
Nazir Ceyhun Bayramov hazırkı çətin
vəziyyətdə “Tokio-2020” Yay Olimpiya
Oyunlarının yüksək səviyyədə təşkili
münasibətilə yapon həmkarını təbrik edib.
Tərəflər növbəti il iki ölkə arasında
diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30
illiyinin qeyd olunmasını vurğulayaraq, bu
xüsusda fikir mübadiləsi aparıblar.

Nazirlər, habelə beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində əməkdaşlıq imkanlarını geniş
müzakirə ediblər.
Ceyhun Bayramov yapon həmkarına
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
postmünaqişə dövründə aparılan bərpa
və quruculuq işləri və xarici ölkələrin, o
cümlədən yapon investorların bu prosesdə
iştirakı imkanları barədə ətraflı məlumat
verib.
Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq
doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.

USAID-in dəstəyi ilə Qaxın
Qaradolaq kəndinin əhalisinin
texniki su təminatı yaxşılaşdırılıb

A

zərbaycan hökuməti,
ABŞ-ın Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyi (USAID) və yerli icma
arasında əməkdaşlıq
çərçivəsində Qax rayonunun Qaradolaq kəndində
“Texniki su təminatının yaxşılaşdırılması” layihəsinin
icrası uğurla başa çatıb.
USAID-in ölkəmizdə həyata
keçirdiyi “Sosial-İqtisadi
İnkişaf Fəaliyyəti” (SEDA)
proqramı çərçivəsində
kəndə yeni su xətti çəkilib,
40-dək ailənin texniki su ilə
təminatı daha da yaxşılaşdırılıb.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, layihənin
icrasının başa çatması
münasibətilə avqustun 4-də
Qaradolaq kəndində mərasim
keçirilib. Tədbirdə ABŞ-ın
ölkəmizdəki səfiri Li Litzenberqer, rayon rəhbərliyi,
USAID-in nümayəndələri və
kənd icmasının üzvləri iştirak
ediblər.
Tədbirdə Qax Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Musa Şəkiliyev çıxış edərək,
ölkəmizdə, eləcə də rayonda
həyata keçirilən quruculuq
işlərindən, yeni infrastruktur layihələrindən danışıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, müxtəlif
təşkilatların və yerli icmaların
birgə tərəfdaşlığı çərçivəsində
indiyədək rayonda sosial
obyektlərin tikintisi, təmiri,
yol infrastrukturu ilə bağlı
46 layihə həyata keçirilib. O
cümlədən, SEDA proqramı

çərçivəsində Qax rayonunda
8 layihənin icrasına başlanılıb və onlardan 6-sı artıq
yekunlaşıb.
Tədbirdə ABŞ-ın
ölkəmizdəki səfiri Li Litzenberqer çıxış edərək deyib:
“Qaradolaq kənd icmasında
yeni su xəttinin açılışında
iştirak etməkdən çox şadam. Bu layihə kənd icma
üzvləri tərəfindən seçilib,
yerli hökumət tərəfindən
dəstəklənib və əməkdaşlıq
şəraitində həyata keçirilib. Bu uğurlu layihədə
tərəfdaşlarımız olan İqtisadiyyat Nazirliyinə, rayon icra
hakimiyyəti və yerli bələdiyyə
orqanına göstərdikləri
hərtərəfli dəstəyə görə,
həmçinin icma ilə birlikdə
işləyərək bu layihəni uğurla başa vuran Şərq-Qərb
İdarəetmə İnstitutuna
təşəkkür edirəm. Su həyat

deməkdir. Qaradolaq kimi
ucqar kəndlər və onların
sakinləri üçün su təkcə
həyat deyil, həm də iş yerləri
deməkdir. Böyük fəxarət hissi
ilə bu layihədə əməyi olan hər
kəsə təşəkkürü edirəm. Çünki
bu layihə həm sakinlərin
həyat şəraitini yaxşılaşdıracaq, həm də, ən önəmlisi,
iqtisadi inkişafa gətirib çıxaracaq”.
Çıxışlardan sonra
tədbir iştirakçıları layihə
çərçivəsində görülən işlərlə
tanış olublar.
Məlumat verilib ki, mövcud
subartezian quyusundan
kəndə müxtəlif diametrli
polietilen borularla 3690
metr uzunluğunda boru xətti
çəkilib, kəndin içərisində 2
ədəd 10 tonluq su çənləri
qoyulub. Layihədən kəndin
200 nəfərədək sakini yararlanacaq.

Türkiyədə meşə yanğınları, Qarabağda
məhv edilən meşələr və tarixin dərsləri haqqında...

Q

arabağ bərpa edilərək əvvəlkindən daha da gözəl və
yaşıl olmalıdır! Bu, bizim mənəvi borcumuzdur.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu
fikirləri Qarabağ Dirçəliş Fondunun
İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev deyib. O vurğulayıb ki, avqustun
2-də Böyük Britaniyanın "The Guardian" nəşri Türkiyə hakimiyyətinin
dünya ictimaiyyətini on minlərlə hektar ərazini məhv edən dəhşətli yanğınlara qarşı mübarizədə onlara yardım göstərməyə çağırması barədə
xəbər dərc edib. Avqustun 3-də
isə Türkiyənin "Daily Sabah" nəşri
meşələri bürüyən alovla mübarizədə
dost və müttəfiqlərinin Türkiyəyə
kömək etdiklərinə dair xəbər yayıb.
Artıq dəstək göstərən ölkələr arasında qardaş Azərbaycan, Rusiya,
Ukrayna, İran, Xorvatiya və İspaniya
var. KİV-in məlumatına görə, bu siyahıda Avropa İttifaqı yoxdur. Fransa və
Yunanıstan isə yardım göstərməkdən
imtina ediblər. Halbuki “Köhnə
dünya” və Yaxın Şərq arasında bufer
rolunu oynayan və müharibənin
dəhşətlərindən qaçan qaçqın
axınının qarşısını alaraq, uzun illər
Avropa İttifaqına böyük dəstək
göstərən məhz Türkiyə olub. "Sivil
Qərbin" bu cür münasibəti kimisə
təəccübləndirə bilər, amma məni

yox. Bundan bir neçə həftə əvvəl
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Şarl Mişel Brüsselin Ermənistana
2,6 milyard avro məbləğində maliyyə
dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu
təsdiqləyib. Eyni zamanda, KİV-in
məlumatına görə, yaxın 5 il ərzində
Avropa İttifaqı Azərbaycana 150
milyon avroya yaxın vəsait ayırmağı
planlaşdırır. Yəni, təxminən 17 dəfə
az.
Qarabağ Dirçəliş Fondunun
İdarə Heyətinin sədri diqqətə çatdırıb
ki, biz bu dünyada, ilk növbədə,
özümüzə arxalanmalıyıq. Bu gün
Türkiyədə baş verən yanğınları
laqeydcəsinə izləyənlər, on illərlə Qarabağın ekologiyasını məhv etmiş bir
ölkəyə maliyyə dəstəyi üçün milyardlarla avro ayıranlar, çətin ki, işğaldan
azad edilmiş ərazilərin bərpası ilə
bağlı təşəbbüslərimizi dəstəkləsinlər.
Mən artıq yazmışdım ki, təkcə 20142018-ci illərdə Qarabağda bütün
Ermənistandakından 2,3 dəfə çox
ağac qırılıb. İşğal illərində ermənilər
Qarabağın meşə örtüyünün təxminən
20 faizini məhv ediblər. Azərbaycan
Respublikası Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına

görə, məhv edilmiş ağaclar arasında
qoz, xurma, palıd və Eldar şamı kimi
qiymətli ağac növləri də var. Ancaq
işğal illərində Azərbaycanın meşə
örtüyünün sistemli şəkildə məhv
edilməsi ermənilərə azlıq edib. 44
günlük müharibə zamanı Qarabağın
ekologiyasına daha böyük zərbə
vuruldu – ermənilərin fosfor bombalarından istifadə etməsi nəticəsində
baş verən yanğınlar meşə
massivlərinin geniş ərazisini əhatə
etdi. Hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında saziş bağlandıqdan
sonra isə ermənilər möhlət hüququndan istifadə edərək Kəlbəcərdə
tələm-tələsik meşələri qırmağa və
evləri yandırmağa başladılar, təki
bütün bunlar həmin torpağın əsl sahibi olan azərbaycanlılara qalmasın.
20 ildən artıq müddət ərzində dünya
ictimaiyyəti (təbii ki, ən yaxın dostlarımız istisna olmaqla) nə edirdi? Bəli,
erməni işğalçı qüvvələrinin Qarabağın təbii ehtiyatlarını talan etməsini,
meşələri qırmasını, narkotrafikinqlə
məşğul olmasını, su terroru
törətməsini, cəbhəyanı bölgələri
atəşə tutmasını, ərazilərimizə külli
miqdarda mina basdırmasını və
başqa qeyri-qanuni fəaliyyətlərdən
çəkinməməsini dinməz-söyləməz
izləyirdi. Biz işğalın nəticələrinin

aradan qaldırılmasında həmin
"səssiz müşahidəçilərin" dəstəyinə
ümid bəsləyə bilərikmi? Mən buna
şübhə edirəm. Deməli, biz, ilk
növbədə, özümüzə arxalanmalıyıq.
Şükürlər olsun ki, dövlətimizin xarici
donorlardan kömək gözləmədən bu
işə başlamaq üçün kifayət qədər
resursları var.
Rəhman Hacıyev, eyni zamanda, bildirib ki, erməni işğalçıların
Qarabağa vurduğu zərər həddindən
artıq böyükdür. Söhbət onlarla yaşayış məntəqəsindən – yer üzündən
silinmiş kənd, qəsəbə və şəhərlərdən
gedir. Söhbət bu torpaqları yaşayış
və qayıtmağımız üçün tamamilə
yararsız hala salmaq məqsədilə
dağıdılmış və ya tamamilə məhv
edilmiş minlərlə evdən və tarixi
abidələrdən gedir. Söhbət kəsilərək
Ermənistana aparılmış yüz minlərlə
gözəl ağacdan, o cümlədən endemik ağaclardan gedir. Söhbət
faydalı qazıntıların amansızcasına
hasil edilməsi nəticəsində yaranan
zəhərli maddələrin atılması üçün
istifadə olunan minlərlə hektar
ərazidən gedir. Bir sözlə, söhbət
İkinci Dünya müharibəsi zamanı
nasist işğalının fəsadları ilə müqayisə
edilə biləcək zərərdən gedir. Mənə
tez-tez sual verirlər: "Qarabağa nə

vaxt qayıda biləcəyik?" Mən dəqiq
tarixi bilmirəm, amma bir şeydən
tam əminəm ki, əgər biz Qarabağın
bərpası prosesini sürətləndirmək
istəyiriksə, bu müqəddəs missiyada
dövlətimizi dəstəkləməliyik. Bunun
üçün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən yaradılmış
müvafiq platformamız var – Qarabağ
Dirçəliş Fondu. Fonda ianə etməklə,
hər birimiz Qarabağın bərpasına
öz töhfəmizi verə bilərik. Bu, niyə
təhlükəsizdir? Bunun bir neçə səbəbi
var. Onlardan, sadəcə, bir neçəsi
aşağıdakılardır:
- Fond hər il dövlətimizin başçısına öz fəaliyyəti və bütün xərcləri ilə
bağlı hesabat verəcək;
- Fond, həmçinin hər il ictimaiyyət
qarşısında hesabat verəcək, görülən
işlər və xərclənmiş vəsaitlər barədə
ictimaiyyəti məlumatlandıracaq;
- Fond hər il beynəlxalq auditor
şirkəti tərəfindən yoxlanılacaq və
auditorların rəyini dərc edəcək;
- Fond yığılan ianələrin bir
qəpiyini də öz inzibati xərcləri
(əməkhaqqı, ofis icarəsi və sair) üçün
xərcləmir və xərcləməyəcək.
Bu, bizim Müşahidə Şuramız
tərəfindən təsdiq edilmiş prinsipial
mövqeyimizdir (bu barədə tezliklə
daha ətraflı yazacağam).

Ona görə də bu yazını
yekunlaşdırarkən yaşadığı ölkədən
asılı olmayaraq bütün qardaş və bacılarımıza müraciət etmək istərdim:
Əgər siz Qarabağın, onun gözəl,
sıx meşələrinin, tarixi abidələrinin,
ev, məktəb və xəstəxanalarının
bərpası prosesini sürətləndirmək
istəyirsinizsə, bu prosesə öz töhfənizi
verərək dövlətin səylərini dəstəkləyin.
Bunun üçün cəmi bir neçə kliklə
Qarabağ Dirçəliş Fonduna ianə
köçürmək kifayətdir. Hər qəpik
dəyərlidir!

PS: Erməni işğalçıların
 arabağa vurduqları ziyan barədə
Q
ətraflı məlumatı “Karabakh.
Center” saytında (üç dildə) oxuya
bilərsiniz: Cinayət. Преступная
деятельность. Crime.
Ermənilər tərəfindən dağıdılmış
minlərlə ev, abidə, qəbiristanlıq və
görməli yerin fotoşəkillərinə “Karabakh.Center” saytında (üç dildə)
baxa bilərsiniz: Urbisid. Урбицид.
Urbicide. https://www.youtube.
com/watch?v=nSVgxTQV_
V4&feature=emb_title
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5 avqust 2021-ci il, cümə axşamı

A

İndi bölgədə nəqliyyat-kommunikasiya
sahəsində böyük layihələr müzakirə edilir.
Burada əlbəttə ki, Horadiz-Zəngilan dəmir
yolu, ondan sonra Zəngilan-Naxçıvan dəmir
yolu, Naxçıvan-Türkiyə dəmir yolu layihələri
prioritet təşkil edir və digər layihələr
də, həmçinin. Çünki hesab edirəm ki,
müharibədən sonra yaranmış vəziyyət bölgə
ölkələri üçün yeni imkanlar açır. Azərbaycan
bu sahədə əməkdaşlığa hazırdır və bu işə
öz töhfəsini verməkdədir. Mənim tərəfimdən
göstəriş verildi ki, Horadiz-Ağbənd dəmir
yolunun layihələndirilməsi başlasın. Artıq
start verildi və digər layihələr də, həmçinin.
Burada ən müasir texnologiyalar tətbiq
edilməlidir ki, Azərbaycan bu sahədə də
daim liderliyi öz əlində saxlaya bilsin.

zərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsində parlaq qələbə əldə etməsi ölkəmizin siyasi nüfuzunun, iqtisadi-hərbi qüdrətinin təsdiqinə çevrildi,
eyni zamanda, regionumuzda tamamilə yeni geosiyasi və
geoiqtisadi reallıqlar yaranmasını şərtləndirdi. Beləliklə,
Azərbaycan dünyada öz sözü, mövqeyi, müstəqil xarici
siyasəti olan ölkə imicini daha da möhkəmləndirdi. Bütün
bunlarla bərabər, İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycanın
ədalətli mövqeyinin dost və qardaş ölkələr tərəfindən
müdafiə edilməsi, siyasi və mənəvi dəstək göstərilməsi
ölkəmizin yeni güc mərkəzləri və yeni ittifaqlara qoşulması zərurətini meydana çıxardı. Şübhəsiz ki, bu reallıq
təhlükəsizlik və tərəfdaşlıq müstəvisində maraqların
koordinasiya edilməsi və uzlaşdırılmasından irəli gəldi.
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlamentləri arasında
imzalanan Bakı Bəyannaməsi də məhz bu istiqamətdə
atılan mühüm addım kimi tarixi hadisəyə çevrildi.

Cənubi Qafqazın yeni
geosiyasi reallıqları
Bugünkü reallıqlar qalib
ölkəmizin sözünün daha kəsərli
olmasını, dost ölkələrin sayının
günbəgün artmasını və beynəlxalq
hüququn da onun yanında olmasını reallaşdırır, respublikamızı
regionda sülhün, təhlükəsizliyin,
açıq, konstruktiv, bərabərhüquqlu
əməkdaşlığın, sözün əsl
mənasında, qarantı kimi çıxış edən
dövlət kimi tanıdır. Üç dost, qardaş
ölkə olan Azərbaycan, Türkiyə və
Pakistan arasında yeni əməkdaşlıq
formatının yaradılması da bu yeni
geosiyasi reallıqdan qaynaqlanır.
Bu baxımdan Bakı
Bəyannaməsi böyük tarixi
əhəmiyyətə malikdir. Bu, ilk
növbədə, parlamentlərarası
münasibətlərin daha
da möhkəmlənməsi və
genişləndirilməsi, qanunvericilik
bazalarının təkmilləşdirilməsi,
qarşılıqlı maraq doğuran regional
və qlobal əhəmiyyətli məsələlərin
parlamentlər səviyyəsində birgə
müzakirə olunaraq müvafiq
qərarlar qəbul edilməsi, təcrübə
mübadiləsi, qarşılıqlı səfərlər və s.
baxımından mühüm önəm daşıyır.
Eyni zamanda, bu Bəyannamə
beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsini, müxtəlif
beynəlxalq dairələrdə ölkələrin

ərazi bütövlüyü məsələlərinə ikili
standartlarla yanaşılmasının qarşısının alınması məqsədilə birlikdə
və səmərəli mübarizə aparılmasını
şərtləndirir.
İyun ayının 15-də Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın Azərbaycana səfəri
çərçivəsində Şuşada Prezident
İlham Əliyevlə birgə “Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik
münasibətləri haqqında” imzalanan Şuşa Bəyannaməsi də
Cənubi Qafqazı sülh regionuna
çevirmək məqsədi daşıyır.
Şuşa Bəyannaməsində bir sıra
məsələlərlə yanaşı, iki qardaş
ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə
fəaliyyət qabiliyyətinin artırılması,
müasir texnologiyalara əsaslanan
silah və sursatların idarə olunması istiqamətində sıx əməkdaşlığı
da nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, bəyannamədə bu məqsədlə
səlahiyyətli struktur və qurumların
qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətinin təmin
edilməsi vurğulanır.
Silahlı Qüvvələrimizin 44
günlük Vətən müharibəsini parlaq
qələbə ilə başa çatdırmasını
şərtləndirən bir neçə amilə nəzər
salsaq, bunu aydın görə bilərik.
Belə ki, həmin amillərə döyüş

hazırlığının bütün tələblərini yerinə
yetirmək üçün şərait yaradılması,
irimiqyaslı təlimlərin keçirilməsi,
ordunun Ali Baş Komandanın
diqqəti və səyi nəticəsində ən müasir döyüş vasitələri ilə silahlandırılması, artilleriya və aviasiyanın,
eləcə də digər sahələrin inkişaf
etdirilməsi daxil edilə bilər.
Hazırda müstəqil daxili və
xarici siyasət kursu yürüdən,
uğurlu diplomatiyası ilə düşməni
İkinci Qarabağ müharibəsindəki
kimi siyasi və diplomatik səhnədə
yenidən tək saxlanılmasına
məcbur edən dövlətimizin başçısı
dünyaya yeni nümunə göstərir,
ölkəmizin sülh təşəbbüslərinə
etinasız yanaşan işğalçıya cavab
olaraq Zəngəzurun, Göyçənin və
İrəvanın tarixi Azərbaycan əraziləri
olduğuna dair prinsipial və
qətiyyətli mövqe nümayiş etdirir.
Ölkəmizin rəhbəri bununla yanaşı, ordumuzun daha
da gücləndirilməsini, iqtisadiyyatımızın sürətli inkişafını
diqqət mərkəzində saxlayır, bu
istiqamətdə önəmli layihələrin
gerçəkləşdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Çünki bu,
Ermənistan kimi məkrli bir ölkənin
gələcək işğalçılıq niyyətlərindən
qorunmağın ən başlıca yoludur.

Parlament sədrlərinin üçtərəfli
görüşünün Bakıda keçirilməsi ölkəmizin
reytinqinin yüksəlməsinin göstəricisidir
Son illər respublikamzın dünya birliyindəki
mövqeyi getdikcə möhkəmlənir. Ötən il
noyabrın 10- da Azərbaycanın Ermənistanı
kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur
etməsi ölkəmizin reytinqini daha da
möhkəmləndirdi. Dünya güclərinin 30 il
ərzində həll edə bilmədiyi münaqişənin 44
gün ərzində nizamlaması və Ermənistanı diz
çökdürməsi Azərbaycan Ordusunun dünyanın
ən güclülərindən biri olduğunu təsdiqlədi.
Dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, Azərbaycanın
və onun rəhbərinin təşəbbüsləri beynəlxalq
aləmdə dəstəklənir və qəbul olunur. Ötən
günlərdə bir daha bunun şahidi olduq. Bakıda
reallaşan Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə
parlament sədrlərinin üçtərəfli formatda görüşü ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun
artmasının daha bir göstəricisidir. Azərbaycan
parlamentində belə bir tədbirin keçirilməsi
tarixi hadisədir. Uzun illərdir üç ölkə arasında
mövcud olan münasibətlər və əməkdaşlıq
xalqlarımızın qardaşlıq əlaqələrinin, qarşılıqlı hörmət və etimadının nümunəsidir. Bu
əlaqələr dəfələrlə zamanın sınaqlarından
uğurla çıxaraq bugünümüzə qədər qorunub saxlanılır və getdikcə bütün sahələri
əhatə edir. Müasir beynəlxalq münasibətlər
sistemində baş verən hadisələr ölkələrimiz
arasında mövcud olan strateji müttəfiqlik
münasibətlərini getdikcə gücləndirmiş, xalqlarımızı bir – birinə daha da yaxınlaşdırmışdır.
Möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun gücü
sayəsində 2020-ci il Azərbaycanın dövlətçilik
tarixinə şanlı Zəfər ili kimi daxil oldu. 44
günlük Vətən müharibəsi ərzində əldə
olunan bu tarixi qələbənin qazanılmasında
həm Türkiyənin, həm də Pakistanın mənəvi,
siyasi dəstəyini yaxından hiss etdik. Haqlı
mübarizəmizdə qardaş ölkələr tərəfindən
ölkəmizə verilən mənəvi və siyasi dəstək

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Son 30 ildə Ermənistanın
ölkəmizə qarşı yürütdüyü işğalçılıq siyasəti də, 27 il ərzində
BMT qətnamələrinin icrasına
məhəl qoymaması da qəsbkarın
mahiyyətini, yürütdüyü siyasətin
nə qədər təhlükəli olduğunu
göstərir. Lakin buna baxmayaraq,
Azərbaycan bu gün qalib ölkə kimi
sülhə və bölgədə kommunikasiyaların açılmasına hazırdır. Məğlub
Ermənistanın- xəstə təxəyyülün
və sərsəm xülyaların girovuna
çevrilən bu ölkənin də buna
məcbur ediləcəyi, yeni geosiyasi
reallığın şərtlərini yerinə yetirəcəyi
şübhəsizdir.
Prezident İlham Əliyev iyulun
22-də Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsində bununla
bağlı deyib: “Biz siyasi leksikona “Zəngəzur dəhlizi” sözünü
daxil etmişik. Nəinki regionun,
dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri Zəngəzur dəhlizi
haqqında danışırlar, yazırlar. Nə
üçün? Biz bunu daxil etmişik,
müntəzəm səylərlə, artıq bu reallıqdır. Biz Ermənistana gündəlik
göndərmişik - sülh müqaviləsi.
Qoy desin ki, istəmir, qoy desin
ki, imtina edir. Mən bunu dəfələrlə
demişəm, deyirəm: Biz hazırıq,
danışıqlara başlayaq. Müharibə

qurtarıb? Q
 urtarıb. Sülh istəyirsən,
Ermənistan? İstəyirsən elə bil ki.
Onda nə üçün sülh müqaviləsi
imzalanmasın? Tanı bizim ərazi
bütövlüyümüzü, sülh müqaviləsi
imzalansın, sərhədlərin delimitasiyası həll olunsun. Bu məsələ ilə
bağlı, baxın, bizim gündəliyimiz
Avropa İttifaqının gündəliyi ilə,
Türkiyənin, Rusiyanın gündəliyi
ilə vəhdət təşkil edir. Onlar da
deyirlər ki, delimitasiya üzrə
iş aparılmalıdır, biz də deyirik.
Ermənistan nə deyir? Deyir
ki, yox, qoy, Azərbaycan bizim
torpaqlarımızdan çıxsın. Biz öz
torpağımızdayıq. Biz yeni reallıq
yaratmışıq, təkcə Qarabağ zonasında yox. Yeni gündəliyi formalaşdıraraq artıq status məsələsi
də qaldı kənarda, Dağlıq Qarabağ
sözü də işlədilmir. Buna nail olmaq
lazım idi”.
Azərbaycan Prezidenti qeyd
edib ki, bu, cəsarət, qətiyyət, düzgün addımlar, hücum siyasətimiz
nəticəsində mümkün olub.
Ermənistan bununla hesablaşmalıdır və istəsə də, istəməsə də yeni
reallıqları qəbul etməlidir. Heç vaxt
unutmamalıdır ki, dəmir yumruq
yerindədir.
Yeri gəlmişkən, Prezident
İlham Əliyev təkcə Ermənistana

A

merikalı ekspert Piter Teys bildirib ki,
Azərbaycana qarşı “Pallone” kampaniyası
ABŞ-ın xarici siyasət maraqlarına ciddi
ziyan vurur. Bu düzəliş həqiqətən Amerikanın demokratik standartlarına zərbədir və Vaşinqtonun
imicini bütün dünyada pozur.

Azərbaycana qarşı
“Pallone” kampaniyası
ABŞ-ın xarici siyasət
maraqlarına ciddi ziyan vurur

xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaqdır.
Bununla da Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa edərək BMT
Təhlükəsizlik Şurasının uzun illər kağız
üzərində qalan qətnamələrinin icrasını öz
gücü ilə reallaşdırdı.
2020-ci il noyabrın 10- da Azərbaycan,
Rusiya prezidentlərinin və Ermənistan baş
nazirinin imzaladıqları üçtərəfli bəyanatla
münaqişəyə son qoyuldu və hazırda bölgədə
yeni reallıq yaranıb. Artıq tarixdə qalmış
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mövcud
olduğu təxminən 30 il ərzində Türkiyə və
Pakistan bütün beynəlxalq platformalarda Azərbaycana köməyi əsirgəməmiş və
bu müddət ərzində Ermənistanla diplomatik münasibətlər saxlamamışlar. Yeri
gəlmişkən, biz də qardaş Türkiyə və Pakistanın milli maraqları ilə bağlı məsələlərdə
onların mövqelərini ayrı-ayrı platformalarda
dəstəkləmişik .
Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə
parlamentlərarası əməkdaşlıq formatının
təsis edilməsi və üçtərəfli görüşün Bakıda
keçirilməsi Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüsdür. Bu tarixi hadisə ölkəmizin
beynəlxalq aləmdə mövqeyinin getdikcə
möhkəmləndirilməsindən xəbər verir.

Məlahət İBRAHİMQIZI,
Milli Məclisin deputatı, YAP Nəsimi
rayon təşkilatının sədri

Ekspert qeyd
edib ki, ABŞ Konqresinin Nümayəndələr
Palatası “Pallone”
düzəlişini təsdiq
etməklə son otuz
ildə ən böyük
səhvlərdən birini
etdi, Konqres üzvləri
yenə də qarışıqlıq
alovunu yandıran
erməni təbliğatının
və dezinformasiya kampaniyasının qurbanı oldular: “Bu qanun layihəsini
qəbul etməklə ABŞ Konqresi erməni avtokratik liderlərinə
öz həmvətənlərini soymağa davam etmələri və İrəvan
rəhbərliyinin himayəsi altında narkotik və silah ticarətinin
çiçəklənməsini təşviq etmələri, xaosun səviyyəsini artırmaları və daha da inkişaf etdirmələri üçün yaşıl işıq yandırdı.
ABŞ Konqresinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasındakı mövcud ikitərəfli münasibətlərə dair
müstəqil bir araşdırma aparmadığını, Konqres üzvlərinin xaosun, qarışıqlığın lehinə səs verdiyini və beynəlxalq qanunların pozulmasını dəstəklədiyini görmək çox dəhşətlidir.
Bu gün biz görürük ki, Vaşinqton Qafqaz bölgəsindən
tamamilə uzaqdır və erməni lobbiçiləri Azərbaycan
hökumətinə qarşı çirkin qaralama kampaniyasını davam
etdirmək üçün Pallone kimi müxtəlif konqresmenlərə milyonlarla dollar sərf edirlər. ABŞ Nümayəndələr Palatası bir
daha erməni diasporunun əsiri olduğunu sübut etdi, bu isə
Amerikanın əfsanəvi demokratik institutlarını ləkələyir”.

“Xalq qəzeti”

deyil, həm də onun havadarlarına 44 günlük tarixi dərsdən
nəticə çıxartmağın, yeni geosiyasi
reallığın şərtlərini qəbul etməklə
Ermənistanı yaşadığı dərin
siyasi, sosial-iqtisadi böhrandan
xilas etməyin mümkünlüyünü
dəfələrlə xatırladıb. Dövlətimizin
başçısı, həmçinin müxtəlif vaxtlardakı bəyanatları ilə Qarabağ
münaqişəsinin artıq bitdiyini
bildirib, “Şuşa Bəyannaməsi”nə
və “Azərbaycan Respublikasında
iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
haqqında” 2021-ci il 7 iyul tarixli
fərmana əsaslanan mövqeyini
vurğulayıb, Zəngəzur dəhlizinin
siyasi-iqtisadi əhəmiyyətini diqqətə
çatdırıb.
Yeri gəlmişkən, son vaxtlar Ermənistan tərəfi dövlət
sərhədimizi pozur, Azərbaycana
qarşı növbəti cəfəng və yalan
ittihamlar yaymaqda davam
edir. Otuz ilə yaxın Azərbaycana
qarşı təcavüzkar siyasəti həyata
keçirən Ermənistan bu gün də
beynəlxalq hüquqa zidd mövqe
göstərir, iki dövlətin sərhədinin
delimitasiyası prosesinə “yox”
deyir, üçtərəfli bəyanatların
icrasına maneə törədir. Səbəb isə
aydındır: Ermənistan Azərbaycana
qarşı hələ də ərazi iddialarından

əl çəkmək, ölkəmizin beynəlxalq
sərhədləri çərçivəsində ərazi
bütövlüyünü bərpa etdiyini qəbul
etmək istəmir. Ermənistan tərəfi
anlamalıdır ki, bölgədə sülhün təmin olunması ölkələrin
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə,
sərhədlərin toxunulmazlığı
prinsiplərinə riayət olunması
əsasında həyata keçirilə bilər.
Dayanıqlı sülh yalnız beynəlxalq
hüquqa hörmət əsasında reallaşa
bilər. Azərbaycan artıq 30 ildir ki,
bu mövqeyi bəyan edir və onu
rəhbər tutur.
Bu gün Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin səsləndirdikləri
fikirlərdə üzləşdikləri siyasi, sosialiqtisadi böhrandan çıxmaqdan,
daxili qarşıdırmanı aradan qaldırmaqdan daha çox məkrli niyyətləri
ifadə edilir. Ümumiyyətlə, onları
heç də erməni dövlətçiliyinin xilası
düşündürmür. Ermənistan prezidentinin “Qarabağ məsələsinin
ədalətli həllinə nail olmaq” kimi
haqsız iddiası, əslində, bu ölkənin
işğalçılıq, qəsbkarlıq mövqeyindən
əl çəkmədiyini göstərir. İstər
Ermənistanın baş naziri Paşinyan,
istərsə də prezident Sarkisyan
hələ də dərk etmirlər, anlamırlar ki,
Ermənistan-Qarabağ münaqişəsi
artıq başa çatıb. Azərbaycan tarixi
torpaqlarını 30 illik işğaldan azad
edib. Onların yenidən Azərbaycan
torpaqlarını ələ keçirərək,
ərazilərini genişləndirmək istəklərii
isə xülyadan başqa bir şey deyil.
Azərbaycan daha 30 il bundan
əvvəlki ölkə deyil. İşğalçı nə vaxtsa bu niyyətini gerçəkləşdirmək
istəsə, qarşısında 44 günlük
müharibədə üzləşdiyi taleni
yenidən yaşayacaq, dəmir yumruğu qarşısında görəcək.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Bakı Bəyannaməsi üç qardaş ölkənin
təhlükəsiz inkişafına təkan olacaq
Bu günlərdə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan
parlamentlərinin sədrləri Sahibə Qafarova, Mustafa Şəntop
və Əsəd Qeysər arasında imzalanmış Bakı Bəyannaməsi
çox mühüm sənəddir və bu üç ölkənin bütün sahələrdə
əməkdaşlığının gücləndirilməsini, qarşılıqlı dəstəyin artırılmasını nəzərdə tutur. Ölkəmizin ictimaiyyəti yaxşı bilir ki,
çətin zamanlarımızda qardaş Türkiyə həmişə Azərbaycanın
yanında olub. Bu, 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə
özünü daha bariz şəkildə büruzə verib. Həmin müddətdə Azərbaycan ən çox
Türkiyə və Pakistandan, eləcə də Əfqanıstandan mənəvi dəstək görüb.
Dost və qardaş ölkələrin bu dəstəyi
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
də dəfələrlə yüksək qiymətləndirilib. Prezident
4 mart 2021-ci ildə İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının onlayn formatda keçirilmiş XIV
Zirvə toplantısındakı nitqində də bu məsələ
üzərində geniş dayanaraq bildirib ki, Türkiyə
lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan yalnız müharibə
vaxtı deyil, ümumiyyətlə, Türkiyənin Prezidenti
olduğu bütün müddətdə Azərbaycana davamlı
dəstək göstərib və bu, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsində mühüm rol oynayıb. Prezident İlham Əliyev deyib: “Türkiyə
bizim qardaşımızdır. Türkiyə bizim böyük
müttəfiqimizdir. Azərbaycan xalqı Türkiyə
kimi müttəfiqi olmasından çox məmnundur.
Azərbaycan və Türkiyə xalqları və əminəm
ki, dünyada bir çoxları Prezident Ərdoğanın
Türkiyənin yalnız dünyada ən önəmli güc
mərkəzlərindən birinə çevrilməsində deyil, eləcə də regionda təhlükəsizliyin təmin
edilməsindəki tarixi rolundan açıq şəkildə
xəbərdardırlar. Türkiyə geniş regionda
təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunmasında çox önəmli rol oynayır. Əvvəllər də çox
demişəm, indi də bir daha bildirmək istərdim
ki, Türkiyənin güclü olması Azərbaycan və
bütün digər müttəfiqlərin də güclü olması
deməkdir”.
Türkiyə Prezidentinin bu ilin iyununda
Şuşaya səfəri və burada iki ölkə liderinin
Şuşa Bəyannaməsini imzalaması böyük tarixi
hadisə kimi dəyərləndirilib. Təbii ki, Türkiyə bu
gün də Azərbaycana dəstəyini davam etdirir.
Azərbaycanın dövlət başçısı ötən il sentyabrın 27 və 28-də – müharibənin birinci və

ikinci günü qardaş Pakistan və Əfqanıstanın
da Ermənistanı işğala son qoymağa, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini
icra etməyə çağırdıqlarını və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə öz dəstəklərini ifadə
etdiklərini bəyan edib. İlham Əliyev bu böyük
dəstəyə görə hər üç ölkənin liderlərinə, eləcə
də müharibə dövründə bizi dəstəkləmiş digər
dövlət və hökumət başçılarına təşəkkürünü
bildirib.
Bu gün Azərbaycan xalqı əmindir ki,
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın parlament sədrləri arasında imzalanmış Bakı
Bəyannaməsi ölkələrimiz və xalqlarımızın qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığının inkişafına yeni
böyük töhfələr verəcək. Türkiyə Böyük Millət
Məclisinin sədri Mustafa Şəntop da deyib ki,
Bakı Bəyannaməsi üç ölkənin beynəlxalq platformalarda birlikdə hərəkət etməsini nəzərdə
tutur. Qeyd etməliyik ki, indiyədək Azərbaycan
deputatlarının olmadığı beynəlxalq tədbirlərdə
Türkiyə deputatları Azərbaycanın, Türkiyə
millət vəkillərinin olmadığı platformalarda isə
Azərbaycan deputatları Türkiyənin maraqlarını
müdafiə ediblər. Şübhəsiz ki, bundan sonra
bu üç qardaş ölkənin ən müxtəlif səviyyəli
təmsilçiləri beynəlxalq platformalarda, eləcə
də regional əməkdaşlıq çərçivəsində bir-birinə
yaxından dəstək verəcəklər. Bu isə qardaş
ölkələrin həm təhlükəsizliyinin qorunmasını,
həm də inamlı iqtisadi inkişafını təmin edəcək.

Ələşrəf NİFTİYEV,
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər
birliklərinin üzvü
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YAP-a birləşən siyasi partiyaların bir qrup nümayəndəsinə
üzvlük vəsiqələrinin təqdim olunması mərasimi keçirilib
Avqustun 4-də Yeni
Azərbaycan Partiyasının
Mərkəzi Aparatında partiyanın
VII Qurultayında YAP-a
birləşən siyasi partiyaların bir
qrup nümayəndəsinə üzvlük
vəsiqələrinin təqdim olunması
mərasimi keçirilib. Əvvəlcə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarını qurban
vermiş şəhidlərin əziz xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına
uyğun olaraq, qardaş Türkiyəyə göndərilmiş Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin (FHN) yanğınsöndürmə qüvvələrinin k
 oordinasiyalı
idarəetməsinin təşkili məqsədilə hazırda qardaş ölkədə olan nazir
müavini general-leytenant Etibar Mirzəyev Türkiyənin kənd təsərrüfatı
və meşəçilik naziri Bekir Pakdemirli ilə görüşüb.

Fövqəladə hallar nazirinin müavini
Türkiyənin kənd təsərrüfatı və
meşəçilik naziri ilə görüşüb
FHN-in mətbuat xidmətindən bildiriblər
ki, görüşdə E.Mirzəyev Türkiyədə baş verən
meşə yanğınları ilə mübarizə aparmaq üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin tapşırığı ilə FHN-in yanğın,
xilasetmə, aviasiya və tibb qüvvələrinin
qardaş ölkəyə gəldiyini qeyd edib.
Türkiyəyə gəlməsində məqsədinin yardıma
gəlmiş FHN-in qüvvələrinin koordinasiyalı
idarəetməsinin təşkili olduğunu vurğulayan
E.Mirzəyev qüvvələrin tərkibi və imkanları,
həmçinin yanğınsöndürmə istiqamətindəki
fəaliyyətləri barədə ətraflı məlumat verib.
Türkiyəli nazir Bekir Pakdemirli ölkəsində
baş verən meşə yanğınlarının miqyası və
yanğınla mübarizə tədbirləri haqqında danışıb. B.Pakdemirli, həmçinin meşə yanğınlarının söndürülməsində göstərilən dəstəyə
və köməyə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə və qardaş
Azərbaycan xalqına təşəkkür edib.

Tədbirdə çıxış edən YAP Sədrinin
müavini-Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tahir Budaqov bildirib ki, bu il martın
5-də keçirilən YAP-ın VII Qurultayında mühüm qərarlar qəbul olunub. Bu
qərarlar sırasında 6 siyasi partiyanın
YAP-a qoşulması da xüsusi vurğulanmalıdır. Onun sözlərinə görə, qurul-

AZƏRTAC

Muğlanın Köyceğiz rayonunda
beş kəndin əhalisi təxliyə olunub
tayın keçirilməsində əsas məqsəd 44
günlük Vətən müharibəsindən sonra
ölkəmizdə və regionda yaranmış yeni
reallıqlar fonunda YAP-ın qarşısında
duran vəzifələrin və yeni dövr üçün
fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən
edilməsindən ibarət olub.
YAP Sədrinin müavini qeyd edib
ki, 30 ilə yaxın işğal altında olan
ərazilərimizin azad olunması ilə
bağlı ötən illər ərzində dövlətimiz
ulu öndər Heydər Əliyevin və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə sistemli iş aparıb: “Məlumdur
ki, bu dövrdə Ermənistan və onun
havadarları, erməni diasporu,
lobbisi Azərbaycanın beynəlxalq
imicinə zərbə vurmaq üçün kampaniyalar aparıblar. Bu informasiya
müharibəsində ölkəmiz tərəfindən
Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya
çatdırılması istiqamətində böyük işlər
görüldü. İqtisadiyyatımızın bir neçə
dəfə artması, xüsusilə güclü ordunun
yaradılması, Azərbaycanın nüfuzlu
beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi
etməsi və ölkəmizin etibarlı tərəfdaş
kimi qəbul olunması, tolerantlıq
məkanı kimi özünü təsdiqləməsi
bizi qələbəyə doğru aparan mühüm
amillərdir. Eləcə də, P
 rezidentimiz
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən hücum diplomatiyası
nəticəsində nüfuzlu beynəlxalq

təşkilatlar tərəfindən Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi
haqqında sənədlər qəbul olundu ki,
bu sənədlər öz gücümüzə torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün
hüquqi baza rolunu oynadı”.
Tahir Budaqov deyib ki, 44 günlük
Vətən müharibəsində qələbəmizi
şərtləndirən əsas amilərdən biri
xalq-iqtidar birliyi və vətəndaş
həmrəyliyidir. Müharibə başlayan
gün ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi
partiyaların birgə bəyanat verərək

Ali Baş Komandana və ordumuza
dəstək nümayiş etdirməsi bunu bir
daha təsdiqləyir. Eyni zamanda, 6
siyasi partiyanın YAP-a qoşulması
da Azərbaycanda milli həmrəyliyin
növbəti təcəssümüdür.
Qarşımızda böyük vəzifələrin
dayandığını deyən YAP Mərkəzi
Aparatının rəhbəri diqqətə çatdırıb
ki, bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi
üçün daha da güclü olmalıyıq. Bu
baxımdan, Yeni Azərbaycan Partiyası
üçün də yeni prioritetlər mövcuddur.

Vətən müharibəsində ağır yaralanan
daha 3 qazi “YAŞAT” Fondu
tərəfindən Türkiyəyə göndərilib

V

ətən müharibəsində ağır yaralanan
daha 3 qazi “YAŞAT” Fondu
tərəfindən Türkiyəyə göndərilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, onlar Atakişiyev
Nəriman Qələndər oğlu, Ağayev Mübariz
Şahab oğlu və Muradov Tanırverdi Mədəd
oğludur.
Allah qazilərimizə şəfa
versin!
“YAŞAT” Fondu
tərəfindən Türkiyədən
ölkəmizə gətirilən, həmçinin
yerli həkimlərin rəyi nəzərə
alınaraq qazilərimizin
müvafiq müayinə, müalicə
və reabilitasiya prosesi
Türkiyədə davam etdiriləcək.
“YAŞAT” Fondu
qazilərimizin müalicəsini
tam yekunlaşana qədər
nəzarətdə saxlayacaq.
Fond tərəfindən həkim rəyi
əsasında ağır yaralı olan
qazilərimizin müalicə üçün
xaricə davamlı şəkildə
göndərilməsi təmin edilir.
Xatırladaq ki, Fond
tərəfindən bu günə qədər
123 qazimiz müalicə üçün

Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 65-nin müalicə proseduru artıq uğurla yekunlaşıb
və Vətənə qayıdıblar.

Qazilərimizin qarşıdakı aylarda müalicəsi üçün nəzərdə
tutulan dərman vasitələri də
Fond tərəfindən təmin edilib.
“YAŞAT” Fonduna
müraciət etmək və Fondun
fəaliyyəti ilə tanış olmaq
üçün yashat.gov.az portalı
istifadədir.
Fondun hesabatlılığı
ilə tanış olmaq üçün keçid:
https://yashat.gov.az/report/
tableau

Həmçinin Fondun 8110
“Çağrı” Mərkəzi fəaliyyət
göstərir.

Partiyanın hazırlanan yeni proqramında da bu prioritetlər geniş şəkildə öz
əksini tapacaq. Prioritetlər sırasında
Azərbaycana dost olan ölkələrin siyasi partiyaları ilə əməkdaşlığın daha
da genişləndirilməsi məsələsi də
xüsusi yer tutur. Buna nümunə kimi
YAP və AK Parti arasında imzalanmış
əməkdaşlığa dair niyyət protokolunu
və hər iki partiyanın nümayəndə
heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərini vurğulamaq yerinə düşər.
Tahir Budaqov YAP-ın sıralarına qoşulmuş 6 siyasi partiyanın
nümayəndələrinin də partiyamızın
həyatında fəal iştirak edəcəyinə inamını ifadə edib.
Tədbir iştirakçılarından
Azərbaycan Yurddaş Partiyasının sabiq sədri Gülayə Səfərova,
Azərbaycan Kəndli Partiyasının
sabiq sədri Məmməd Məmmədov və
Azərbaycan Demokrat Sahibkarlar
Partiyasının sabiq sədri Qasım Qasımov çıxış edərək Yeni Azərbaycan
Partiyasının Sədri, Prezident İlham
Əliyevə təşəkkür edib və bundan
sonra YAP üzvləri kimi üzərlərinə
düşən vəzifələri layiqincə doğrultmağa çalışacaqlarını vurğulayıblar.
Sonra tədbir iştirakçılarına Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvlük
vəsiqələri təqdim olunub.

“Xalq qəzeti”

Yardımlı rayonundakı meşə
zolağında yanğının söndürülməsi
əməliyyatları davam edir
Yardımlı rayonu, Honuba kəndi yaxınlığında
mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidəki meşə zolağında
baş vermiş yanğının söndürülməsi istiqamətində
tədbirlər fasiləsiz olaraq davam etdirilir.

ərazisinə gəliblər. Burada
yanğınsöndürənlərimiz
müəyyən olunan təyinat üzrə
işlərini davam etdirəcəklər.
Bölgəyə yardım üçün gələn
qüvvələrin əsas hissəsi buradan idarə olunur.
Hazırda rayonun dörd
bir tərəfindən yanğınlar
müşahidə olunur. Daxili
yollarda nəqliyyatın hərəkəti
dayandırılıb. Yanğının asfalt
yolları əhatə etməsi ciddi
risklər yaradıb. Zəruri işlər,
o cümlədən təxliyə yanğın

Avqustun 4-də Muğla vilayətinin Köyceğiz
rayonundakı meşə yanğınlarının şiddətlənməsi
beş kəndin əhalisinin təxliyəsinə səbəb olub.
AZƏRTAC-ın hadisə
yerində olan xüsusi müxbiri xəbər verir ki, rayonun
Çayhısar, Sazak, Pınar,
Zeytinalanı və Bəyabbası
kəndlərinin əhalisi
təhlükəsizlik məqsədilə tam

şəkildə köçürülüb.
Türkiyəyə qardaş yardımına gələn azərbaycanlı
yanğınsöndürənlərin böyük bir hissəsi Bakı vaxtı
ilə saat 14:30 radələrində
Sazak kənd məscidinin

dövründə salınmış alternativ torpaq yollarla həyata
keçirilir.
Qatı tüstü və duman ətraf
ərazilərdə nəfəs çatışmazlığı
yaradıb.
Yanğınların qarşısını
almaq üçün helikopter, ağır
texnika və yağınsöndürən
maşınların intensiv çalışır.

Dövlət sərhədi istiqamətində
mövqelərimiz atəşə tutulub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri avqustun 4-ü saat 14:50-də
Basarkeçər rayonunun Əzizli kəndi ərazisində yerləşən mövqelərindən
Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi
istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub.
Müdafiə Nazirliyindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Azərbaycan Ordusunun şəxsi
heyəti arasında itki yoxdur.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, ilkin hesablamaya əsasən, təqribən 30 hektar ərazi yanıb. Hazırda
aktiv yanğın ocaqları, təqribən 1 hektar ərazini əhatə edir.
Yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısının alınması və
söndürülməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət
Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki müdafiə qoşunları, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti və Cənub Regional Mərkəzinin
müvafiq qüvvələri, Aviasiya dəstəsinin 1 ədəd helikopteri,
həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə
Təsərrüfatı Mərkəzinin və Regional Ekologiya İdarəsinin
əməkdaşları və yerli sakinlər yanğınsöndürmə işlərinə cəlb
olunub.
Yanğın mürəkkəb relyefli yüksək dağlıq ərazidə baş
verdiyindən yanğının söndürülməsində əsasən əl əməyindən
istifadə olunur.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət
edərək qarşıdakı günlərdə havanın temperaturunun daha da
yüksəlməsi fonunda yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi
əməl etməyə çağırır.

“Xalq qəzeti”

Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir,
əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti
altındadır.

Koronavirus infeksiyasına
996 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutka ərzində Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 996 yoluxma faktı qeydə alınıb, 202 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 5 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 346 min
878 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 333
min 694 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
5039 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8145
nəfərdir.
Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 10 min
465, bu günə qədər isə ümumilikdə 4 milyon
70 min 700 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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Konstitusiya Məhkəməsində Türkiyənin
Azərbaycandakı səfiri ilə görüş keçirilib

A

İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin “Çıraqov və digərləri
Ermənistana qarşı” işi üzrə 2015-ci ildə qəbul etdiyi qərara əsasən
zərərçəkmiş kimi tanınan məcburi köçkünlər avqustun 3-də doğma Laçın
rayonuna səfər ediblər.

vqustun 4-də
Azərbaycan
Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsində
Türkiyənin Azərbaycandakı
səfiri Cahit Bağçı ilə görüş
keçirilib. Bu barədə AZƏRTAC-a
Konstitusiya Məhkəməsinin
mətbuat xidmətindən məlumat
verilib.
Konstitusiya Məhkəməsinin Sədri
Fərhad Abdullayev Cahit Bağçını
qardaş Türkiyənin ölkəmizdə yeni səfiri
vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə
təbrik edib. Sədr Azərbaycan ilə Türkiyə
arasındakı münasibətlərin daha da
genişləndirilməsinə xidmət edəcək
şərəfli və məsuliyyətli vəzifəsində səfirə
uğurlar arzulayıb. Fərhad Abdullayev
diplomatın iki qardaş ölkə arasında
əlaqələrin daha da inkişafına dəyərli
töhfələr verəcəyinə əminliyini bildirib.
Vurğulanıb ki, ölkələrimiz arasında
münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın həyata keçirdikləri
uğurlu siyasət nəticəsində sürətlə
inkişaf edir.
Sədr qeyd edib ki, qardaş Türkiyənin
müxtəlif bölgələrində iyulun 29-dan başlayan güclü meşə yanğınları və onun
törətdiyi fəsadlar barədə xəbər Konstitusiya Məhkəməsinin əməkdaşlarını
son dərəcə kədərləndirib. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürmə qüvvələrinin
əməkdaşlarından ibarət bir neçə qrup
və xüsusi texnika Türkiyədə tüğyan
edən meşə yanğınlarının söndürülməsi
və daha geniş miqyas almasına imkan
verilməməsi məqsədilə qardaş ölkəyə
yola salınıb. Azərbaycan dövləti və
xalqı hər zaman olduğu kimi, bu gün də
qardaş Türkiyə xalqı ilə həmrəydir və
onun yanındadır.

Türkiyənin səfiri Cahit Bağçı
yüksək qonaqpərvərliyə və təbrikə
görə Konstitusiya Məhkəməsinin Sədri
Fərhad Abdullayevə minnətdarlığını
ifadə edərək, iki ölkə arasındakı
qardaşlıq əlaqələrinin inkişafında
və genişləndirilməsində diplomatik
missiyaların böyük rolundan danışıb.
Səfir Türkiyənin cənub vilayətlərində
baş verən və genişmiqyaslı yanğınların
söndürülməsində qardaş Azərbaycanın
dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib.
Diplomat qeyd edib ki, dövlətlərimiz
və xalqlarımız hər zaman bir-birinin
yanındadır.
Görüşdə qeyd olunub ki, Prezident,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Azərbaycan Ordusu ölkəmizin ərazi
bütövlüyü və əzəli torpaqlarımızın Ermənistanın işğalından azad
edilməsi uğrunda 44 günlük Vətən
müharibəsində tarixi qələbə qazandı.
Azərbaycanın haqq savaşında qardaş
dəstəyi göstərmiş Türkiyə dövləti bir
daha sübut etdi ki, o, beynəlxalq hüquq
normalarının və beynəlxalq müstəvidə
haqq-ədalətin müdafiəsində duran
dövlətdir. Azərbaycan Respublikasının

əzəli torpaqlarının Ermənistanın işğalından azad edilməsi uğrunda apardığı
mübarizədə Türkiyə Cümhuriyyətinin
dövlətimizin və xalqımızın haqq işini
müdafiə etməsi, ədalətin qələbə çalmasına siyasi dəstək verməsi əsl qardaşlıq
nümunəsidir.
Diplomat xüsusilə qeyd edib ki, 44
günlük Vətən müharibəsi zamanı Türkiyə
xalqı Azərbaycan xalqının yanında oldu.
Biz hamımız ulu öndər Heydər Əliyevin
“Bir millət, iki dövlət” və Mustafa Kamal
Atatürkün “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir” kəlamlarının
sarsılmaz həqiqət olduğuna bir daha
şahidlik etdik.
Səfir ölkələrimiz arasında yüksək
səviyyəli əməkdaşlıq və qardaşlıq
əsasında qurulan münasibətlərin
sarsılmaz olduğunu qeyd edərək,
bu əlaqələrin bundan sonra da
möhkəmlənməsinə töhfə verməyə
çalışacağını bildirib. Diplomat işğaldan
azad edilmiş torpaqlara səfərləri zamanı
Ermənistanın 30 illik işğal siyasətinin
acı nəticələrinin canlı şahidi olmasından
söhbət açıb.
Vurğulanıb ki, cari il iyunun
15-də ölkəmiz üçün mühüm mənəvi
əhəmiyyət kəsb edən Şuşa şəhərində

Britaniyalı siyasətçi Multikulturalizm
Mərkəzinin qonağı olub
Ölkəmizdə səfərdə olan britaniyalı
siyasətçi və hüquqşünas, Avropa
İttifaqı-Azərbaycan Əməkdaşlıq
Komitəsinin sabiq sədri Səccad Heydər
Kərim avqustun 4-də Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM)
qonağı olub.
BBMM-dən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, görüşdə bu qurumun icraçı
direktoru Rəvan Həsənov Prezident
İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu
multikulturalizm siyasəti, Azərbaycan
multikulturalizmi modelinin
üstünlükləri, “Bakı Prosesi”, eləcə
də Multikulturalizm Mərkəzinin 7 illik
fəaliyyəti dövründə həyata keçirilən
layihələr və qurumun 10 ölkədə
fəaliyyət göstərən filiallarının işi
haqda geniş məlumat verib. Bildirilib
ki, Azərbaycan multikulturalizm və
tolerantlıq sahəsində bütün dünyaya nümunədir, dilindən, dinindən,
irqindən, etnik mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün

vətəndaşları beynəlxalq prinsiplərə
əsaslanan hüquq və azadlıqlara,
o cümlədən vicdan və dini etiqad
azadlığına malikdir. İcraçı direktor ölkəmizdə yaşayan bütün
etnik azlıqlara, həmçinin müxtəlif

k onfessiyaların öz dini-mənəvi
dəyərlərini, milli adət-ənənələrini qoruyub saxlamaq, dil və mədəniyyətini
inkişaf etdirmək, yaşatmaq üçün
yüksək səviyyədə şərait yaradıldığını
vurğulayıb.

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə
Respublikası arasında müttəfiqlik
münasibətləri haqqında Bəyannamənin
imzalanması tarixi hadisə kimi yaddaşlarımıza həkk olundu. Şuşa
Bəyannaməsi müstəqillik, suverenlik,
ərazi bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı,
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq
prinsiplərini rəhbər tutan, milli maraq
və mənafelərini müdafiə və təmin
etməyə yönəlmiş müstəqil xarici siyasət
həyata keçirən hər iki ölkə tərəfindən
müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmlərinin
müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Diqqətə çatdırılıb ki, cari ilin iyulun
27-də Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan
parlamentlərinin sədrləri arasında keçirilmiş birinci üçtərəfli görüş nəticəsində
imzalanan Bakı bəyannaməsi
ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə
əlaqələrin daha da gücləndirilməsinin
göstəricisidir.
Görüşün sonunda bildirilib ki,
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, dostluğu əbədidir və hərtərəfli əməkdaşlıq
bundan sonra da uğurla davam
etdiriləcək.

Britaniyalı siyasətçi öz növbəsində
səmimi qəbula görə təşəkkürünü
bildirib, multikulturalizm və tolerantlıq ənənələri deyiləndə insanları
fərqləndirən nüansların deyil, onları
yaxınlaşdıran, birləşdirən amillərin vacib olduğunu və dünyada ekstremizmin, zorakılığın yayıldığı bir zamanda
multikulturalizmin Azərbaycanda
həyat tərzi kimi qəbul edilməsinin
təqdirəlayiq olduğunu vurğulayıb.
Bildirib ki, Azərbaycan öz nümunəsi
ilə digər ölkələri həvəsləndirir və
onun təcrübəsinin istifadə olunması zəruridir. Qonaq ölkəmizə
“Məcburi köçkünlərin təhlükəsiz
qayıdışı” layihəsi çərçivəsində
regionda təhlükəsizlik və sabitliyin
təmin edilməsi, sülhün bərqərar
olması və digər prioritet məsələlər
üzrə əməkdaşlıq və iş birliyi üçün
müzakirələr aparmaq niyyəti ilə
gəldiyini deyib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə və ölkəmizdə kompakt
şəkildə yaşayan etnik azlıqların yaşadığı bölgələrə gedəcəyini vurğulayan
Səccad Heydər Kərim Azərbaycanın
mövcud həqiqətləri ilə yaxından tanış
olmaq, mövcud reallıqlar şəraitində
regionun inkişafına töhfə vermək
istədiyini diqqətə çatdırıb.
Sonda britaniyalı siyasətçiyə
mərkəzin ingilis dilində nəşr etdiyi
kitablar hədiyyə edilib.

Strateji idarəetmə siyasətinin uğurları
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi
sahəsində aparılan islahatların bir
hissəsi olan “ASAN xidmət” artıq
beynəlxalq aləmdə də böyük nüfuz
qazanıb. Məhz elə bunun nəticəsidir ki,
Bakıda BMT və Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən forum
çərçivəsində Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə dövlət xidmətləri göstərən qurumların
“ASAN Beynəlxalq Assosiasiyası” təsis
edilib. Assosiasiyanın yaradılmasında
əsas məqsəd “ASAN xidmət” standartları əsasında təcrübə mübadiləsi
aparmaq, ekspertlər şurasını yaratmaq,
onlar vasitəsilə ayrı-ayrı ölkələrdə
dövlət xidmətlərini qiymətləndirmək və
dövlətlərin uğurlu həllərinin digər coğrafiyalarda tətbiqinə nail olmaqdır.
Xatırladaq ki, BMT-nin dövlət
xidmətləri mükafatına layiq görülən
“ASAN xidmət”in təcrübəsinin tətbiqi
ilə əlaqədar Fransa, İtaliya, Koreya
Respublikası, Monteneqro, Mərakeş,
Uqanda, İndoneziya, İSESCO, Afrikanın
Birləşmiş şəhərlər, habelə yerli hökumət
təşkilatları ilə anlaşma memorandumu
imzalanıb.
Yeri gəlmişkən, Bakıda Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının forumu
çərçivəsində Azərbaycan bu qurumun
xüsusi mükafatına layiq görülüb.
“ASAN xidmət”in fəaliyyət göstərdiyi
ötən illər ərzində burada xidmətlərinin
keyfiyyəti də getdikcə yüksəlib, proaktiv elektron xidmətlərin göstərilməsi

“Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı”
işi üzrə zərərçəkmiş kimi tanınan məcburi
köçkünlər Laçın rayonuna səfər ediblər

üçün “ASAN my-gov” portalı yaradılıb.
Bununla da vətəndaşlar, həm də onlayn
xidmətdən yararlanıb. Eyni zamanda,
2016-cı ildə ölkəmizdə “ASAN xidmət”in
uğurlu fəaliyyətinin davamı kimi ABAD
adı altında digər sosialyönümlü xidmətə
də başlanılıb.
Xatırladaq ki, ABAD Azərbaycanın
regionlarında kiçik ailə təsərrüfatı
biznesinə kömək göstərmək və kiçik
sahibkarlığı inkişaf etdirmək məqsədi
daşıyan publik hüquqi şəxsdir. Bu
layihənin reallaşmasında əsas vəzifə
isə ölkənin sosial və iqtisadi inkişafına
vətəndaşların daha fəal və yaradıcı
şəkildə cəlb edilməsi, regionlarda işsizliyin azaldılmasıdır.
Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, hazırda Azərbaycanda innovativ
idarəetmə vasitəsilə yaradılan inklüziv,
səmərəli və insanyönümlü İKT əsaslı
dövlət xidməti sistemi uğurla fəaliyyət
göstərir. Bununla da sosial xidmətlərin
reallaşmasında dövlət qulluqçuları
ilə vətəndaşlar arasındakı məsafə
qısalır və ünsiyyət şəffaflaşır. Dövlət
isə bu uğurlu nəticəyə xidmətlərin
müasirləşdirilməsinə bütün hökumət
qurumlarının birgə yanaşması, “ASAN
xidmət” mərkəzlərin yaradılması və
yenilikçi “e-hökumət” xidmətlərinin
tətbiq edilməsi, xidmətin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi və bu xidmətlərlə
vətəndaşların məmnunluğunun
artırılması ilə nail olur.
Prezident İlham Əliyevin 6 saylı
Bakı “ASAN xidmət” mərkəzinin

açılışında iştirakı zamanı diqqətçəkən
bir məqama da toxunulub. Bildirilib ki, dövlətimizin başçısının ötən
ilin dekabrında imzaladığı fərmanla
yaradılan “YAŞAT” Fondunun dəstəyi
ilə Vətən müharibəsi qazilərinin
sağlamlıqlarının bərpa olunması
istiqamətində çox mühüm işlər görülüb.
Şəhid ailələri üzvlərinin və yaralıların
1152 müraciəti üzrə 3,8 milyon manat
kreditləri “YAŞAT” Fondu tərəfindən
ödənilib. Bundan başqa, 5667 müraciət
üzrə şəhid ailəsi üzvlərinin və yaralı
hərbçinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 22,6 milyon manat,
bu qəbildən olan 2357 şəxsin tibb və
xaricdə təhsil haqlarının ödənilməsi
üçün isə 5,6 milyon vəsait ayrılıb. Eyni
zamanda, 120 ağır yaralı müalicə
üçün Türkiyəyə göndərilib. Onların 64
nəfəri tam sağalıb, 56 nəfər isə hazırda
müalicədədir. Bundan başqa, “Onlar
bizə əmanət” layihəsi çərçivəsində
Vətən müharibəsindən sonra dünyaya
gələn 100 şəhid övladına 1000 manat
məbləğində maddi yardım olunub,
onların adına 5000 manat məbləğində
depozit hesab açılıb.
Prezident İlham Əliyevin 2020-ci
ilin noyabrında imzaladığı sərəncama
uyğun olaraq yaradılan vahid məlumat
bazasında Vətən müharibəsi zamanı mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o
cümlədən infrastruktur obyektlərinə, sahibkarlıq subyektlərinə dəymiş ziyanın
qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı ətraflı məlumat yerləşdirilib.

Mərasimdə dövlətimizin başçısına
16 ölkədən 500-dən çox iştirakçının
qatıldığı Qlobal Müdafiə Texnologiyaları
Hakatonu və Vətən müharibəsində tvit
siyasəti barədə də məlumat verilib.
Qeyd edək ki, müharibə dövründə
ilk yerdə dövlətimizin başçısının tvitləri
dayanıb. Bu tvitlərə 396 min baxış
olub. #karabakhisazerbaijan həştəqi
800 mindən çox paylaşılmaqla bu
mövzuda ən çox paylaşılan həştəq
olub. Prezident İlham Əliyevə ASAN
sosial innovasiyalar texnoparkı, görmə
məhdudiyyətli şəxslər üçün xüsusi
eynək layihələri və ASAN ICESCO mükafatı barədə də məlumat verilib.
Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, hazırda Azərbaycanda innovativ
idarəetmə vasitəsilə yaradılan inklüziv,
səmərəli və insanyönümlü İKT əsaslı
dövlət xidməti sistemi uğurla fəaliyyət
göstərir. Bununla da sosial xidmətlərin
reallaşmasında dövlət qulluqçuları
ilə vətəndaşlar arasındakı məsafə
qısalır və ünsiyyət şəffaflaşır. Dövlət
isə bu uğurlu nəticəyə xidmətlərin
müasirləşdirilməsinə bütün hökumət
qurumlarının birgə yanaşması, “ASAN
xidmət” mərkəzlərin yaradılması və
yenilikçi “e-hökumət” xidmətlərinin
tətbiq edilməsi, xidmətin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi və bu xidmətlərlə
vətəndaşların məmnunluğunun artırılması ilə nail olur.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Səfər zamanı həmin məcburi köçkünləri
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin
sədr müavini Çingiz Əsgərov müşayiət edib.
Qeyd edək ki, İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsinin Konvensiyasının
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
Elxan Çıraqov, Adışirin Çıraqov, Ramiz
Cəbrayılov, Akif Həsənov, Fəxrəddin Paşayev
və Qaraca Cəbrayılovun 2005-ci il 6 aprel tarixli iddiaları üzrə 2015-ci il iyunun 16-da qəbul etdiyi qərarda
“İnsan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında
Avropa Konvensiyası”nın 8-ci,
13-cü və 14-cü maddələrinin
və Konvensiyaya dair 1 saylı
Protokolun 1-ci maddəsinin
pozulduğu əksini tapıb. Lakin qərarın qəbulundan altı
ildən çox vaxt keçməsinə
baxmayaraq, Ermənistan
üzərinə qoyulan öhdəlikləri
yerinə yetirmir, zərərçəkmiş kimi tanınan
altı nəfər Azərbaycan vətəndaşına vurduğu mənəvi və maddi ziyana görə təzminat
ödəmir. Həmçinin qərara əsasən, cavabdeh
dövlət azərbaycanlı qaçqınların və məcburi
köçkünlərin hüquqlarının bərpası üçün xüsusi
mexanizm yaratmalı olsa da, bu məsələ də
Ermənistan tərəfindən icra olunmamaqdadır.
Presedent xarakteri daşıyan bu aparıcı iş üzrə İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinin qərarı beynəlxalq məhkəmə
orqanının azərbaycanlı məcburi köçkünlərin

işğal olunmuş ərazilərdəki mülkiyyət hüququnun pozulmasını tanıyan, işğal faktını təsdiq
edən ilk və hələ ki yeganə sənədidir.
Ali Məhkəmənin sədr müavini Çingiz Əsgərov bununla bağlı AZƏRTAC-a
müsahibəsində deyib: “Bu gün biz
Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki şanlı
qələbəsi nəticəsində işğaldan azad edilmiş Laçın rayonuna gəlmişik. Səfərimiz bu
rayondan olan məcburi köçkünlərin doğma
yurdlarına qayıtması üçün işlərə başlanmasının işarəsidir. Məlumdur ki, Avropa
Məhkəməsinin qərarı ilə Laçın rayonunun
altı sakininin insan hüquqlarının Ermənistan
tərəfindən pozulması əksini tapıb. Bu gün
birlikdə gəldiyimiz sakinlər həmin qərarda
zərərçəkmiş kimi tanınan şəxslər - Çıraqlı, Kamallı və Ağbulaq kəndlərindən olan
məcburi köçkünlərdir. Biz həmin şəxslərin
doğma evlərinə, daha dəqiq desək, evlərinin
qalıqlarına baş çəkməyə gəlmişik. Bununla
da Avropa Məhkəməsinin məlum qərarının
tərəfimizdən icrası üçün tədbirlərin görülməsi
zəruriliyini göstərmək istəyirik”.
İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinin məlum qərarının tələblərinin
Ermənistan tərəfindən hələ də icra olunmadığını xüsusi qeyd edən Çingiz Əsgərov
bildirib: “Həmin qərarla Ermənistan dövləti
üzərinə bir sıra öhdəliklər qoyulub. Qərara
əsasən, Ermənistan həmin sakinlərə Avropa Məhkəməsi tərəfindən müəyyən
edilən təzminat ödəməlidir. Lakin qərarın
qəbulundan altı il keçməsinə baxmayaraq,
bu təzminat hələ də ödənilməyib. Bundan
əlavə, qərara əsasən, Azərbaycanın bütün
məcburi köçkün və qaçqınlarının pozulmuş
hüquqlarının bərpası ilə bağlı müraciət
etmələri üçün mexanizmin yaradılması
barədə də Ermənistan dövləti üzərində
öhdəlik müəyyən edilib. Ancaq qərarın
qəbulundan ötən müddətdə bu öhdəlik də
Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilməyib.
Biz səfərimizlə göstəririk ki, bu məsələ
Azərbaycan dövlətinin diqqətindədir. Bütün istiqamətlərdə hücum siyasəti həyata
keçirən Azərbaycan dövləti bu məsələdə də
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edəcək
və öz məqsədlərinə nail olacaq”.
Səfərdə iştirak edən laçınlı məcburi
köçkünlər otuzillik Vətən həsrətindən sonra

doğma yurdlarına qayıtmaqdan sonsuz sevinc duyduqlarını bildiriblər.
Avropa Məhkəməsinin qərarında
zərərçəkmiş kimi tanınan Laçın rayon
sakini Adışirin Çıraqov öz təəssüratlarını
AZƏRTAC-ın müxbiri ilə bölüşərək deyib:
“Doğma torpağımıza qovuşmağın yaratdığı
sevinc hissini necə ifadə edəcəyimi bilmirəm.
Laçını tərk etməyə məcbur qaldığımız ilk
gündən daim mübarizə aparmışıq. İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin “Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı” işi üzrə
qərarı çoxlarına məlumdur. Həmin işlə bağlı
məhkəmə insan haqları, torpaq və əmlak
məsələlərinə dair üç iddiamıza baxıb və
2015-ci ildə xeyrimizə qərar qəbul edib. Biz
Ermənistanı üzərinə qoyulan öhdəliyi yerinə
yetirməyə çağırırıq. İddialarımız təmin olunana qədər mübarizəmizi davam etdirəcəyik”.
Laçın rayonundan olan digər sakin Elxan
Çıraqov doğma yurduna Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusunun şanlı
qələbəsi nəticəsində qayıtdıqlarını bildirib:

“Otuz il ərzində işğal altında qalan əzəli
torpaqlarımız Müzəffər Ali Baş Komandanımızın və qəhrəman Ordumuzun sayəsində
cəmi 44 gün ərzində düşməndən azad edildi.
Bu gün Laçın torpağına qədəm qoyduğumuz
üçün sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur.
Bizim üçün bundan daha gözəl, sevincli gün
ola bilməz. Vaxtilə laçınlı Sultan bəy Zabux
dərəsində ermənilərin qarşısını kəsib onların
layiqli cavabını verib. Vətən müharibəsində
isə Azərbaycan Ordusu düşmənə heç
vaxt unutmayacağı dərs verdi. Bu anı bizə

yaşatdığı üçün Azərbaycan Prezidentinə və
Ordumuza dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Doğma torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda canından keçən şəhidlərimizə Allahdan
rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirəm”.
Ermənistanın hüquqi müstəvidə də
məğlub olduğunu qeyd edən sakin bildirib:
“Bu qərarla biz Ermənistan dövlətinə hüquqi müstəvidə də qalib gəldik. Məhkəmənin
bizim xeyrimizə qərar qəbul etməsinə baxmayaraq, Ermənistan həmin qərarın icrası
istiqamətində bu günə qədər heç bir addım
atmayıb. Buna görə də iddialarımız tam
təmin olunana qədər mübarizəmizi davam
etdirəcəyik”.
Avropa Məhkəməsinin qərarına əsasən,
Ermənistanın azərbaycanlı məcburi
köçkünlər qarşısında cavabdeh tərəf kimi
tanındığını ifadə edən laçınlı məcburi köçkün
Fəxrəddin Paşayev deyib: “İşdə zərərçəkmiş
kimi tanınan hər bir ailəyə məhkəmənin
qərarı ilə Ermənistan tərəfindən təzminat
ödənilməsi əksini tapıb. Lakin Ermənistan
müxtəlif bəhanələrlə bu tələbi yerinə
yetirməkdən boyun qaçırır. Buna görə də
məhkəmə təzminatın ödənilməsinə dair ikinci
dəfə qərar qəbul edib. Təəssüf ki, Ermənistan
hələ də həmin təzminatı ödəməyib. Biz
döyüş meydanında qələbə qazanıb torpaqlarımızı azad etdiyimiz kimi, bu təzminatı
da Ermənistana ödətdirəcəyik. Çünki “qisas
qiyamətə qalmaz” deyiblər. Bu məsələdə
güzəştə getməyəcəyik”.
Vətən müharibəsində qələbədən sonra azad edilmiş torpaqlara qalib xalqın
nümayəndələri kimi qayıtdıqlarını vurğulayan
F.Paşayev bildirib: “Hər günün öz hökmü var. Bəlkə də bir il əvvəl bu torpaqlara
qədəm qoysaydıq, bizə ağır təsir edərdi,
çox kövrələrdik. Ancaq bu gün doğma Laçın
torpağına qalib dövlətin qalib vətəndaşları
kimi məğrur, başı dik qayıtmışıq. Ən önəmlisi
budur ki, biz hüquqi müstəvidə də, hərb meydanında da qalib gələn dövlətin vətəndaşları
kimi Laçına gəlmişik. Allah şəhidlərimizə
rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Allah
Müzəffər Ali Baş Komandanımızı qorusun”.
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Azərbaycanın investisiya imkanları artır
Ölkədə xarici investiya qoyuluşu
diqqət mərkəzində saxlanılmaqla
yanaşı, dövlət müəssisələrinə ayrılan
sərmayələrin səmərəli istifadəsinə də
nəzarət gücləndirilib. Belə ki, dövlət
müəssisələrinin maliyyə sağlamlığını və dayanıqlılığını yaxşılaşdırmaq, maliyyə resurslarının, habelə
xarici borcların cəlb olunmasını
səmərəli meyarlar əsasında idarə
etmək məqsədi ilə Prezident İlham
Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi
yaradılıb.
Bu, dövlət müəssisələrinin profisitinin artırılmasına, onların büdcədən
asılılıqlarının azaldılmasına, azad bazar münasibətlərinin hərtərəfli inkişafına, özəl mülkiyyətin genişlənməsinə,
daha sağlam prinsiplərə söykənən
idarəçiliyə əsaslanmaqla iqtisadi
inkişafın sürətləndirilməsinə hesablanan mühüm bir qərardır. Başqa sözlə,
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
yaradılması ilə ölkədə vahid idarəetmə
modeli işə düşür və bununla da dövlət
şirkətlərinin maliyyə durumlarının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin
həyata keçirilməsinə başlanılır.
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən
aparılan islahatların məntiqi davamı
olan Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin yaradılması respublikada yerli və
xarici investisiyaların sağlam təməllər
üzərində reallaşdırılmasına da öz
müsbət təsirini göstərəcək. Çünki bu
gün Azərbaycana investisiya yatırmaqda maraqlı olan iri şirkətlər var. Pandemiya ilə bağlı layihələrin sürəti hazırda
bir qədər zəifləsə də, postpandemiya
dövründə onların Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolu, şübhəsiz
ki, güclənəcək. Ən əsası isə xarici
investisiyaların fəal şəkildə iqtisadiyyata cəlb edilməsi sürətlənəcək.
Son illərdə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün
vergi və gömrük islahatları davam
etdirilib, onlayn vahid ixrac ərizəsi,
“Yaşıl dəhliz”, elektron məhkəmə,
elektron satınalma, tikintidə “bir
pəncərə”, biznesə başlama, elektrik
enerjisinə çıxış, kreditlərə əlçatanlıq,
müqavilələrin icrası və əmlakın qeydiyyatı sahələrində mühüm tədbirlər
həyata keçirilib. Bütün bu sistemli
yeniliklər isə ölkəmizin Dünya Bankının “Doing Business 2020” reytinqində
ilk iyirmiliyə daxil olub. Dünya Bankı
ekspertlərinin fikrincə, respublikamızın
belə bir müsbət nəticə əldə etməsi
Azərbaycanda 4 sahədə (daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı, kreditlərin alınması, minoritar investorların müdafiəsi,
müqavilə intizamı) bizneslə məşğul
olmağın daha da asanlaşması ilə
bağlıdır.
Azərbaycana investisiya qoyuluşuna marağın getdikcə artması, həm
də ölkəmizin siyasi cəhətdən sabit
olması, milli, dini və irqi tolerantlığı
baxımından seçilməsi ilə bağlıdır.
Bununla bərabər, respublika hökuməti
tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi

P

rezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda son
illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin olunması,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin şaxələndirilməsi,
ölkəmizin ixrac potensialının artırılması, xarici investisiyanın
cəlb edilməsi, biznes və investisiya mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra önəmli layihələr icra
olunub. Pandemiyanın dünyada yaratdığı böyük iqtisadi və
maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, hazırda Azərbaycanda bu
proseslər uğurla davam edir.

siyasət, aparılan islahatlar nəticəsində
ölkədə güclü iqtisadi potensial mövcuddur. Yaradılan əlverişli biznes
və investisiya mühiti, Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş
kimi tanınması, regionda əlverişli
mövqeyə malik mühüm tranzit mərkəzi
olması, insan kapitalının inkişafı
da ölkəmizin investisiya qoyuluşu
baxımından cəlbediciliyini artırır. Eyni
zamanda, Azərbaycan beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini
tam şəkildə və vaxtında yerinə yetirir.
Ölkəmizin təşəbbüskarı olduğu transmilli layihələr bu gün Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
mühüm rol oynayır.
Göründüyü kimi, hökumət
ölkədə investisiya fəaliyyətinin
genişləndirilməsinə, biznes mühitinin
yaxşılaşdırılmasına, sənaye istehsalının artırılmasına, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinə ciddi önəm
verir. Bu istiqamətdə qarşıya qoyulan
əsas hədəflər sərmayə qoyuluşlarının artırılması, sahibkarların ixrac
potensialının gücləndirilməsi, investisiya imkanlarının genişləndirilməsi,
potensial tərəfdaşların tapılması və
birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata
keçirilməsidir.
Azərbaycanın dünya miqyasında
sabit iqtisadiyyata malik dövlət kimi
tanınması, beynəlxalq birliyin etibarlı
tərəfdaşı olması ölkəmizə investisiya axınını şərtləndirib. Bu məsələdə
hökumət tərəfindən “açıq qapı”
siyasətinin reallaşdırılması da stimullaşdırıcı rol oynayıb. Bu, öz ifadəsini

investorların hüquq və mənafelərinin
qorunmasında, mülkiyyətin toxunulmazlığında, yerli və xarici sahibkarlara
bərabər şəraitin yaradılmasında daha
qabarıq büruzə verib. “İnvestisiya
fəaliyyəti haqqında”, “Xarici investisiyaların qorunması haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
dayandırılması haqqında” qanunların
və bir sıra normativ sənədlərin qəbulu
məhz bu məqsədi daşıyıb. Bundan
savayı, Azərbaycan hökuməti ilə xarici
dövlətlər arasında investisiyaların
təşviqi və qarşılıqlı qorunması ilə bağlı
çox sayda saziş imzalanıb. Avropa
İttifaqının 20-dən çox üzv ölkəsi ilə
respublikamız arasında ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb.
Ölkədə investisiya imkanlarının
genişlənməsinin nəticəsidir ki, Dövlət
Statistika Komitəsinin cari ilin yanvariyun ayları üzrə açıqladığı rəqəmlərə
görə, sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 81,9 faiz olub. Ümumi istehsalın 90,7 faizi sənaye məhsullarının
istehsalı, 9,3 faizi isə sənaye xarakterli
xidmətlərin göstərilməsi hesabına
yaradılıb. Bu dövrdə ölkənin iqtisadi
və sosial sahələrinin inkişafı üçün
bütün maliyyə mənbələrindən əsas
kapitala 5 milyard 919,4 milyon manat
vəsait yönəldilib. Ümumi sərmayənin
34,6 faizi dövlət, 65,4 faizi qeyri-dövlət
sektorunun sərmayədarları tərəfindən
qoyulub. Daxili mənbələrdən əsas
kapitala yönəldilən vəsaitin dəyəri isə
sərmayələrin 61 faizini təşkil edib.
Dünya iqtisadiyyatının koronavirus
pandemiyası üzündən çətinlik çəkdiyi

Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə Azərbaycan
Ordusunda ştat dəyişikliyi, şəxsi heyətin rotasiyası, kadr islahatları və Orduya
aid digər məlumatların təhrif olunmuş şəkildə və Müdafiə Nazirliyinin rəsmi
məlumatına istinad edilmədən yayılması ciddi təəssüf və narahatlıq doğurur.
Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin feysbukdakı rəsmi səhifəsində yerləşdirilmiş
məlumatda bildirilib.

Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusuna
aid məlumatların təhrif olunmuş şəkildə
yayılmasına münasibət bildirib
Məlumatda qeyd olunub ki, ümumiyyətlə,
şəxsi heyətin, xüsusilə yuxarı çinli zabit heyətinin vəzifə yerdəyişməsi kimi
məlumatlar xidməti xarakter daşıyır və hərbidövlət sirri sayıla bilər.
Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
ilə Vətən müharibəsində zəfər qazanmış
qalib Ordu haqqında Müdafiə Nazirliyinin
rəsmi məlumatlarına istinad olunmadan
bu cür məlumatların yayılması və ya sosial
şəbəkələrdə əsassız müzakirə obyektinə
çevrilməsi Ordumuzun gündəlik fəaliyyətinin
təşkilinə mənfi təsir göstərir və əməliyyat
şəraitində olan hərbi qulluqçularımızın
həyatını təhlükə altına qoya bilər. Bu kimi hallar, eyni zamanda, Ermənistan xüsusi xidmət
orqanlarının məlumatlandırılmasına, onların

Ordumuza qarşı apardığı dezinformasiya və
“fakenews” əməliyyatlarının asanlaşdırılmasına xidmət edir.
“Peşəkar, məsuliyyətli və vətənpərvər
Azərbaycan mediasının daim və Vətən
müharibəsi dövründə xüsusilə Ordumuza
göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndiririk. Bununla belə, bəzi media nümayəndələrini və
sosial şəbəkə istifadəçilərini Müzəffər Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə xalq-ordu birliyinə
xələl gətirə biləcək informasiya təxribatlarının
və məlumatlarının tirajlanmasının qarşısının alınmasında fəal olmağa və vətəndaş
məsuliyyəti prinsipindən çıxış edərək Orduya
dəstək olmağa çağırırıq”, - deyə Müdafiə
Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.
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Müdafiə Nazirliyi: Ordumuza məxsus
PUA-nın guya Ermənistan ərazisinə keçməsinə
dair məlumat qarşı tərəfin növbəti yalanıdır
Azərbaycan Ordusuna məxsus pilotsuz uçuş aparatının (PUA) guya
Ermənistan ərazisinə keçməsinin qarşısının alınması barədə yayılan
məlumat qarşı tərəfin növbəti yalanıdır və dezinformasiya xarakteri
daşıyır.
Bu barədə AZƏRTAC-ın sorğusuna
cavab olaraq Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən məlumat veriblər.
“Həmin istiqamətdə pilotsuz uçuş aparatları havaya qaldırılmayıb və istifadə olunmayıb. Ermənistan tərəfi belə məlumatlar

yaymaqla mövqelərimizi atəşə tutmaq kimi
təxribatlarını ört-basdır etməyə və ictimaiyyəti
aldatmağa çalışır.
Hazırda bu istiqamətdə əməliyyat şəraiti
bölmələrimizin nəzarəti altındadır”, - deyə
Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

bir dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatına
xarici sərmayə qoyuluşu da davam
edir. Belə ki, hesabat dövründə xarici
müəssisə və təşkilatlar tərəfindən
əsas kapitala 2 milyard 309,1 milyon
manat vəsait yönəldilib. Xarici ölkələr
və beynəlxalq təşkilatların vəsaiti
hesabına əsas kapitala qoyulan
vəsaitin 2 milyard 37,3 milyon manatı
Birləşmiş Krallıq, ABŞ, Türkiyə, Yaponiya, İsveçrə, Norveç, Virgin adaları,
Malayziya, Fransa, Rusiya və İran
sərmayədarlarına məxsus olub.
Azərbaycanda investisiya
mühitinin yaxşılaşdırılmasının
diqqət mərkəzində saxlanılmasının nətiticəsidir ki, prioritet vəzifə
kimi qarşıya qoyulan iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi siyasətinin mühüm
istiqamətlərindən biri olan qeyri-neft
sənayesində sürətli inkişaf nəzərə çarpır. Son illər müasir texnologiyaların və
qabaqcıl təcrübənin tətbiqi sayəsində
ölkəmizdə sənayeləşmə sürətlə inkişaf
edir, metallurgiya, maşınqayırma,
kimya, inşaat materiallarının istehsalı,
qida və digər ənənəvi sənaye sahələri
genişlənir, yeni sənaye sahələri
yaradılır, respublikamızda sənaye
məhsulları üzrə özünütəminetmə
səviyyəsi getdikcə yüksəlir.
Pandemiyanın dünyada yaratdığı
böyük iqtisadi və maliyyə çətinliklərinə
baxmayaraq, respublikamızda qeyrineft sektorunun inkişafına yönələn bu
proseslər hazırda uğurla davam etdirilir. Ələt Azad İqtisadi Zonasının yaradılması da bunun bariz nümunəsidir.
Bu layihənin icrası Azərbaycana
böyük iqtisadi dividendlər qazandırmaqla yanaşı, ölkəmizin regionda
mövqelərini daha da gücləndirəcək,
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub tranzitnəqliyyat dəhlizlərində mühüm
rolu olan respublikamızın strateji
əhəmiyyətini daha da artıracaq.
Bununla bərabər, dövlət gəlirlərinin
və büdcəyə daxil olan vəsaitin artmasını, yeni investisiyaların cəlbini
sürətləndirəcək.
Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlu nəticələr, inkişaf göstəricilərinin
davamlı olaraq yüksəlməsi həyata
keçirilən siyasətin, aparılan islahatların
real həyatda təsdiqini əks etdirir, sosial-iqtisadi nailiyyətlərin davamlılığı və
dayanıqlı inkişaf üçün etibarlı zəmin
yaradır. Təsadüfi deyildir ki, hazırda
dünyada gedən siyasi-iqtisadi böhran
fonunda Prezident İlham Əliyevin
çevik, praqmatik siyasəti sayəsində
Azərbaycan xarici iqtisadi təsirləri
neytrallaşdırıb, nəzərdə tutulan bütün
sosial-iqtisadi proqramlar tam icra edilib, iqtisadiyyatımız artıb. Bütün bunlara nail olunmasında isə, iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, neftdən asılılığın
minimuma endirilməsi, sahibkarlıq
fəaliyyətinin genişləndirilməsi tədbirləri
xüsusi önəm kəsb edir.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan beynəlxalq siyasi arenada xarici siyasətini də uğurla davam etdirir. Qoşulmama Hərəkatındakı fəaliyyəti, eyni zamanda,
beynəlxalq aləmin bu ikinci böyük qurumuna sədrliyi çərçivəsində
gördüyü işlər ölkəmizin dünya miqyasında nüfuzunu daha da a
 rtırıb”.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli
Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev müstəqil dövlətimizin xarici
siyasətinin bu ciddi uğuru barədə mediaya açıqlamasının davamında
bildirib:

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırıldığı mötəbər beynəlxalq tribuna
– Qurumun XVIII Zirvə görüşünün Bakıda
uğurla təşkil olunması, üzv ölkələrinin
qanuni mənafelərinin layiqincə müdafiəsi,
pandemiyaya qarşı birgə mübarizə üçün bir
sıra beynəlxalq təşəbbüslərlə çıxış etməsi
Azərbaycanın sədr kimi öz üzərinə düşən
işləri layiqincə yerinə yetirdiyini göstərir.
Bu uğurların təməlində cənab Prezident
İlham Əliyevin diplomatik məharəti, lider
təşəbbüskarlığı, məqsədyönlü xarici siyasəti
və şəxsi nüfuzu dayanır. Dövlət başçımızın
dediyi kimi, Qoşulmama Hərəkatında
təmsil olunmaq ölkəmizin mənafeyinə tam
uyğundur.
Əsasən, bu təşkilatın əsas prinsipləri
sayılan “Bandunq prinsipləri” Azərbaycanın
xarici siyasətində prioritet təşkil edir.
Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev həmişə
beynəlxalq tribunalardan ölkələrin
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət
olunmasının vacibliyini bəyan edib.
Azərbaycan sədr kimi də bu prinsipləri əsas
hesab edərək beynəlxalq miqyasda öz
mövqeyini ortaya qoyur.
Prezident İlham Əliyevin iyulun 13də Qoşulmama Hərəkatının Xarici işlər
nazirlərinin aralıq konfransında çıxışını
iştirakçı dövlətlərin xalqları və rəhbərləri
böyük maraqla qarşıladılar. Dövlətimizin
başçısı Azərbaycanın quruma sədrlik etdiyi
ötən dövr ərzində görülən işlər barədə ətraflı
məlumat verdi. Azərbaycanın pandemiya ilə
mübarizədə 30-dan çox ölkəyə humanitar
və maliyyə yardımı etməsi, Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları
həcmində könüllü olaraq maliyyə vəsaiti
verməsi ölkəmizin humanist xarakterindən
xəbər verir. Cənab İlham Əliyev dəfələrlə
koronavirusa qarşı peyvəndin ədalətli
bölüşdürülməsi məsələsini qaldırıb və
bütün platformalarda, həmçinin Qoşulmama
Hərəkatı çərçivəsində bunu bəyan edib.
Qurumun sonuncu iclasında da cənab
İlham Əliyev bu məsələyə toxundu və
bildirdi ki, Azərbaycan ehtiyaclarından
qat-qat artıq peyvənd tədarük edən bəzi
ölkələrin davranışını ictimai şəkildə qınayır.
Qeyd edim ki, Azərbaycan peyvəndi alıb öz
ölkəsində tətbiq edən ilk ölkələrdən biri oldu.
Ən vacib məqam isə ölkəmizdə vaksinasiya
prosesinin ödənişsiz həyata keçirilməsidir.
Bu, dövlətmizin vətəndaşlarına olan diqqət və

qayğısının əlamətdir.
Azərbaycan rəhbərinin həmin çıxışında
artıq tarixə qovuşmuş Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən bəhs etməsinin, regionda
yaranmış gerçəklikləri iştirakçıların diqqətinə
çatdırmasının Azərbaycanın haqq işinin
mötəbər beynəlxalq tribunadan dünyaya
qətiyyətlə təqdim edilməsi olduğunu
vurğulayan AHİK sədri daha sonra deyib:
– Dövlət başçımız bəyan etdi ki, 44
günlük müharibə nəticəsində Azərbaycan
ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa
edib, BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə
ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin icrasını
həyata keçirib. Biz müharibə vaxtı və ondan
sonrakı dövrdə Qoşulmama Hərəkatı
ölkələrinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
və suverenliyinə dəstəyinin dəfələrlə şahidi
olmuşuq. Prezident İlham Əliyev də bu
münasibəti həmişə yüksək qiymətləndirib.
Qoşulmama Hərəkatı tərəfindən
Bakı Zirvə görüşünün Yekun Sənədində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bir daha
təsdiqlənməsi, Tovuz döyüşləri zamanı
qəbul edilmiş kommunike, Vətən müharibəsi
zamanı xüsusi bəyanatın qəbul olunması
və ərazi bütövlüyünün bərpasına yönəlmiş
səylərinə dair Azərbaycanla həmrəyliyin
ifadə edilməsi, həmçinin BMT Təhlükəsizlik
Şurasının bəzi üzvlərinin Azərbaycan
əleyhinə qərəzli bəyanat qəbul etdirmək
cəhdlərinin qarşısının alınması Qoşulmama
Hərəkatı çərçivəsində ölkəmizin uğurlu
diplomatik fəaliyyətinin və Azərbaycanın
ədalətli mövqeyinin nəticəsidir.

Hazırladı:
T.AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Azad edilən torpaqlarda
çox böyük işlər görülüb
Prezident, həmin müsahibədə
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
aparılan bərpa və yenidənqurma
işlərindən söz açaraq bildirdi ki,
biz müntəzəm olaraq Azərbaycan
ictimaiyyətini gedən işlərlə məlumatlandırırıq. Görülən bütün işlər xalq
tərəfindən bəyənilir, dəstəklənir. O
bölgələrdən olan insanlar – keçmiş
köçkünlər bu layihələrin icrasında
iştirak edirlər, onların rəyi mütləq
nəzərə alınır. Azad edilən torpaqlarda müharibədən keçən 8 ayda
çox böyük işlər görülüb. Prezidentin
tapşırığı ilə orada, ilk növbədə, mina
təmizləmə işləri aparılır. Buna, həm
çox vaxt, həm də böyük vəsait lazımdır. Təəssüf ki, 150-yə yaxın soydaşımız minalara düşərək, ya həlak olub,
ya da öz sağlamlığını itirib.
Mina xəritələrinin Azərbaycana
verilməməsi və bunun hansısa
şərtlərlə verilməsini Ermənistan
tərəfindən göstərilən növbəti
əxlaqsızlıq, mənəviyyatsızlıq və
vicdansızlıq adlandıran dövlət
başçısı bu addımın normal insani
davranışa zidd olan yanaşma hesab
etdiyini vurğuladı. Həqiqətən də
mina xəritələrinin verilməməsinin
heç bir əsası yoxdur. Prezidentin
bildirdiyi kimi, müharibə qurtarıb,
biz qalib gəlmişik. Ermənistan bu
məğlubiyyətlə barışmalı olub. Mina
xəritələrini də o məqsədlə vermir ki,
daha çox azərbaycanlı həlak, yaxud
əlil olsun.
İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda “ağıllı kənd”, “ağıllı şəhər”
layihələri həyata keçirilir. Bu ilin
sonuna qədər, həm Qarabağda, həm
Şərqi Zəngəzurda bütün elektrik
təsərrüfatının qurulması, yeni xətlər,
ötürücü xətlər, transformatorlar,
yarımstansiyalar, elektrik stansiyaları
tikilməsi nəzərdə tutulur.
Prezident ikinci vacib sahə olan
yol infrastrukturundan da söz açdı və

D

övlət başçısı İlham Əliyevin Azərbaycanın qərb
bölgəsinə – Daşkəsən, Naftalan və Goranboya səfəri
zaman bir neçə obyektin açılışında iştirakı və sonra
Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsi ölkədə kifayət qədər
dəyərləndirildi. Müntəzəm olaraq həyata keçirilən belə səfərlər
zamanı Regionların Sosial – İqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı dövlət başçısının verdiyi tapşırıqlar
yerində yoxlanılır. Son illər ərzində cənab Prezidentin bölgələrə
yüzlərlə səfəri və həmin səfərlərdə neçə- neçə açılışda iştirakı, əslində, həyata keçirilən tədbirlərin həcmini göstərir. Bu
səfərlər çərçivəsində həm infrastruktur layihələri həyata keçirilir, eyni zamanda, sənaye müəssisələrinin, idman obyektlərinin,
yolların, içməli su və kanalizasiya xətlərinin istismara verilməsi
nəzərdə tutulur.

burada da 8 ay ərzində xeyli iş görüldüyünü diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki,
Bərdə – Ağdam avtomobil yolu tikilir,
Zəfər yoluna, demək olar ki, sentyabr
ayında asfalt döşənməsi də başa
çatacaq. Paralel olaraq Füzuli–Şuşa
magistral yolu, Horadiz–Ağbənd yolu,
Zəngilan–Qubadlı–Laçın yolu çəkilir.
Füzuli–Hadrut, Füzuli–Cəbrayıl yolları
üzrə qızğın iş gedir. Kəlbəcərə rahat
çatmaq üçün Göygöldən Ömər aşırımı üzrə indiyədək olmayan yol çəkilir.
İndi yol da, üstəlik, tunellər də çəkilir
ki, ilin bütün mövsümlərində o yoldan
istifadə edilsin.
Hazırda üç aeroport tikilir. Bu
aeroportların nə vaxt istifadəyə
veriləcəyini Prezident artıq tapşırıb. Bu, təkcə əsas infrastruktur
layihələridir. Şəhərsalma ilə bağlı
da böyük işlər görülür. Ağdamın
baş planı təsdiqlənib. Füzulinin,
Cəbrayılın baş planları üzərində
iş aparılır, Zəngilan şəhərinin baş
planının hazırlanması prosesinə artıq
başlanılıb. Bir neçə xarici, tanınmış,
dünya səviyyəli şirkət öz təklifini verib
və indi seçim aparılır. Eyni zamanda, əlbəttə ki, Qubadlı da, Laçın və
Kəlbəcər də, hamısı yenidən qurulacaq. Dövlət başçısı dedi ki, bu boyda

miqyaslı işi cəmi 8 ay ərzində görmək
doğrudan da, mən hesab edirəm
ki, böyük qəhrəmanlıqdır: “Onu da
bildirməliyəm ki, biz bütün bu işləri öz
hesabımıza edirik. Bütün xərcləri öz
hesabımıza edirik, heç bir yerdən bir
manat yardım almamışıq. Bəli, xarici
şirkətləri biz dəvət etmişik, amma
podratçı kimi. Bütün vəsait dövlət
büdcəsindən gedir. Dövlət büdcəsi
üçün bu, böyük yükdür. Təbiidir,
amma biz bunu edirik, edəcəyik”.
Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi, tezliklə Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur cənnətə çevriləcək. Bakı
– Tbilisi – Qars dəmiryolu, digər
infrastruktur – liman, Azad İqtisadi
Zona, perspektivdə Zəngəzur dəhlizi
böyük maraq doğurur. Bu onu göstərir
ki, Azərbaycan təşəbbüslərini vaxtında, düzgün irəli sürüb. Bu gün
nəqliyyat sahəsində Avropa İttifaqı
– Azərbaycan əlaqələrinin xüsusi
gündəliyi vardır.
Dövlət başçımız Rusiya Prezidentinin dəvəti ilə növbəti dəfə Rusiyaya
səfəri zamanı çox geniş, ikitərəfli
məsələlərlə və əlbəttə, postmünaqişə
vəziyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldığını dedi. Rusiya və Azərbaycanın
strateji tərəfdaş olduğunu vurğuladı.

İki ölkə arasında çox möhkəm dostluq
əlaqələrindən və şəxsən cənab
Putinlə çox yaxın, bir-birinə inanan
siyasətçi olduqlarından söz açdı.
Hazırda yeddi yol xəritəsi üzərində
işlənildiyini, hər yol xəritəsinin konkret
sahəyə aid olduğunu və hər bir sahə
üzrə də yaxşı nəticələr əldə edildiyini
qeyd etdi. Daha çox ticarət, iqtisadi,
nəqliyyat, humanitar məsələlərin,
həmçinin müharibədən sonra yaranmış vəziyyətin, o cümlədən Zəngəzur
dəhlizini və postmünaqişə dövrünün
müzakirə edildiyini bildirdi. “Biz –
Rusiya və Azərbaycan hesab edirik
ki, müharibə başa çatıb, münaqişə
başa çatıb. Ermənistanda heç bir
revanşist meyillərə yol verilməməlidir
və bundan sonra bölgədə sülh
olmalıdır. Müharibə riskləri minimuma endirilməlidir və aradan qaldırılmalıdır. Burada bizim aramızda
heç bir fikir ayrılığı yoxdur, biz də
eyni fikirdəyik. Zəngəzur dəhlizinə
gəldikdə, mən cənab Putinə bildirdim ki, bizdə olan məlumata görə,
Ermənistan bu məsələ ilə bağlı yenə
də özünü səmimi aparmır”.
Prezident müsahibədə bir
həqiqəti də xüsusi vurğuladı ki,
Azərbaycanın çox güclü daxili
potensialı var. Azərbaycanda milli
həmrəylik var, xalq–iqtidar birliyi var və ləyaqətli ölkə kimi bütün
tərəfdaşlarla bərabərhüquqlu, dostluq
və əməkdaşlıq əsasında münasibətlər
qurub.

Arzu BAĞIROVA,
“Regional Hüquqi və İqtisadi
Maarifləndirmə” İctimai
Birliyinin sədri
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Qələbəni biz şəhidlərimizin qanı
hesabına qazanmışıq. Şəhidlər bizim
qəlbimizdə əbədi yaşayır, yaşayacaqdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
aylıq pensiyası isə 60 faiz artıb.
Postmüharibə dövründə 24 min şəxsə
33 min xidmət göstərilib. Şəhid ailələri
və xəsarət alan hərbçilərlə bağlı
Prezident İlham Əliyevin bu ilin iyun

qayğı göstərmək həm dövlətin, həm
də cəmiyyətin başlıca vəzifələrindən
biridir. Buna görə də, Prezident şəhid
ailələrinə, müharibə əlillərinə, veteranlarına dövlətin diqqət və qayğısını artırmaq məqsədi ilə, mütəmadi
olaraq müvafiq fərman və sərəncamlar
imzalayır. Prezident İlham Əliyevin
8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda şəhid
olmuş şəxslərin ailələrinin üzvlərinə və
sağlamlığlarını itirmiş hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsi sahəsində dövlət
tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə
əlavə dəstək verərək, onlara diqqət və

Amerikalı vokalçı Della Milesin
“Qarabağ Azərbaycandır”
klipinin təqdimatı keçirilib

Şərəf, qeyrət zirvəsi
1990-cı ilin 20 Yanvarı
xatirələrimizə əbədi həkk olunub.
Həmin gün sovet imperiyasının
təpədən dırnağadək silahlanmış
ordusunun qarşısına əliyalın çıxan
mərd oğul və qızlarımız “Torpaqdan
pay olmaz!”, – deyərək sinələrini
sipər etdilər. Şəhidlərimizin arzusu,
istəyi çin oldu, qanları yerdə qalmadı. Bu gün Azərbaycan müstəqil bir
dövlətdir. Haqq işi uğrunda canlarını
qurban verən, şərəf, qeyrət zirvəsinə
yüksələnlərin arzusu da bu idi. Birinci və İkinci Qarabağ döyüşlərinin
qəhrəmanları müstəqilliyimizin
əbədiyyətə çevrilməsi və torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsi yolunda
mərdliklə vuruşaraq 30 illik işğala
birdəfəlik son qoydular.
Qəhrəman oğul və qızlarımızın
qanı hesabına qazandığımız dövlət
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq,
ərazi bütövlüyümüzü təmin etmək
Azərbaycan Ordusu ilə yanaşı, milli
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
ölkəmizin bütün vətəndaşlarının
müqəddəs vəzifə borcudur. Unutmamalıyıq ki, Azərbaycan müstəqil
bir ölkə olaraq, tarixin ağır sınaqlarından çıxıb. Müxtəlif dövrlərdə
müstəmləkəçiliyə, işğala, soyqırımına
və s. faciələrə məruz qalıb. Sözsüz ki, bütün hallarda xalqımız öz
qəhrəmanlığını, Vətəninə, xalqına
sədaqətini sübut edib.

Heç kim unudulmur
Bu gün Azərbaycan dünyanın
inkişaf edən ölkələrindəndir . Respublikamız bu inkişaf göstəriciləri
ilə beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb
edir. Təbii ki, bütün bunlar qəhrəman
oğul və qızlarımızın canlarını qurban
verərək qazandığımız müstəqilliyimizin
və həyata keçirilən düzgün,
məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir.
Azərbaycanda şəhid ailələri,
müharibə əlilləri, veteranlar, hərbi
qulluqçuların sosial müdafiəsinin
təmin edilməsi, onların rifahının
yüksəldilməsi və problemlərinin həlli
dövlət siyasətinin prioritetini təşkil
edir. İndiyə qədər Azərbaycan dövləti
şəhid ailələri, müharibə əlilləri və bu
kateqoriyadan olan şəxslərə maliyyə
dəstəyinin göstərilməsi, mənzillərlə,
minik avtomobilləri ilə təminatı,
müalicəsi, sosial durumunun getdikcə
yaxşılaşdırılması istiqamətində
ardıcıl tədbirlər həyata keçirib. Şəhid
ailələri, müharibə əlilləri və veteranları
dövlət başçımızın tapşırığına əsasən
hərtərəfli sosial təminat sistemi ilə
əhatə olunublar.
Hazırda dünyada pandemiyanın
davam etməsinə, bir çox ölkələrdə
iqtisadi-maliyyə çətinliklərinin olmasına baxmayaraq, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
uğurlu dövlət siyasəti sayəsində heç
bir sosial layihə təxirə salınmayıb.
Əksinə, ölkəmizdə sosialyönümlü
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ətənimizin müdafiəsi, ərazi bütövlüyümüzün təmin
olunması yolunda şəhid olanlar hər bir kəsin qəlbində
əbədi heykəlini qurub. Şəhidlik insanlığın ən ali şərəf,
qeyrət, ucalıq zirvəsi hesab olunur. Bu zirvəni fəth etmək
hər kəsə nəsib olmur. Yalnız Vətəni ana qədər sevənlər,
torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda canını qurban verənlər bu
zirvənin fatehi olurlar. Bu gün Şəhidlər xiyabanlarında uyuyan
qəhrəman oğul və qızlarımızın hər biri böyük hörmət və
ehtiramla yad edilir. Onlar and yerinə çevriliblər.

layihələrin sayı daha da artırılıb və
əhalinin həssas təbəqəsinin sosial
məsələlərinin həlli istiqamətində genişmiqyaslı işlər görülür. Belə layihələr
arasında şəhid ailələri və müharibə
əlillərinin sosial şəraitinin daha da
yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət
göstərilir.
Bu kateqoriyadan olan insanlara
dövlət tərəfindən daim böyük diqqət
göstərilir. Son illər ərzində bu sahədə
mühüm işlər görülüb. Bu vaxta qədər
10 min şəhid ailəsi və müharibə əlili
dövlət tərəfindən mənzillərlə, fərdi
evlərlə təmin olunub və bu proses
indi də davam etdirilir. 2020-ci ildə
bu istiqamətdə ən böyük göstəriciyə
nail olunub -1572 şəhid ailəsi və
Qarabağ qazisi evlərlə, mənzillərlə
təmin olunub. Bu xeyirxah missiya
bu ildə davam etdiriləcək. Bununla
bərabər, uzun illərdir Qarabağ qaziləri
mütəmadi olaraq fərdi avtomobillərlə
də təmin edilirlər. Bütövlükdə, onlara
7200 avtomobil verilib.
Şəhid ailələri və Qarabağ
müharibəsi əlilləri evlərlə, mənzillərlə
təmin edilirlər. Nəzərdə tutulub ki, bu il
daha 3 minədək şəhid ailəsi, müharibə
əlili ev və mənzillərlə təmin ediləcək.
Artıq bu kateqoriyadan olan 1300-dən
çox ailə order alıb.

Dünyada bənzəri olmayan qayğı
Şəhid ailələrinin üzvləri və
müharibə veteranlarının fəal
məşğulluq tədbirləri çərçivəsində son
6 ayda 47 min 400 nəfər işlə təmin
olunub, 7 min nəfər özünüməşğulluq
proqramına, 56 min nəfər isə ictimai
işlərə cəlb olunub. 2018-2020-ci
illərdə bu qəbildən olan vətəndaşların
orta aylıq əməkhaqqı 30 faiz, orta

ayında imzaladığı fərmanla yaradılan
Vahid Əlaqələndirmə Mərkəzində 7
qurum üzrə 26 xidmət göstəriləcək.
Yaxın vaxtlarda bu xidmət DOST
mərkəzlərində də fəaliyyətə başlayacaq.
Prezident İlham Əliyev şəhid
ailələri və müharibə əlilləri ilə görüşdə
deyib ki, Azərbaycanda bu sahədə
görülmüş işlər nümunəvi xarakter daşıyır: “Mən ölkəmizi hansısa
bir başqa ölkə ilə müqayisə etmək
istəmirəm. Ancaq həyat və gördüyümüz işlər onu göstərir ki, bu sahədə
Azərbaycanda aparılan siyasət
ən humanist siyasətdir, ən ədalətli
siyasətdir və vicdanlı siyasətdir.
Çünki Vətən uğrunda öz canlarını
fəda etmiş qəhrəman övladlarımızın
ailə üzvləri dövlət tərəfindən qayğı ilə
əhatə olunmalıdır və biz bunu bu gün
əyani şəkildə görürük. Öz sağlamlığını
itirmiş, yaralanmış qazilər bütün dövlət
orqanları tərəfindən daim qayğı ilə
əhatə olunmalıdır və biz bunu təmin
edirik. Onu da bildirməliyəm ki, bizdə
bu sahədə tətbiq olunan prinsiplər
öz unikallığı ilə seçilir. Çünki bir çox
ölkələrdə müharibələr, münaqişələr
olub, ancaq mən elə bir ölkə tanımıram ki, müharibələrdə həyatını itirmiş
insanların yaxınlarına bu dərəcədə
diqqət göstərilsin”.

“YAŞAT” Fondu humanist
siyasətin nümunəsi kimi
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi
bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda
şəhid olanların, hərbi əməliyyatlarda
itkin düşdüyünə görə, ölmüş elan
edilmiş hərbi qulluqçuların ailələrinə,
müharibə əlillərinə və veteranlara

qayğını artırmaq məqsədi ilə “YAŞAT”
Fondu yaradıldı. Fond yarandığı
gündən şəhid ailələrinin, müharibə
əlillərinin və hərbi xidmətdən tərxis
olunanların, eləcə də, qayğıya ehtiyacı
olanlanların hər birinə arxa- dayaqdır.
“YAŞAT” Fondunun əməkdaşları
ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda yaralananların və şəhid ailələrinin
yaşadıqları ünvanlara üz tutur və
qarşıya qoyulan vəzifələri icra edirlər.
Bu məqsədlə müvafiq əməkdaşlardan
ibarət 69 qrup formalaşdırılıb. Fondun
əməkdaşları şəhid ailələrinin üzvləri və
qazilərimizdən təşkil olunublar.
Fond yüksək humanist dəyərləri
prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyaraq , mühüm əhəmiyyətli layihələr
həyata keçirir. Ağır yaralıların həm öz
ölkəmizdə, həm də xaricdə müalicə
xərclərini öz üzərinə götürən “YAŞAT”
Fondu qazilərimizin müalicəsini tam
yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayır. Fond şəhid övladlarına diqqət və
qayğının nümunəsi kimi, yeni doğulan uşaqların anasına 1000 manat,
körpənin adına isə 5 min manatlıq
hesab açır. Həmin məbləğin üzərinə
mütəmadi olaraq faiz toplanılacaq və
şəhid övladı 18 yaşına çatdıqdan sonra toplanan məbləği özü hesabından
çıxara biləcək.
“YAŞAT” Fondu şəhid ailələri və
əlillilərin kreditləri və borc öhdəliklərini
də ödəməyi öz üzərinə götürüb.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların
və şəhid ailələrinin təminatına dəstək
fondunun məqsədi sosial müdafiə
sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi
olacaq. Fondun vəsaiti fiziki və hüquqi
şəxslərin könüllü olaraq maliyyə
vəsaiti şəklində verdiyi yardımlar
(ianələr) və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşdırılır.

Qanınız yerdə qalmadı
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyümüz uğrunda canından
keçmiş 3 minə yaxın şəhidin qanı
yerdə qalmadı. Ermənistan siyasi və
hərbi rəhbərliyinin ötən il 27 sentyabrdan başladıqları və 8 noyabr
2020 – ci il tarixinə kimi davam etmiş
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı döyüş meydanlarında düşmənin
atıb qaçdığı əsas döyüş texnikaları,
silah- sursatları rəşadətli Azərbaycan
Ordusu tərəfindən məhv edilmiş,
yarısı isə işlək vəziyyətdə qənimət
kimi ələ keirilmişdir. 44 gün davam
edən müharibədə müzəffər ordumuz
düşməni darmadağın etdi və 30 il
ərzində Vətən yolunda şəhid olanların
qisasını aldı. Şəhidlərimizin qanı yerdə
qalmadı.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Rənglərin öz dili var

alq rəssamı Mayis
Ağabəyovu yaxşı tanıyırdım. Sakit, təmkinli,
təvazökar insan idi. Elə
əsərlərindən də bunu aydın hiss
etmək olur. Çəkdiyi tablolarda,
rəssam kimi quruluş verdiyi
filmlərdə həmişə milli kolorit
aydın seçilirdi. Rənglərin dilini
yaxşı bilirdi. Onun əsərlərində
rənglər sanki, danışır, təbiətin
gözəlliyindən, Xəzərin mavi
dalğalarından bəhs edən
əsərlərinə tamaşa etdikcə sanki
bu mənzərələrlə söhbətləşirsən.
O, Abşeron rəssamlıq məktəbinin
nümayəndəsi kimi tanınır.
1961-ci ildə Ə. Əzimzadə adına
Rəssamlıq Məktəbini, 1969-cu ildə
isə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun rəssamlıq
fakültəsini bitirərək "Azərbaycanfilm"
kinostudiyasında quruluşçu rəssam
kimi fəaliyyətə başlamışdı. 1965-ci
ildən bir sıra beynəlxalq və respublika sərgilərində kino və rəngkarlıq
əsərləri ilə iştirak etmişdi. 1996-cı
ildən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universitetində pedaqoji

fəaliyyət göstərmişdi. Azərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında
"Akademik rəngkarlıq" kafedrasının
professoru olmuşdur. Bunlar onun
tərcümeyi-halının qısa xülasəsidir.
Mais Ağabəyov yaradıcılığını
bütünlüklə Azərbaycan təsviri

və kino sənətinin inkişafına həsr
edən görkəmli rəssam, nadir
şəxsiyyətlərdən idi. Onun əsərlərinə
baxan diqqətli tamaşaçı özünü dərk
edir, həyat fəlsəfəsini müəyyənləşdirir
düşünməyə və əsl sənətlə yaşamağa
başlayır.
Azərbaycan təsviri sənət tarixinə
öz möhürünü vuran M. Ağabəyovun
əsərlərini başqa heç bir rəssamın
əsərləri ilə dəyişik salmaq mümkün
deyil. Özünəməxsus rəng, kompozisiya həlli, seçilmiş mövzuların unikallığı
onun əsərlərinin fərqli cəhətlərindəndir.
Ötən əsrin 70-ci illərində sərbəst
yaradıcılıq fəaliyyətinə başlayan
rəssam kimi, o, bir çox hallarda sosialist realizm çərçivələrini sındıraraq yeni
təfəkkür, yeni yanaşma tərzi nümayiş
etdirib. "Analıq", "Ana və körpə", "Qadın gözəlliyinin təcəssümü", "Ailə" və
bu kimi mövzular M. Ağabəyovun ən
çox müraciət etdiyi mövzulardandır.
M. Ağabəyovun rəssam kimi
quruluş verdiyi “Yeddi oğul istərəm”,
“Babək”, “Xoşbəxtlik qayğıları”, “Nə
gözəldir bu dünya”, “Nəsimi” , “Nizami”,
“Ötən ilin son gecəsi”, “Özgə vaxt”,
“Təkcə adanı özünlə apara bilməzsən”
və digər filmlər kino sənətimizdə xüsusi
yer tutur.
Əsərləri Bakı, Moskva, Berlin,
Alma-Ata, İstanbul, Avinon (Fransa) və

Vyanada beynəlxalq sərgiləri də nümayiş etdirilmiş, Şərq Xalqları Muzeyində
(Moskva), Rusiyanın Bədii Fondunda,
Azərbaycanın müxtəlif muzeylərində
və İspaniya, Yaponiya, Fransa, Türkiyə
və Almaniyanın şəxsi kolleksiyalarında
saxlanılır. Mayis Ağabəyov Azərbaycan
Rəssamlıq Akademiyasının professoru, Rəssamlar İttifaqının, Azərbaycan
Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvü, Kinorejissorlar Gildiyasının
kinorəssamlıq bölməsinin rəhbəri və
büro üzvü idi.
Onun yaradıcılıq fəaliyyəti dövlət
tərəfindən yüksək qiymətləndirilib və
2000-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
sərəncamı ilə “Xalq rəssamı” fəxri
adına layiq görülüb, 2004-cü ildən
Prezident təqaüdçüsü olub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Avqustun 4-də Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunda dünyaca məşhur
müğənni, amerikalı vokalçı Della Milesin “Qarabağ Azərbaycandır” klipinin
təqdimatı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
Şuşaya həsr etdiyi “Xarıbülbül”
şeirinə bəstələnən eyniadlı musiqi
əsəri ilə bağlı fikirlər səsləndirilib.
“Xarıbülbül” musiqi əsərinin müəllifi
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının
üzvü Tural Məmmədlidir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondun prezidenti Umud Mirzəyev bildirib ki, Della Miles Mədəniyyət Nazirliyi və Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat
Fondunun dəvəti ilə Azərbaycanda
səfərdədir. Səfərin məqsədi 44
günlük Vətən müharibəsindən sonra
erməni işğalından azad olunmuş Qarabağ
torpaqlarına səfər etmək, erməni vandalizmi
ilə tanış olmaq və Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Şuşaya
həsr etdiyi “Xarıbülbül” şeirinə bəstələnən
eyniadlı musiqi əsərini ifa etməkdir.
Layihədə iştirak edən xanəndə Qoçaq
Əsgərov bildirib ki, Della Miles Qarabağın
Azərbaycanın əzəli torpağı olduğunu dünya
mətbuatında səsləndirir və bu yolla dünya
ictimaiyyəti Ermənistanın təxribatçı bir ölkə
olduğunu görür. Bildirib ki, yaxınlarda “Xarıbülbül” mahnısını duet şəklində ifa edib, ancaq mahnı hələ ki, hazırlıq mərhələsindədir.
Azərbaycandan məmnun qaldığını deyən
Della Miles söyləyib ki, dəfələrlə xarici
ölkələrdə səfərdə olarkən dərisinin rənginə
görə ayrı-seçkilik yaşayıb. Ancaq Azərbaycan
tamamilə fərqli bir ölkədir. Burada irqçilik yoxdur, din bərabərliyi var. Qeyd edib ki, layihəyə
dəvət olunanda Qarabağın tarixini oxumalı
olub və bu torpaq haqqında mübarizənin
səbəbini öyrənib. “Xarıbülbül” mahnısını oxumaqla mən özümü bir növ döyüşçü kimi hiss
etdim”, - deyə Della Miles bildirib.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi
Rəşad Məcid vurğulayıb ki, Della Milesin

haqqın tərəfində olması bu musiqidə də əks
olunur. Qeyd edib ki, Şuşa musiqiçilər diyarıdır və oraya səfər etmək növbəti mahnının
yaranmasına bir stimul olacaq.
Bildirib ki, Qoçaq Əsgərov gənc olmasına
baxmayaraq, Azərbaycan musiqisini dünyaya
daşıyan azsaylı insanlardan biridir. “Xarıbülbül” mahnısının bəstəkarı Tural Məmmədli,
onu ifa edən Della Miles və Qoçaq Əsgərov
cütlüyünün əməyi uğurlu alınıb”, - deyə
R.Məcid vurğulayıb.
Sonra xanəndə Qoçaq Əsgərov və Della
Miles birlikdə oxuduqları mahnıdan bir parça
səsləndiriblər.
Xatırladaq ki, Della Milesin bir neçə ay
öncə Azərbaycanın Qarabağ Zəfərinə həsr
etdiyi “Qarabağ Azərbaycandır” adlı klipi
işıq üzü görüb. Amerikalı müğənni ABŞ-ın
Texas ştatında musiqiçi ailəsində dünyaya
gəlib. Gənc yaşlarında Los-Ancelesə köçüb.
O, burada Maykl Ceksonun məşhur “Sisterella” musiqili tamaşasının baş qəhrəmanı
olan “Ella” obrazını canlandırıb. Tamaşadakı
ifası ilə məşhurlaşan Miles sonralar Maykl
Cekson və Uitni Hyuston başda olmaqla,
bir çox müğənnilərin vokalçısı olub. Hazırda
Türkiyənin İstanbul şəhərində yaşayır.

Yaxşı dost çətin gündə tanınar
Son günlər ərzində Türkiyə
ərazisində baş verən çox sayda
meşə yanğınları ilə bağlı xəbərləri
hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi,
mən də böyük narahatlıq və ürək
ağrısı ilə izləyirəm. Lakin qəlbimdə
dərin bir inam var ki, Türkiyə
dövləti və fədakar türk qardaş
və bacılarımız hər zaman olduğu
kimi, bu ağır sınaqdan da üzüağ
çıxacaqlar.
Bu gün bütün Türkiyə ayaq üstədir.
Yanğınların miqyası, həqiqətən çox
böyükdür. Havaların son dərəcə quraq
keçməsi, üstəlik çox yerdə isti küləklərlə
müşayiət olunması yanğınsöndürənlərin işini
çox çətinləşdirir. Acı təəssüf ki, insan itkiləri
də var.
Türkiyədə yanğınların söndürülməsinə
16 təyyarə, doqquz pilotsuz uçuş aparatı,
51 helikopter, 1 ədəd pilotsuz helikopter,
850 yanğınsöndürən avtomobil və sair
texnikalar, həmçinin beş mindən çox canlı
qüvvə cəlb olunub. Ən son məlumatlara
görə, qardaş ölkədə son beş gün ərzində baş
verən 132 yanğın hadisəsindən 125-i artıq
nəzarət altına alınıb. Hazırda yeddi bölgədə
söndürmə işləri davam edir. Bundan əlavə,
kənd yerlərində daha 78 yanğın hadisəsinin
qarşısı alınıb.
Fəxrlə qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan yanğınlarla mübarizədə qardaş
ölkəyə ilk yardım göstərən dövlətlərdəndir.
Bu məsələ Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin nəzarətindədir. Dövlətimizin
başçısının tapşırığı ilə qardaş ölkəyə çox
sayda yanğınsöndürmə texnikası, təcrübəli
mütəxəssislər göndərilib. Yerli sakinlər
arasında azərbaycanlı yanğınsöndürənlərin
qeyri-adi fədakarlıqları barədə söhbətlər
dolaşır. Yerli media da artıq bu barədə
maraqlı yazılar dərc edir.
Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi

İnstaqram səhifəsində qardaş Türkiyədə baş
verən yanğınlar nəticəsində həlak olanların
doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı
verib. Hörmətli Mehriban xanım belə yazıb:
“Türkiyə regionlarında baş vermiş dəhşətli
yanğınların nəticələri barədə xəbərləri
dərin kədər və təəssüf hissi ilə qarşıladım.
Həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına
dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Yaralıların
tezliklə şəfa tapmasını arzulayıram. Türkiyə
xalqının kədəri bizim kədərimizdir. Uca
Tanrıdan bütün Türkiyə xalqına güc və səbir
diləyirəm!”.
Atalarımızın gözəl bir məsəli var:
Yaxşı dost çətin gündə tanınar. Bizə yaxşı
dost demək azdır. Çünki, biz tarixin ağır
sınaqlarından üzüağ çıxmış qardaş ölkələr
və xalqlarıq. Azərbaycan xalqının ağır,
çətin günündə Türkiyənin yanında olması
gözlənilən idi. Başqa cür də ola bilməzdi. Biz
heç vaxt bir-birimizi darda qoymamışıq və
bundan sonra da heç vaxt qoymarıq.
Azərbaycan xalqı bu gün Türkiyə dövləti
və xalqı üçün dualarını əsirgəmir. İndi hər
birimizin qəlbindən dilimizə axan ilk sözlər
bunlar olur: “Allah Türkiyəni qorusun! Amin!”

Minaxanım ƏSƏDLİ,
Azərbaycan Turizm və Menecment
Universitetinin professoru,
kulturologiya elmləri doktoru
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Türkiyə və Rusiya rəsmiləri
İdlibdəki vəziyyəti müzakirə ediblər
ABŞ

Məşhur filmin əsasında serial çəkiləcək
ABŞ-ın “Amazon Studios” şirkəti
məşhur “Üzüklərin
hökmdarı” filminin
əsasında serial
çəkəcək. Serialın
2022-ci ilin sentyabrında nümayiş
etdirilməsi planlaşdırılır. Serialın
birinci mövsümünün
çəkilişləri Yeni Zelandiyada aparılacaq. Yeni serial “Amazon Prime Video” platformasında 240 ölkədə yayımlanacaq. Qeyd edək ki, “Üzüklərin hökmdarı” filminin üç hissəsi
2001-2003-cü illərdə çəkilib.
Xəbəri BBC verib.

İsveçrə
ÜST-ün məlumatı
Ümumdünya
Səhiyyə
Təşkilatının
məlumatına görə,
dünya üzrə koronavirus infeksiyasına
yoluxanların sayı
200 milyon 304 min
nəfəri ötüb. Son
məlumata əsasən, infeksiya səbəbindən ölənlərin sayı
4 milyon 259 min 667 nəfərə, sağalanların sayı isə 180
milyon 563 min 692 nəfərə çatıb.
Qeyd edilir ki, hazırda dünyada koronavirusa ən çox
yoluxma ABŞ-dadır. Ölkədə virusa yoluxanların sayı 36
milyon 49 mini, infeksiya səbəbindən həyatını itirənlərin
sayı 630,4 min nəfəri keçib, 29 milyon 756 mindən çox
xəstə isə sağalıb.
Məlumatı “Worldometer” yayıb.


Yaponiya
Silsilə zəlzələlər qeydə alınıb
Yaponiyanın şərq
sahillərində 5,8-5,1
bal gücündə silsilə
zəlzələlər baş verib.
Yaponiya Meteorologiya Agentliyinin
məlumatına əsasən,
5,8 bal gücündə ilk
zəlzələdən müəyyən
qədər sonra 5,2-5,15,2 bal gücündə daha
üç yeraltı təkan qeydə
alınıb. Bildirilir ki, ən
güclü yeraltı təkanın
episentri Honsyu adasının Hasaki yaşayış məntəqəsindən
120 kilometr şimal-şərqdə, ocağı 10 kilometr dərinlikdə
yerləşib.
Məlumatı NHK yayıb.

Türkiyə Prezidentinin
mətbuat xidmətinin rəhbəri
İbrahim Kalın və Rusiyanın
Suriya üzrə xüsusi
nümayəndəsi Aleksandr
Lavrentyev Suriyanın İdlib
şəhərində yaranmış gərgin
vəziyyətlə bağlı başçılıq
etdikləri nümayəndə heyətləri
ilə bərabər Ankarada geniş
müzakirələr aparıblar. Bu
barədə “Anadolu” agentliyi
məlumat yayıb.

Co Hart “Seltik”ə keçib
İngiltərənin “Tottenhem” futbol klubunun qapıçısı Co Hart Şotlandiyanın “Seltik” komandasına
keçib. Bildirilir ki, 34 yaşlı
qapıçı ilə üçillik müqavilə
imzalanıb.
Qeyd edək ki, 2020-ci
ildən “Tottenhem”də çıxış edən Co Hart ötən mövsüm 10
oyunda 8 qol buraxıb. Təcrübəli qapıçı 2008-2017-ci illərdə
İngiltərə millisində çıxış edib.
Xəbəri “Futbolhd” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

sərgiləyiblər.
İ.Kalın bildirib ki, Türkiyənin
nəzarətində olan ərazilərdə
məskunlaşmış suriyalı qaçqınların ağır vəziyyətini yüngülləşdirmək
üçün Bab-al-Hava sərhəd keçid
məntəqəsinin fəaliyyəti təmin olunmalıdır. Yeri gəlmişkən, bu barədə BMTnin Təhlükəsizlik Şurasının müfaviq
qətnaməsi mövcudur.

Sonda bildirək ki, Türkiyə və
 usiya 10 ildən artıq davam edən
R
Suriya münaqişəsində rəqib tərəfləri
dəstəkləyirlər. İdlib şəhərinin əhalisi
Əsəd rejimi və onu dəstəkləyən güclər
tərəfindən tez-tez hava hücumlarına
məruz qalır.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

“Su İdmanı Sarayı” MMC
hovuz suyunun tərkibini nizamlamaq üçün kimyəvi maddələrin- sulfat turşusunun (h₂so₄
25 % - lik), duz - tabletin (mazirsol) və xlorun (11 % - 13 %) satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
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 130 manatdır.
Əlaqələndirici şəxs- Rauf Xəlilov,
telefon- (+99412) 491-91-91.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank
rekvizitləri:
“Su İdmanı sarayı” MMC
Bank rekvizitləri:
VÖEN- 1701859441
H\h-AZ58PAHA
38090AZNHC0290048918
“PAŞA Bank” ASC
VÖEN-1700767721
Kod- 505141
M/h- AZ82NABZ
01350100000000071944

S.W.İ.F.T- PAHAAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün
müraciət;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi
həcmində bank təminatı (təminatın
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 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

BİLDİRİŞ

Nazir həbs edilib

Şotlandiya

Nüfuzlu “Əl Cəzirə” telekanalı ermənilərin
Qarabağda məhv etdikləri Azərbaycan xalqına
məxsus tarixi-mədəni irs abidələri haqqında
reportaj yayımlayıb.

Xəbərdə sonra deyilir ki, Türkiyə
və Rusiya rəsmiləri İdlibdə atəşkəsə
əməl olunmasının vacib olduğunu
bildiriblər. Onlar hesab edirlər ki, ərazidə
baş verən təxribat xarakterli hücumlar
yolverilməzdir. İ.Kalın vurğulayıb ki, terrorçu PKK terror təşkilatının Suriyadakı
törəməsi olan YPG-yə qarşı mübarizə
qətiyyətlə davam etdirilməlidir.
Rəsmi Ankara Suriyada siyasi
nizamlanma proseslərini sürətləndirmək
üçün Konstitusiya Komitəsinin mümkün
qədər təşkil olunmasını zəruri hesab
edir. Diplomatlar Suriyanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələdə də yekdil mövqe

Qətər
Qətərin ən nüfuzlu
naziri, beynəlxalq “The
Banker” jurnalının ötən
il Körfəz ölkələrinin ən
yaxşı naziri elan etdiyi Əli
Şərif Əl-Əmadi korrupsiya
və vəzifə səlahiyyətlərini
aşma ittihamları ilə həbs
edilib. Bildirilir ki, 2013cü ildən nazir postunu tutan Əl-Əmadi Qətər Mərkəzi
Bankı və “Qatar Airways” aviaşirkətinin idarə heyətlərinin
sədri vəzifələrini tutub. O, eyni zamanda, 300 milyard
dollar vəsaitə malik olan Qətər İnvestisiya Fondunun da
rəhbərlərindən biridir. Qətərli nazirin tezliklə məhkəməyə
çıxarılacağı bildirilib.
Xəbəri “Əl Ərəbiyyə” verib.

“Əl Cəzirə” telekanalı Qarabağda
dağıdılmış tarixi-mədəni irs
haqqında reportaj yayımlayıb

Tender komissiyası

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

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

Rusiyada yoluxma
yüksəkdir
Son sutka ərzində Rusiyanın 85 regionunda
22 min 589 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub.
20 min 96 nəfər sağalıb. 790 nəfər vəfat edib.
Rusiya Federal Operativ Qərargahının məlumatına görə,
yoluxma bir qədər artıb. Artıq 29 gündür ki, vəfat edələrin
sayı hər gün 700 nəfərdən çox olur. Son sutka ərzində yoluxanların 9,1 faizində ciddi infeksiya qeydə alınmayıb.
Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma paytaxt Moskvada
( 2502 nəfər) , Moskva vilayətində ( 1517 nəfər ) və SanktPeterburq şəhərində ( 1906 nəfər) qeydə alınıb.
Pandemiya başlanandan indiyədək Rusiyada 6 milyon
356 min 784 nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 5 milyon
679 min 842 nəfər sağalıb. 161 min 715 nəfər koronavirus
infeksiyasının qurbanı olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Çexiyada qatar qəzası

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” publik hüquqi
şəxsin tender komissiyası bildirir ki, “Yanğından mühafizə ilə
bağlı mal və xidmətlərin satın alınması” məqsədilə 2021-ci il iyunun 30-da keçirilmiş kotirovka sorğusu prosedurunda “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun
11.2-ci və 37.3.4-cü maddələrinə əsasən bütün qiymət kotirovkalarının kotirovka sorğusu şərtlərinə uyğun olmaması səbəbindən
imtina edilməsi barədə qərar qəbul olunmuşdur.

ÂÂ Avqustun 5-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Gecə 24-27°, gündüz
36-39°, bəzi yerlərdə 40° isti, Bakıda gecə 24-26°,
gündüz 37-39° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm
civə sütunu, nisbi rütubət gecə 50-55, gündüz 25-30
faiz olacaq.Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu: Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt,
Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 25-26°
isti, Cənub çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil,
Şıx) 26-27° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında yağmursuz keçəcək.
Şərq küləyi əsəcək.Gecə 19-24°, gündüz 34-39°,
bəzi yerlərdə 41° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı,
Zəngilan,Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi dağlıq
ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış
yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 13-18°, gündüz
24-29° isti olacaq.

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satın alan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
31 avqust 2021-ci il saat 11.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 8 sentyabr 2021-ci il saat 18.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 9 sentyabr
2021-ci il saat 11.00-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.

AZƏRTAC xəbər verir ki, reportajda tədqiqatçı Bayram
Niftəliyev 30 ilə yaxın işğal dövründə ermənilərin tarixi
mədəniyyət abidələrini, muzeyləri, təhsil müəssisələrini,
kitabxanaları, qəbiristanlıqları, məscidləri, alban və rus
ortodoks kilsələrini məhv etdiklərini söyləyib. Tarixçi Şaiq
Aslanov isə telekanala müsahibəsində qeyd edib ki,
müharibə təkcə dinc insanları və hərbçilərin həlak olması kimi fəlakətlər gətirməyib, həmçinin tarixi-mədəni irs
abidələrinin də dağıdılmasına da səbəb olub. O əlavə edib
ki, Qarabağda İslam və xristian abidələrinə qarşı vandal
aktları törədilib. O ümidvar olduğunu bildirib ki, bəşəriyyətin
mədəni irsinin ayrılmaz hissəsi olan tarixi abidələr bir daha
məhv edilməyəcək.
Azərbaycanın Xocavənd rayonunda reportaj hazırlayan
telekanalın müxbiri Rəsul Sərdar qeyd edib ki, atəşkəs elan
edildikdən və silahlar susduqdan sonra Azərbaycan və
Ermənistanı sülhə aparan uzun yol gözləyir. Lakin insanlar
ümid edirlər ki, bu torpaqlarda yaşanan dəhşətli hadisələr bir
daha təkrar olunmayacaq.

2021-ci il aprelin 28-də www.etender.gov.az portalında yerləşdirilmiş
və aprelin 29-da "Xalq qəzeti”ndə
dərc edilmiş Laçın Rayon İcra
Hakimiyyətinin Laçın rayonunda
yolların əsaslı təmiri işlərinin satın
alınmasına aid açıq tender müsabiqəsi
bütün iddiaçıların kənarlaşdırılması
səbəbindən ləğv edilmişdir.

ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında yağmursuz keçəcək. Səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 21-26°, gündüz 35-40° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı
gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 19-24°, gündüz 33-38°, dağlarda
gecə 10-15°, gündüz 25-30° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar,Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan,
Neftçala rayonlarında yağmursuz keçəcək. Səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.Gecə
21-26°, gündüz 35-39°, bəzi yerlərdə 41° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Səhər dağlarda
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 22-25°,
gündüz 32-37°, dağlarda gecə 20-22°, gündüz 2631° isti olacaq.

 Çexiyanın cənub-qərbində iki sərnişin
qatarı toqquşub. Qəza nəticəsində iki nəfər
həlak olub, 50 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət
alanlardan 7 nəfərin vəziyyətinin ağır olduğu
bildirilir.
TASS-ın məlumatına görə, hadisə Çexiyanın Domajliçe
rayonunda baş verib. Maşinistlərdən biri qırmızı işığa
məhəl qoymayaraq qatarı sürüb və nəticədə o biri qatarla
toqquşub.
Hazırda hadisə yerində xilasedicilər çalışırlar.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Yunanıstanda son
40 ilin ən güclü yanğını
Yunanıstanda meşə yanğınları
davam edir. Alov artıq paytaxt
Afinanın ətrafına çatıb. Təbii fəlakət
zonasından 300 nəfər evakuasiya
edilib.Yerli sakinlərin evləri təhlükə
qarşısındadır.
Yunanıstanın vətəndaşların müdafiəsi
nazirinin müavini Nikos Xardalias bildirib ki,
builki yanğın çox təhlükəlidir. Son 40 ildə
Yunanıstanda belə yanğın olmayıb. İsti hava
şəraiti alovla mübarizəyə mane olur. Təkcə

bu gecə yanğınsöndürənlər 315 yanğın
ocağını söndürüblər. Havanın temperaturu
47 dərəcədən çoxdur. Sinoptiklərin proqnozuna görə, isti hava şəraiti hələ bir neçə gün
davam edəcək.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

99 2019-cu il iyulun 29-da Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
Sadıqov Abbasəli Məmməd oğlunun adına verilmiş tibb xidməti polkovnik – leytenantı
vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

“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

İNDEKS

0282

TİRAJ

4447

SİFARİŞ

1311

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

