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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ
Sivil, demokratik Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər müstəvisində rolu
və nüfuzu durmadan artır. Müasir dünyada az sayda ölkələr belə yüksək inam
və etimada nail ola bilir. Buna səbəb Prezident İlham Əliyevin müdrik idarəçiliyi
ilə son illər ərzində ölkəmizdə siyasi, iqtisadi, mədəni və hərbi sahələrdə əldə
edilən bir-birindən parlaq uğurlardır. Azərbaycan bu gün öz tarixinin ən şanlı
və şərəfli dönəmini yaşayır. Azərbaycan xalqı müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin yüksək qətiyyəti, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
qeyri-adi şücaəti sayəsində öz torpaqlarını mənfur düşməndən azad etmişdir.
Bu, elə bir zəfərdir ki, xoş sorağı dünyanın hər yerində eşidilir.
Bu parlaq qələbə düşmənlərimizi
xar, dostlarımızı isə məmnun etmişdir.
Azərbaycan əsgərinin qorxmazlığı və
yenilməzliyi barədə indi bütün dünya
fəxrlə danışır. Möhtəşəm Qələbənin
tarixi memarı Prezident İlham Əliyev bu
il martın 5-də keçirilən Yeni Azərbaycan
Partiyasının VII qurultayındakı çıxışında
Vətən müharibəsində xalqımızın parlaq
Qələbəsindən danışarkən demişdir:
“Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi, işğalçıları
əzəli torpaqlarımızdan qovdu və beləliklə,
tarixi ədalət bərpa olundu. Bizim şanlı

YAP-ın VII qurultayındakı çıxışı zamanı
demişdir: “Baxın, indi Azərbaycana xaricdən
nə qədər investisiyalar qoyulur. Bunun əsas
amili daxili sabitlikdir. “Doing Business”
proqramında, biz yaxşı yerlərdəyik. İndi
bizim yerimizi də artırıblar və qabaqcıl ölkələr
sırasındayıq. Ermənistana bir manat qoyan
var? Yox. Adam gərək dəli olsun oraya pul
qoysun. Heç xaricdə yaşayan ermənilər də
pul qoymurlar. Nə üçün? Çünki hərc-mərclik
var, aləm qarışıb, sabitlik yoxdur, lider yoxdur,
etibar edə biləcəyi bir şəxs yoxdur ki, investor
gəlsin desin, bəli, mən inanıram bu dövlətə,
bu dövlət başçısına, mən vəsait qoyuram”.

Azərbaycan

beynəlxalq aləmdə
böyük nüfuz sahibidir

Qələbəmiz qürur mənbəyimizdir. Bu gün
bizim Qələbəmiz dünyanın aparıcı ölkələrinin
aparıcı ali məktəblərində öyrənilir”.
İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri
indi bölgədə yeni reallıqlar yaratmışdır.
Yaxın aylar, illər ərzində “Zəngəzur nəqliyyat
dəhlizi” kimi çox mühüm bir layihənin
həyata keçirilməsi gözlənilir. Bu və başqa
layihələr bölgədə və geniş mənada Avrasiya
məkanında yeni əməkdaşlıq formatları
yaratmışdır. Azərbaycanın Qarabağdakı
möhtəşəm zəfəri, faktiki olaraq region
ölkələrinə və onların xalqlarına inkişaf və
tərəqqi üçün yeni imkanlar açmışdır.
Prezident İlham Əliyev bu barədə
danışarkən fəxrlə qeyd etmişdir ki, bu gün bu
layihələr ətrafında birləşən və bu layihələri
bizimlə bərabər icra edən ölkələrin sayı
artmaqdadır. Bu, istər-istəməz həmin ölkələr
arasında, hətta əvvəlki dövrlərdə bir-biri ilə
o qədər isti münasibətləri olmayan ölkələr
arasında da əməkdaşlığı labüd edir. Bu gün
həqiqətən dünyanın bir çox aparıcı ölkələri
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət kursuna
yüksək qiymət verir və bu qiymət həqiqəti
tam əks etdirir.
Bəli, Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən
siyasəti nəticəsində Azərbaycan dövləti həm
siyasi, həm də iqtisadi sahədə dayanıqlı
inkişafa nail olmuşdur. Bu, olduqca
qürurverici məqamdır ki, Azərbaycan
qarşısında duran əsas məsələni -- ərazi
bütövlüyünü bərpa etməklə, beynəlxalq
aləmdə çox böyük nüfuz və hörmət sahibi
olan bir ölkəyə çevrilmişdir.
Bu gün Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatında sabitlik, xalq ilə dövlət arasında
sarsılmaz birlik, harmoniya hökm sürür. Məhz
bu səbəbdən Azərbaycanla sıx əlaqələr
qurmaq, əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin
sayı durmadan artır. Prezident İlham Əliyev

Bu gün dünyada, Ermənistan istisna
olmaqla, elə bir ölkə yoxdur ki, Azərbaycanın
onunla hansısa problemi olsun. Rəsmi
Bakı son illər Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr
qurmuşdur. Bu quruma üzv olan 9 ölkə
ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər
imzalanıb. Azərbaycandan başqa “Şərq
tərəfdaşlığı” ölkələrindən heç bir ölkə Avropa
İttifaqına üzv olan bu qədər çox sayda
ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd
imzalamayb.
Dövlətimizin xarici siyasəti çoxşaxəlilik
prinsipi üzərində qurulmuşdur. Azərbaycan
digər beynəlxalq təşkilatlarla da sıx
əlaqələr qurmağa çalışır və bu istiqamətdə
nəzərəçarpan uğurlar əldə edir. Son illər
Avropa Şurası Parlament Assambleyası,
Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı ilə
Azərbaycanın əlaqələri yüksələn xətt üzrə
inkişaf edir.
Məlumdur ki, hazırda Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatına rəhbərlik edir.
Qoşulmama Hərəkatı üzvlərinin sayına görə
ikinci təsisatdır. Bu qurum Azərbaycana
İkinci Qarabağ müharibəsi günlərində böyük
dəstək verib. Prezident İlham Əliyev bu
dəstəyi yüksək qiymətləndirmişdir: “Bizə
qarşı müharibə dövründə BMT Təhlükəsizlik
Şurasında çirkin kampaniya aparılan zaman
qətnamə hazırlanırdı. Kim onu pozdu?
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələr, onlar bizi
müdafiə etdilər. Bizim bu təşkilata rəhbərlik
etməyimiz formal rəhbərlik deyil. Biz bu
təşkilat üzvlərini müdafiə edirik, biz onlara
kömək göstəririk, biz COVID-lə bağlı onlara
yardım etmişik, biz heç kimdən çəkinmədən
onların haqq səsini müdafiə edirik. Onlar da
bizi müdafiə etdilər. Beləliklə, bu qətnamə
qəbul edilmədi”.

(ardı 9-cu səhifədə)

Biz Qarabağı
“yaşıl enerji”
zonasına
çevirəcəyik
Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə
“yaşıl enerji” zonası yaradılması
layihəsinə mühüm önəm verir.
Prezident İlham Əliyev azad olunmuş
ərazilərə səfəri zamanı Laçın
rayonunun Güləbird kəndində çıxış
edərkən bu barədə bildirib: “Mən
bəyan etmişdim ki, azad edilmiş
torpaqlar “yaşıl enerji” zonası olacaq.
Mən artıq xarici və yerli investorları
dəvət etmişəm. Onu da bildirməliyəm
ki, bütün əsas işləri dövlət olaraq biz
özümüz görürük və görəcəyik”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
vurğulayıb ki, xarici və yerli investorlar investisiya qoymaqla həm öz biznes maraqlarını, həm də Azərbaycanı
uzunmüddətli, dayanıqlı, ucuz və
ekoloji cəhətdən təmiz enerji növləri
ilə təmin edə bilərlər.
İşğaldan azad olunan rayonlarda
“yaşıl enerji” zonasının yaradılması
üçün çox böyük potensial olduğunu
qeyd edən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev bu regionda, məsələn,
Laçın-Kəlbəcər bölgələrində külək
enerjisindən, Zəngilan-Cəbrayıl
ərazilərində isə günəş enerjisindən
istifadə imkanlarının çox geniş olduğunu diqqətə çatdıraraq deyib: “Artıq
ilkin tədqiqatlar aparılıb və beləliklə,
biz enerji generasiya güclərimizi,
ötürücü xətlərimizi yenidən quraraq
Qarabağı “yaşıl enerji” zonasına
çevirəcəyik. Mən bu proqramı elan
edəndə bunu nəzərdə tuturdum və bu

Qarabağ və ətraf rayonlarda reallaşdırılmasını potensial imkanlarla
bərabər, digər amillər də şərtləndirir.
Belə ki, bu gün dünyanın ən qabaqcıl
texnologiyaları alternativ enerjidən
istifadənin stimullaşdırılmasına və
ekoloji tarazlığın təmin edilməsinə
yönəldildiyindən, Qarabağın bərpayenidənqurma məsələlərində də
bu istiqamət əsas götürülür. Başqa
sözlə, “yaşıl enerji” zonası kimi bərpa
olunması nəzərdə tutulan Qarabağın dünyanın ən müasir yaşayış
məskənlərindən biri olaraq yenidən
qurulmasına xüsusi əhəmiyyət verilir.

önəmi barədə fikirlərini bildirib.
Yeri gəlmişkən, hazırda işğaldan
azad edilən ərazilərdə “yaşıl enerji”
zonasının yaradılması məqsədilə
bərpaolunan enerji mənbələrindən
istifadə ilə bağlı özəl investisiyaların
cəlb olunması üçün investorlarla
müzakirələr aparılır.
Onu da qeyd edək ki,
Azərbaycanın elektroenergetika,
o cümlədən bərpaolunan enerji
mənbələri sahəsinə xarici və yerli
investorların marağı getdikcə artır. “Azərbaycan Respublikasının
energetika sektorunda islahatla-

gün birinci layihə – bax, orada gördüyünüz Güləbird Su Elektrik Stansiyası
artıq istismara verilir”.
Yeri gəlmişkən, dövlətimizin
başçısının təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
“yaşıl enerji” zonası, eləcə də “ağıllı
kənd” layihələrinin reallaşdırılması
istiqamətlərində ilk addımlar Vətən
müharibəsinin parlaq qələbəmizlə
başa çatmasından dərhal sonra atılıb.
Ötən il dekabrın 23-də Prezident
İlham Əliyev Zəngilan, Qubadlı və
Laçın rayonlarına səfəri çərçivəsində
Güləbird SES-in açılışı, eləcə də
Ağalı kəndində tətbiq olunacaq ilk
“ağıllı kənd” layihəsinin hazırlanması
ilə bağlı çıxışında bu barədə ətraflı
məlumat verib, eyni zamanda, bu
mühüm işin müasir dünya standartları səviyyəsində reallaşdırılacağını
diqqətə çatdırıb.
“Yaşıl enerji” zonası layihəsinin

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin təsdiqlədiyi “Azərbaycan
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər”də də qlobal iqlim
dəyişikliklərinin miqyasının azaldılması, təmiz ətraf mühitin təmin olunması və Azərbaycanın “yaşıl enerji”
ölkəsinə çevrilməsi kimi məsələlər
yaxın onilliyin əsas strateji istiqaməti
kimi göstərilib.
Prezident İlham Əliyev ayrıayrı çıxışlarında da düşməndən
təmizlənən ərazilərimizdə “yaşıl enerji” zonası yaradılmasının zəruriliyini
diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı bunun üçün böyük imkanların,
habelə kifayət qədər geniş həcmdə
su resurslarının mövcudluğunu vurğulayıb. Ölkə rəhbəri, həmçinin xarici
tərəfdaşları, investorları bu layihələrin
gerçəkləşdirilməsinə cəlb etməyin,
yerli şirkətlərə şərait yaratmağın

rın sürətləndirilməsi haqqında”
Azərbaycan Prezidentinin 2019cu il 29 may tarixli sərəncamı ilə
müəyyənləşdirilən vəzifələrin mühüm
istiqamətlərindən biri elektroenergetika sahəsinə özəl investisiyaların
cəlb edilməsi üçün zəruri tədbirlərin
görülməsidir. Energetika Nazirliyi
tərəfindən ilkin layihəsi hazırlanan
və 2050-ci ilədək dövrü əhatə edən
energetika sektorunun uzunmüddətli
inkişaf strategiyası məhz özəl investisiyalara istiqamətlənən inkişaf
modelinə əsaslanır.
Azərbaycan bərpaolunan enerji
mənbələri ilə zəngin resurslara malik
ölkələrdəndir. Günəş və külək enerjisi
potensialının səmərəli istifadəsini
təmin etmək üçün 2030-cu ilə
qədər elektrik enerjisi istehsalında
bərpaolunan enerji mənbələrinin
payının 30 faizə çatdırılması mü-

P

rezident İlham Əliyev mayın 3-də “Azərbaycan
Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində “yaşıl
enerji” zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında”
sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, ölkəmizin işğaldan
azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji” zonasının yaradılması
ilə əlaqədar müvafiq konsepsiyanın və baş planın hazırlanması
üçün ixtisaslaşmış beynəlxalq məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan
Energetika Nazirliyinə 1 milyon 391 min 40 ABŞ dollarının manat
ekvivalenti məbləğində vəsait ayrılıb.

hüm vəzifə olaraq müəyyənləşdirilib.
Həmçinin 2030-cu ilədək təqribən
1500 meqavat həcmində yeni gücün
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub.
Bu vəzifənin məhz özəl investisiyalar
hesabına reallaşdırılması planlaşdırılıb.
Respublikamızda beynəlxalq
tələblərə cavab verən qanunvericilik bazasının mövcudluğu investorları maraqlandıran başlıca
şərtlərdəndir. “Azərbaycan Respublikasının energetika sektorunda
islahatların sürətləndirilməsi haqqında” sərəncama əsasən, “Elektrik
enerjisi istehsalında bərpaolunan
enerji mənbələrindən istifadə haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb və
aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılaraq
baxılmaq üçün təqdim edilib. Qanunun qəbulundan sonra Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə
birlikdə enerji mənbələrindən istifadə
sahəsində özəl investisiya hesabına kiçikhəcmli layihələrin həyata
keçirilməsinə başlanılması planlaşdırılıb.
Bununla yanaşı, bu sahədə pilot
layihələrin də həyata keçirilməsinə
başlanılıb. Ötən il dekabrın 29-da
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının
“ACWA POWER” şirkəti ilə 240 meqavat gücündə külək elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı müqavilələr
imzalanıb. Layihənin reallaşdırılmasına ümumilikdə 300 milyon ABŞ
dolları həcmində investisiya qoyuluşu,
il ərzində isə 1 milyard kilovat saata
yaxın elektrik enerjisinin istehsalı
nəzərdə tutulub.
İqtisadiyyat və Energetika
nazirliklərinin birgə məlumatında bildirilir ki, bu layihənin icrası nəticəsində
il ərzində 200 milyon kubmetr qaza
qənaət ediləcək, habelə ətraf mühitə
atılan tullantıların həcmi ildə 400 min
tonadək azaldılacaq. Layihənin reallaşdırılması, həmçinin müasir istehsal
və xidmət sahələrinin yaranmasına,
yeni iş yerlərinin açılmasına töhfə
verəcək.
Dövlət başçısının tapşırığına əsasən, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə yaşıl enerji zonasının
yaradılması məqsədilə bərpaolunan
enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı
da özəl investisiyaların cəlb olunması üçün investorlarla müzakirələr
aparılır. Bunlarla yanaşı, ənənəvi
enerji resurslarından elektrik enerjisi
istehsalı sahəsinə də özəl investisiyaların cəlb olunması istiqamətində işlər
davam etdirilir.
Müasir yanaşmalara əsaslanan
“Elektroenergetika haqqında” qanun
layihəsinin qəbul edilməsi bu sahədə
rəqabət mühitinin formalaşmasını
təmin edəcək. İnvestisiyaları həm
mövcud stansiyaların özəlləşdirilməsi,
həm də yeni özəl elektrik stansiyalarının tikintisi yolu ilə cəlb etmək
nəzərdə tutulur.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikasının
Radiotezliklər üzrə Dövlət
Komissiyasının yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasında
radiokommunikasiya vasitələrindən və
yüksəktezlikli qurğulardan istifadənin
səmərəliliyini artırmaq və bu sahədə dövlət
orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətini
əlaqələndirmək məqsədilə aşağıdakı tərkibdə
Azərbaycan Respublikasının Radiotezliklər
üzrə Dövlət Komissiyası (bundan sonra –
Dövlət Komissiyası) yaradılsın:

Dövlət Komissiyasının sədri
Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar naziri

Dövlət Komissiyasının üzvləri
Azərbaycan Respublikası müdafiə
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası daxili işlər
nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti rəisinin müavini
Azərbaycan Respublikası Xüsusi Rabitə
və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti
rəisinin müavini.
2. Müəyyən edilsin ki, Dövlət
Komissiyasının qərarı ilə dövlət orqanlarının
(qurumlarının) nümayəndələri Dövlət
Komissiyasının işinə cəlb edilə bilərlər.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti:
3.1. bir ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Radiotezliklər üzrə Dövlət
Komissiyası haqqında Əsasnamənin
layihəsini hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
1825; 2019, № 1, maddə 58, № 4, maddə
618; 2020, № 5, maddə 541) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası İpoteka və
Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına
ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası”nın 3.2.1-ci
yarımbəndində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. aşağıdakı məzmunda 1-1-ci abzas
əlavə edilsin:
“1-1. Azərbaycan Respublikasının Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı (özü, əri/arvadı,
övladları);”;
2.2. 2-ci abzasda “Milli Qəhrəman” sözləri
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” sözləri ilə
əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli 387 nömrəli
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12 (I
kitab), maddə 2544; 2019, № 7, maddələr
1213, 1233, № 12, maddə 1935; 2020, №
8, maddə 1039) ilə təsdiq edilmiş “DOST”
mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin
siyahısı”nın 7.1-ci bəndi 7.1-1-ci bənd hesab
olunsun və aşağıdakı məzmunda 7.1-ci bənd
əlavə edilsin:
7.1.

Azərbaycan Respublikasının
“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı
verilmiş şəxslərə

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 may 2021-ci il

“Radiotezliklər üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət
Komissiyasının yaradılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 15 avqust tarixli
484 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
“Radiotezliklər üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Komissiyasının yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 15 avqust tarixli 484
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublika-

sının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 11,
maddə 969; 2017, № 1, maddə 51; 2018, №
9, maddə 1840) ləğv edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 may 2021-ci il

Q.C.Hüseynovun “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
sədri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Qorxmaz Cavanşir oğlu Hüseynov
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri

Milli Məclisin
növbəti plenar iclası

Bakı şəhəri, 4 may 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 12 dekabr tarixli 823 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Sərhəd Xidməti haqqında Əsasnamə”də, 2016-cı il
22 iyun tarixli 940 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət
Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o
cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi
Qaydası”nda və 2018-ci il 10 dekabr tarixli
387 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“DOST” mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin
siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının “Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı” adının təsis edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2020-ci il 26 noyabr tarixli 205-VIQ nömrəli
Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 12 dekabr tarixli 823 nömrəli
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 12, maddə
718; 2007, № 5, maddə 460, № 11, maddə
1117; 2008, № 6, maddələr 496, 497; 2009,
№ 12, maddə 983; 2010, № 2, maddə 83, №
3, maddə 182; 2011, № 2, maddə 85; 2012,
№ 11, maddə 1115; 2014, № 10, maddə
1180; 2015, № 8, maddə 913; 2016, № 5,
maddə 880, № 6, maddə 1031; 2017, № 3,
maddə 388, № 6, maddə 1070, № 9, maddə
1636; 2018, № 5, maddə 943, № 11, maddə
2265; 2019, № 6, maddə 1051) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Sərhəd Xidməti haqqında Əsasnamə”nin
17.18-2-ci bəndində “Respublikası”
sözü “Respublikasının Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanlarının, Azərbaycanın” sözləri ilə
əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 22 iyun tarixli 940 nömrəli Fərmanı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2016, № 6, maddə 1036; 2017, №
4, maddə 526, № 7, maddələr 1340, 1370,
№ 8, maddə 1521, № 12 (I kitab), maddə
2328; 2018, № 5, maddə 900, № 9, maddə

M

ayın 4-də Milli
Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanın
sədrliyi ilə parlamentin
növbəti plenar iclası
keçirilib. AZƏRTAC xəbər
verir ki, iclasın gündəliyi
təsdiqləndikdən sonra
deputatlar cari məsələlər
barədə danışıblar.

vəzifəsindən azad edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 may 2021-ci il

Parlamentin komitə sədrləri
Zahid Oruc, Siyavuş Novruzov,
deputatlardan Könül Nurullayeva,
Fazil Mustafa, Bəhruz Məhərrəmov,
Əli Məsimli, Razi Nurullayev, Tural
Gəncəliyev, Azər Badamov, Müşfiq
Cəfərov müxtəlif aktual məsələlərə
toxunublar. Millət vəkilləri Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti və Sərhəd
qoşunları zabitlərinin sərhəddə
təqdirəlayiq fəaliyyətindən, azad
olunmuş ərazilərdə yenidənqurma
işlərindən, o cümlədən “Ağıllı
kənd”, “Ağıllı şəhər” layihələrinin
həyata keçirilməsindən bəhs
ediblər. Çıxışlarda, həmçinin
manatın məzənnəsi, bankların
durumu, icbari tibbi sığorta ilə bağlı
vəziyyət, sosial şəbəkələrdə edilən
xoşagəlməz çıxışlar, müxtəlif yaş
kateqoriyasından olan şəxslər,
xüsusilə uşaqlar arasında intihar
hallarının baş verməsi, bunun
səbəbləri və qarşısının alınmasının
vacibliyi, bələdiyyə torpaqlarının
ayrılması sahəsində vəziyyət, təhsil
sahəsində mövcud durum barədə
fikirlər səsləndirilib. Deputatlar, eyni
zamanda, seçiciləri narahat edən
problemləri diqqətə çatdırıblar,
bununla bağlı öz qeyd və təkliflərini
səsləndiriblər.
Sonra parlamentin sədri Sahibə
Qafarova diqqətə çatdırıb ki, bu
gün 11 məsələ müzakirə ediləcək.
Gündəliyin ilk 4 məsələsi üçüncü
oxunuşda olan qanun layihələridir.
Milli Məclis sədrinin müavini,
İctimai birliklər və dini qurumlar
komitəsinin sədri Fəzail İbrahimli
“Dini etiqad azadlığı haqqında”
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsini diqqətə çatdırıb.
Bildirilib ki, qanun layihəsi üçüncü
oxunuşun tələblərinə tam cavab
verir. Sənəd dini etiqad azadlığı
sahəsində mövcud olan və yeni
yaranan münasibətləri ölkənin
qanunvericilik sisteminə uyğun
şəkildə tənzimləmək, qanunun
tələblərinə riayət olunmasına nəzarəti
və maarifləndirmə işini səmərəli təşkil
etmək məqsədi daşıyır.
Müzakirələr zamanı komitə sədri
Siyavuş Novruzov, deputatlardan
Məlahət İbrahimqızı, Hikmət
Məmmədov, Sabir Rüstəmxanlı,
Aydın Mirzəzadə layihə barədə öz
fikirlərini açıqlayıblar.
Milli Məclis sədrinin müavini
Fəzail İbrahimli səsləndirilən fikirlərə
münasibət bildirdikdən sonra qanun
layihəsi səsə qoyularaq üçüncü
oxunuşda qəbul edilib.
İclasda Milli Məclis sədrinin
birinci müavini, Hüquq siyasəti
və dövlət quruculuğu komitəsinin
sədri Əli Hüseynli İnzibati Xətalar
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında qanun layihəsini üçüncü
oxunuşda təqdim edib. Bildirilib
ki, bu sənəd “Dini etiqad azadlığı
haqqında” Qanunda dəyişiklik
edilməsi haqqında qanun layihəsinin
icrası ilə əlaqədar hazırlanıb.
Layihədə nəzərdə tutulan dəyişiklik
uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır.
Qanun layihəsi üçüncü oxunuşda
qəbul olunub.
Sonra Səhiyyə komitəsinin sədri
Əhliman Əmiraslanov “Şəkərli diabet
xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət
qayğısı haqqında”, “Qanın, qan
komponentlərinin donorluğu və qan
xidməti haqqında”, “Yetkinlik yaşına
çatmayanların baxımsızlığının və
hüquq pozuntularının profilaktikası
haqqında”, “Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyəti haqqında”,
“Arıçılıq haqqında”, “Penitensiar
müəssisələrdə cəza çəkməkdən
azad edilmiş şəxslərin sosial
adaptasiyası haqqında”, “Təhsil

haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və
idman haqqında”, “Torpaqların dövlət
ehtiyacları üçün alınması haqqında”,
“İnsanın immunçatışmazlığı
virusunun törətdiyi xəstəliklə
mübarizə haqqında” və “Məişət
zorakılığının qarşısının alınması
haqqında” qanunlarda dəyişiklik
edilməsi barədə qanun layihəsi və
“Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş
şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”,
“Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin
hüquq və azadlıqlarının təmin
edilməsi haqqında”, “Yaşıllıqların
mühafizəsi haqqında”, “Uşaqların
icbari dispanserizasiyası haqqında”,
“Tütün məmulatlarının istifadəsinin
məhdudlaşdırılması haqqında”,
“Peşə təhsili haqqında”, “Əlilliyi
olan şəxslərin hüquqları haqqında”,
“Psixoloji yardım haqqında” və
“Ümumi təhsil haqqında” qanunlarda
dəyişiklik edilməsi haqqında sənədin
layihəsi ilə bağlı üçüncü oxunuşda
məlumat verib.
Komitə sədri, həmçinin ölkədə
koronavirusa qarşı peyvəndləmə
prosesindən bəhs edib və bununla
bağlı statistik məlumatları diqqətə
çatdırıb.
Deputat Qüdrət Həsənquliyev
çıxış edərək layihə barədə fikirlərini
səsləndirib.
Hər iki qanun layihəsi ayrıayrılıqda səsə qoyularaq üçüncü
oxunuşda qəbul edilib.
Sonra parlamentin sədri Sahibə
Qafarova bildirib ki, növbəti üç
məsələ mahiyyətcə bir-birinə yaxın
və bağlı olan qanun layihələridir.
İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin sədr müavini
Əli Məsimli gündəliyin növbəti üç
məsələsini - “Dənizçilərin şəxsiyyət
sənədləri haqqında” 2003-cü il
tarixli 185 nömrəli Konvensiyanın
(dəyişdirilmiş) Əlavələrinə edilmiş
2016-cı il tarixli dəyişikliklərin
təsdiq edilməsi barədə, “Dənizçinin
şəxsiyyət sənədi haqqında
Əsasnamə”nin və “Dənizçinin
şəxsiyyət sənədinin spesifikasiyası,
təsviri və nümunəsi”nin təsdiq
olunması barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2008-ci il 1
fevral tarixli 541-IIIQ nömrəli
Qanununda dəyişiklik edilməsi
haqqında (birinci oxunuş) və “Dövlət
rüsumu haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə (birinci
oxunuş) qanun layihələrini təqdim
edib.
Diqqətə çatdırılıb ki, hər üç
sənəd “Dənizçilərin şəxsiyyət
sənədləri haqqında” 2003-cü il
tarixli 185 nömrəli Konvensiyanın
(dəyişdirilmiş) Əlavələrinə edilmiş
2016-cı il tarixli dəyişikliklərə əsasən,
dənizçilərin şəxsiyyət sənədlərinin
forması və məzmununun beynəlxalq
konvensiyanın tələblərinə
uyğunlaşdırılması məqsədilə
hazırlanıb.
Bildirilib ki, dəyişikliklərdə
dənizçinin şəxsiyyət sənədinin
verilməsi, dəyişdirilməsi, təhvil
verilməsi, qüvvədən düşmüş
hesab edilməsi prosedurlarının
təkmilləşdirilməsi və daha sistemli
tənzimləmə mexanizminin
yaradılması təklif olunur. Layihədə,
eyni zamanda, dənizçinin şəxsiyyət
sənədində Beynəlxalq Mülki Aviasiya
Təşkilatının (ICAO-nun) tələblərinə
və standartlarına uyğun elektron
daşıyıcının (çipin) yerləşdirilməsi,
şəxsə məxsus bir sıra məlumatların
sənədin özündə deyil, məhz çipə
daxil edilməsi nəzərdə tutulub.
Sənəddə, həmçinin dənizçinin
şəxsiyyət sənədinin verilməsi
(dəyişdirilməsi) haqqında ərizə-

anketin yeni formasının müəyyən
olunması və dənizçinin şəxsiyyət
sənədinin nümunəsinin yeni
redaksiyada təsdiq edilməsi öz əksini
tapıb.
Deputat Qüdrət Həsənquliyevin
məsələ ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə
Əli Məsimli münasibət bildirib.
Sonra hər üç qanun layihəsi ayrıayrılıqda səsə qoyularaq qəbul edilib.
Daha sonra “Ələt azad iqtisadi
zonası haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə məsələyə
baxılıb.
Məsələ ilə bağlı çıxış edən
İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir
Mirkişili Azərbaycanda iqtisadi
sahədə həyata keçirilən səmərəli
dövlət siyasətindən danışıb, azad
iqtisadi zonaların əhəmiyyətini
qeyd edib. Komitə sədri azad
iqtisadi zonaya sərmayələrin cəlb
edilməsi üçün hüquqi çərçivənin
dəqiq müəyyən olunmasının önəmli
olduğunu deyib. O, “Ələt azad
iqtisadi zonası haqqında” Qanunun
qəbulundan sonra keçən müddət
ərzində baş verən dəyişikliklərdən
bəhs edib, 44 günlük Vətən
müharibəsində Azərbaycanın əldə
etdiyi Qələbənin regionda yaratdığı
yeni iqtisadi imkanlar, Zəngəzur
nəqliyyat dəhlizinin açılması reallığı
fonunda müzakirəyə çıxarılan qanun
layihəsinin vacibliyini vurğulayıb.
Tahir Mirkişili layihənin Ələt
Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətə
başlaması və müvafiq qanunun
tətbiqi təcrübəsindən irəli gəldiyini
söyləyib. Qeyd edilib ki, sənəd Ələt
Azad İqtisadi Zonasının fəaliyyətinin
və bu sahədə qanunvericiliyin
beynəlxalq təcrübəyə uyğun
təkmilləşdirilməsi məqsədilə
hazırlanıb. Qanun layihəsində
terminlərin dəqiqləşdirilməsi,
səlahiyyətli qurumun hüquqlarının
genişləndirilməsi, vergi, gömrük,
maliyyə məsələlərinin qətiləşdirilməsi
ilə bağlı dəyişikliklər nəzərdə tutulub.
Sənəddə, həmçinin investorların
cəlb edilməsi, mübahisələrin
sahəvi bölgüsünün ləğvi, onların
həllində nəzərdə tutulan qurumların
siyahısına Beynəlxalq Arbitraj
İnstitutunun əlavə olunması
ilə bağlı dəyişikliklər öz əksini
tapıb. Düzəlişlərin Azad Zonanın
fəaliyyətinin səmərəliliyinin təmini
baxımından əhəmiyyətli olduğu
vurğulanıb.
Müzakirələr zamanı deputatlar
Razi Nurullayev, Etibar Əliyev, Tahir
Kərimli, Qüdrət Həsənquliyev, Mahir
Abbaszadə, Fazil Mustafa, İltizam
Yusifov, Tural Gəncəliyev sənədlə
bağlı fikirlərini söyləyiblər.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda
qəbul olunub.
Parlamentin sədri Sahibə
Qafarova bildirib ki, gündəliyin
növbəti iki məsələsi Konstitusiya
Məhkəməsinin tövsiyəsi ilə Milli
Məclisdə hazırlanıb və müvafiq
qurumlarla razılaşdırılıb. Qeyd edilib
ki, Azərbaycan Respublikasının
Vergi Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında və Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsində,
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” və “İpoteka haqqında”
qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihələri mahiyyətcə bir-birinə
yaxındır.
Sonra komitə sədri Tahir Mirkişili
birinci oxunuşda hər iki qanun
layihəsi barədə məlumat verib.
Diqqətə çatdırılıb ki, təklif olunan
layihələr Milli Məclisin komitələri
tərəfindən hazırlanıb, geniş
müzakirələrdən sonra plenar iclasa

tövsiyə olunub. Qanun layihələri
hərrac baş tutmadığı halda ipoteka
kreditində olan girovun kredit
verən təşkilatın əmlakına keçdiyi
zaman hansı sənədin verilməsini
və yaranan verginin kimin ödəməsi
ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirir.
Qeyd edilib ki, Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarovanın tapşırığı ilə
məsələ İqtisadi siyasət, sənaye
və sahibkarlıq komitəsi tərəfindən
araşdırılıb, bununla bağlı xüsusi işçi
qrupu yaradılıb.
Məlumat verilib ki, təklif olunan
dəyişikliklərdə ipoteka saxlayanın
məhkəmə qaydasında təmin olunmuş
tələbi əsasında keçirilmiş təkrar
hərrac baş tutmamış elan edildikdə,
ipoteka predmetinin ipoteka saxlayan
tərəfindən əldə edilməsi zamanı
sadələşdirilmiş verginin ödənilməsi
qaydalarının və ipoteka predmetinin
ipoteka saxlayan tərəfindən
əldə edilməsi zamanı mülkiyyət
hüququnun rəsmiləşdirilməsinin və
əldə edilmiş əmlakın satışı zamanı
əsas borc həcmində dövriyyənin
vergidən azad olunmasının
qanunvericiliklə dəqiq tənzimlənməsi
nəzərdə tutulub.
Qeyd edilib ki, dəyişikliklər
bazarda münasibətlərin daha
da sağlamlaşması, ədalətli
tənzimləmənin səviyyəsinin daha
da artırılması, bank sektorunun
sağlamlaşması istiqamətində
ölkədə aparılan islahatlara dəstək
və eyni zamanda, kredit faizlərinin
aşağı salınması, kreditin dəyərinin
uzlaşması baxımından əhəmiyyətlidir.
Milli Məclis sədrinin birinci
müavini, Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin sədri Əli
Hüseynli rəhbərlik etdiyi komitənin
məsələ ilə bağlı rəyinin müsbət
olduğunu bildirib.
Komitə sədri Tahir Rzayev,
deputatlardan Əli Məsimli, Aydın
Hüseynov, Etibar Əliyev dəyişikliklər
barədə fikirlərini və təkliflərini
səsləndiriblər.
Sonra qanun layihələri ayrıayrılıqda səsə qoyularaq birinci
oxunuşda qəbul edilib.
İclasda daha sonra “Baytarlıq
haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə
çıxarılıb. Layihəni Aqrar siyasət
komitəsinin sədri Tahir Rzayev
təqdim edib.
Bildirilib ki, qanun layihəsi
“Baytarlıq sahəsində həyata keçirilən
xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2020ci il 22 aprel tarixli 998 nömrəli
Fərmanına əsasən hazırlanıb. Təklif
olunan dəyişiklik heyvanların dövlət
sifarişi ilə planlı profilaktik və məcburi
peyvənd edilməsi ilə bağlı həyata
keçirilən baytarlıq xidmətlərinə görə
haqların müəyyənləşdirilməsinə
hüquqi əsas yaradacaq. Belə ki,
özəl baytarlıq subyektləri tərəfindən
heyvanların peyvənd edilməsi ilə
bağlı həyata keçirilən baytarlıq
xidmətlərinin haqları müəyyən
edilməlidir ki, bunun əsasında da
onlarla müqavilələr bağlanıla bilsin
və həmin vəsait onlara ödənilsin.
Qanun layihəsinin qəbul olunması
heyvan sağlamlığının qorunmasına
və xəstəliklərin qarşısının
alınmasına, eyni zamanda, baytarlıq
sahəsində özəl sektorun inkişafının
dəstəklənməsinə və xidmət
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait
yaradacaq.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda
qəbul edilib.
Bununla Milli Məclisin iclası başa
çatıb.
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Ümummilli lider Heydər
Əliyevin qətiyyəti və iradəsi
Azərbaycanımızı xilas etdi,
müstəqilliyimizi qorudu,
xalqımızda gələcəyə inam
qazandırdı. XX əsrin sonunda
SSRİ-nin dağılmasının
nəticəsi olaraq, digər müttəfiq
respublikalarla yanaşı,
Azərbaycan da öz müstəqilliyinə
qovuşdu. 1991-ci il oktyabrın
18-də “Azərbaycanın Dövlət
Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktı”nın qəbul olunması
ilə müstəqilliyini elan etmiş
Azərbaycan dövləti bir əsrə
yaxın həsrətini çəkdiyi azadlığına
qovuşsa da, dövlət müstəqilliyinin
qorunub saxlanılması dahi
rəhbərimiz Heydər Əliyevin ölkə
rəhbərliyinə yenidən qayıdışı
ilə reallaşmışdır. Belə ki, 19911992-ci illərdə, habelə 1993-cü
ilin birinci yarısında ölkəmizdə
yaranmış vəziyyət, müstəqillikdən
çox anarxiyanı xatırladırdı.
Bir-birini sürətlə əvəz edən
hakimiyyət rəhbərləri xalqın
ürəyində həmişə yaşatdığı və
həsrətində olduğu müstəqilliyi
qoruyub saxlamaq, habelə
möhkəmləndirmək üçün zəruri
tədbirlər görmək, ölkənin iqtisadi
gücündən və potensialından
səmərəli istifadə etmək əvəzinə,
milli maraqları şəxsi mənafeyə
qurban verərək, cinayətkarcasına
səhlənkarlıq nümayiş etdirir,
fəaliyyətdə və inkişafda olan hər
bir şeyi dağıdırdılar. Anarxiya və
hər cür qanunsuzluqlar dövrü
kimi səciyyələndirilən 19911993-cü illər ərzində Azərbaycan
dövlətçiliyi ciddi təhlükələrə
məruz qaldı. Həmin dövrdə ulu
öndər Heydər Əliyev köməksiz,
Ermənistanın blokadasına
düşmüş Naxçıvanın yaşaması
üçün fədakarlıqla mücadilə
aparırdı. Dövrün hakimiyyəti isə
Naxçıvanın qorunması üçün
bütün gücünü səfərbər edən
ulu öndər Heydər Əliyevə qarşı
təxribatlar törədir, təzyiqlər
göstərirdi. Ərazilərimizin ermənilər
tərəfindən işğal edilməsinə,
ölkədəki siyasi böhranın, xaosun
aradan qaldırılmasına cəhd
etmək yerinə, Naxçıvanda sabitliyi
və həmrəyliyi formalaşdıraraq
özünümüdafiəni təşkil etmiş
Heydər Əliyevə qarşı mübarizə
aparan AXC-Müsavat cütlüyü
qısa zamandan sonra ölkədə
idarəçiliyi tam itirdi. 1993-cü ilin
aprelində Kəlbəcər rayonunun
ermənilər tərəfindən işğalı,
ölkənin vətəndaş qarşıdurmasının
bir addımlığına sürüklənməsi,
hətta silahlı birləşmələrin
komandirlərinin belə hakimiyyətə
itaətsizlik nümayiş etdirməsi
xalqın səbir kasasını daşırtdı.
Həmin dövrdə hər kəs anlayırdı
ki, xalqımızı, gənc dövlətimizi
yalnız Azərbaycanın böyük oğlu
Heydər Əliyevin qətiyyəti və
iradəsi xilas edə bilərdi, məhz
onun ən çətin şəraitdə düzgün
qərar qəbuletmə bacarığı
nəticəsində Azərbaycan məhv
olmaq təhlükəsindən qurtula,
müstəqilliyini qoruyub saxlaya
bilərdi. 1993-cü il iyulun 15-də
Heydər Əliyevin xalqın təkidli
tələbi ilə hakimiyyətə qayıtması
müstəqilliyimizin müqəddəratında
çox əhəmiyyətli rol oynadı. Həmin
gün xalqın tələbi ilə milli bayram –
Milli Qurtuluş Günü kimi tariximizə
yazıldı.
lu öndər Heydər
Əliyevin səyi ilə əldə
olunan siyasi sabitlik
gələcək iqtisadi inkişafın təməl
prinsipinə çevrildi. Qısa müddət
ərzində vətəndaş müharibəsinin,
separatizmin ölkəni parçalamaq
cəhdlərinin qarşısının alınması
üçün təxirəsalınmaz tədbirlər
görüldü. Azərbaycanın bütövlüyü
təmin edildi və günahkarlar qanun
qarşısında cavab verdilər. Silahlı
qarşıdurmalardan, vətəndaş
müharibəsi təhlükəsindən ən
çox əziyyət çəkən xalq idi. Bu
baxımdan ulu öndər Heydər
Əliyev dövlətin xilaskarı olmaqla
yanaşı, həm də millətinin taleyinin
xilaskarına çevrildi. Heydər Əliyev
həm ölkəni məhv olmaqdan
qoruya bildi, həm də buna
paralel olaraq müstəqil dövlət
quruculuğu kursunu davamlı
olaraq reallaşdırdı. Ümummilli
liderimizin müdrikliyi, dünyada
gedən proseslərə dərindən bələd
olması, baş verən hadisələrin
səbəblərinin təhlili zamanı
əvəzolunmaz məharət və bacarığı,
hadisələrin qarşısının alınması
üçün qabaqlayıcı tədbirlər
görmək səriştəsi öz bəhrəsini
verdi və böyük xilaskarımızın
Bakıya gəlməsindən bir neçə ay
sonra vəziyyətin sabitləşməsi,
daha ağır nəticələrin qarşısının
alınması mümkün oldu: millət və
dövlət dəhşətli bəladan qurtuldu.
Ulu öndərin apardığı uğurlu
siyasət daxili sabitliyi təmin
etdi, ölkəmizdə milli mənafeyin
qorunması, ordu quruculuğu, milli
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həmrəyliyin təmini yönündə əsaslı
işlər başlandı. Ulu öndər Heydər
Əliyev deyirdi: “Azərbaycanda
bütün başqa dövlətlərdən fərqli
olaraq, daxili ictimai-siyasi sabitlik,
cəmiyyətin bütün təbəqələrinin
həmrəyliyi, birliyi əsas şərtdir”.
Beləliklə, əldə olunan siyasi
sabitlik gələcək iqtisadi inkişafın
təməl prinsipinə çevrildi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
apardığı uğurlu siyasi kurs
Azərbaycanın müasir iqtisadi
inkişafının möhkəm təməllər
üzərində qurulmasına yol açdı.
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi
ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan
Heydər Əliyev ölkə qarşısında
duran ən vacib çağırışlardan
birinin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı
sahələrinin dirçəldilməsi olduğunu
bəyan etdi. 1994-cü il sentyabrın
20-də Bakıda "Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda "Azəri",
"Çıraq" yataqlarının dərinlikdə
yerləşən hissəsinin birgə
işlənməsi və hasil olunan neftin
pay şəklində bölüşdürülməsi"
haqqında dünyanın 11 ən iri neft
şirkəti ilə bağlanmış müqavilə –
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması
Azərbaycanın milli inkişaf yolunun
ilk konsepsiyasına çevrildi.
Bu müqavilənin imzalanması
ölkəyə investisiya axınını təmin
etməklə yanaşı, xarici sərmayənin
çoxşaxəliliyini şərtləndirdi. Ulu

siyasi həmrəylik nümayiş etdirərək
birgə bəyanat imzalaması
Azərbaycanda yaşanan siyasi
birliyin təcəssümünə çevrildi.
Siyasi partiyaların rəhbərləri
möhtərəm Prezidentimizin
apardığı siyasəti dəstəklədiklərini
və status-kvonun dəyişməz
qalmasının mümkünsüz olduğunu
bildirərək yekdilliklə Prezidentin
yanında olduqlarını xüsusi olaraq
vurğuladılar. Bu bəyanat məhz ulu
öndərimizin bizə miras qoyduğu
milli birlik yolunun təntənəsinə
çevrildi. Ölkənin 50 siyasi
partiyasının Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin yanında
olduqlarına dair bəyanatı milli
və siyasi həmrəyliyin parlaq
göstəricisi oldu.
-ci il noyabrın
8-i Azərbaycan
tarixinin ən yaddaqalan
günlərindəndir. Həmin gün 30 illik
həsrətdən sonra Azərbaycanın
incisi Şuşa düşmən işğalından
azad edildi. Həmin gün xalqa
müraciət edən müzəffər Ali Baş
Komandanımız öz hisslərini
bu fikirlərlə ifadə etdi: "Mən bu
gün, eyni zamanda, ulu öndər
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət
etdim, Onun ruhu qarşısında baş
əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt
adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə
yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu,
böyük Qələbədir!"
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Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
irsi zəfər yolumuzu nurlandırır
öndər Heydər Əliyevin apardığı
uğurlu siyasi kurs Azərbaycanın
investisiya üçün münbit bir ölkə
olmasına xarici investorlarda
böyük bir əminlik yaratdı.
Beləliklə bu müqavilə Azərbaycan
iqtisadiyyatının qısa zaman
kəsiyində dirçəlməsini, ölkəmizin
qarşısında duran vəzifələrin
həllinə zəmin formalaşdırdı.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
neft strategiyasının şah əsəri
sayılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas
ixrac neft boru kəməri layihəsi
bu gün qlobal proseslərin ən
əhəmiyyətli tərəflərindən biri
kimi Azərbaycanın dünya üçün
əhəmiyyətini daha da artırır.
Həmin qanlı-qadalı illərdə
ümummilli lider daim vurğulayırdı
ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi
bütövlükdə Avrasiyanın geosiyasi
dinamikasını dəyişəcək. Bu layihə
geniş bir məkanda inkişafa,
əməkdaşlığa və qarşılıqlı faydalı
əlaqələrin yeni səviyyəyə
yüksəlməsinə xüsusi töhfə
verəcək. O cümlədən təhlükəsizlik
sahəsində keyfiyyət dəyişikliyi
edəcək. Zaman ulu öndərin tam
haqlı olduğunu təsdiq etdi. İndi
Azərbaycan bir neçə əhəmiyyətli
beynəlxalq enerji, nəqliyyat
layihələrinin təşəbbüskarıdır.
“Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub”
dəhlizlərinin reallaşdırılmasında
mühüm söz sahibidir, “Yeni İpək
Yolu” layihəsində önəmli rol
oynayır. Bütün bunlar Avrasiyanın
geosiyasi xəritəsində ciddi
dəyişikliklərə təkan verməkdədir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac boru
kəmərinin reallaşdırılmasından
sonra Bakı-Tbilisi-Ərzurum,
Bakı-Tbilisi-Qars kimi regionun
inkişafında xüsusi yerə malik olan
layihələr həyata keçirildi.
Qeyd etmək lazımdır ki,
Ermənistan tərəfindən işğal
edilmiş Dağlıq Qarabağ və ona
bitişik ərazilərimizin azad edilməsi,
münaqişənin Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həlli ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi fəaliyyətinin əsas xəttini
təşkil edib. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı ulu öndərimz
deyirdi: "Bizim əsas problemimiz
Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzünü aradan qaldırmaq,
işğal olunmuş torpaqlarımızı
azad etmək, respublikanın ərazi
bütövlüyünü təmin etməkdir".
Ümummilli lider Heydər
Əliyev Qarabağ həqiqətlərini
bütün dünya ictimaiyyətinə
olduğu kimi çatdırmaq üçün
var qüvvəsi ilə çalışmışdır. O,
istər dövlət başçıları, istərsə də
xarici ölkələrdə olan Azərbaycan
diasporunun nümayəndələri,
iş adamları, qeyri-hökumət
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ütün fəaliyyəti dövründə xalqımızın və dövlətimizin maraqlarını qorumuş,
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı uğrunda mübarizə aparmış, fədakarlıq nümayiş
etdirmiş, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, dövlətçiliyimizin inkişafı,
demokratiyanın genişləndirilməsi, milli birliyimizin təmini, xalqın rifah halının daha da
yaxşılaşdırılması üçün mümkün ola bilən hər bir işi görmüş Ümummilli Liderimiz Heydər
Əliyev bəşər tarixində bir çox dövlətin başçısının öz ölkəsi üçün edə bilmədklərini
Azəbaycan üçün reallığa çevirmişdir. Hələ sovetlər dönəmində – 1969-1982-ci illərdə
müttəfiq respublikalar arasında kənd təsərrüfatı təmayüllü bir ölkə kimi tanınan
Azərbaycanı böyük sənaye meydançasına çevirmiş ulu öndər qısa zaman kəsiyində
ölkəmizin şöhrətini bütün dünyaya tanıtdı. O dövr üçün ən müasir texnologiyalara
əsaslanan sənaye müəssisələrinin açılışı, ən gəlirli sahələrdə yeniliklərin tətbiqi,
islahatların aparılması ölkəmizi varlı bir respublikaya çevirdi. İqtisadi yüksəlişlə yanaşı
mənəvi dəyərlərin qorunması, dilimizin rəsmi dövlət dili kimi ölkə Konstitusiyasında
təsbit olunması, milli özünüdərkin formalaşdırılması məhz ümummilli lider Heydər
Əliyevin unudulmaz fəaliyyətinin məntiqi nəticəsi kimi tarixə həkk oldu.

təşkilatlarının nümayəndələri ilə
görüşlərində Dağlıq Qarabağın
Azərbaycan Respublikasının
ayrılmaz tərkib hissəsi olmasını
xüsusi vurğulayır, beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətini bu
problemin həllinə cəlb edirdi.
Məhz ulu öndərimizin səyi
nəticəsində dünyanın aparıcı
təşkilatları Ermənistanın
təcavüzkar siyasətini pisləmiş,
Azərbaycanın ərazi bütövlyünü
dəstəkləmişdir.
üstəqil Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti kimi
fəaliyyətə başlayarkən andiçmə
mərasimindəki tarixi çıxışında
Heydər Əliyev demişdi: "İşğal,
qaçqınların vəziyyəti respublikanın
ictimai - siyasi, mənəvi vəziyyətini
gərginləşdirmişdir. Bizim ən əsas
vəzifəmiz respublikanı müharibə
vəziyyətindən çıxarmaq, işğal
olunmuş torpaqların hamısını
geri qaytarmaq, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü, müstəqil
respublikanın sərhədlərinin
təhlükəsizliyini təmin etmək,
yurd-yuvasından didərgin düşmüş
soydaşlarımızı öz doğma yerlərinə
qaytarmaqdır. Əmin ola bilərsiniz
ki, mən bütün səylərimi səfərbər
edib, Azərbaycan xalqının
istədiyinə nail olacağam".
Heydər Əliyev Ermənistan
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyi prinsipləri çərçivəsində
həlli üçün səylərini bir an da
olsa dayandırmırdı. Heydər
Əliyevin iradəsi, münaqişənin
nizamlanması ətrafında keçirdiyi
danışıqlarda səsləndirdiyi
arqumentlər Azərbaycanın
milli maraqlarının qorunmasını
özündə ehtiva edirdi. Heydər
Əliyev hər zaman bəyan edirdi
ki, münaqişənin tənzimlənməsi
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həllini tapmalıdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
əsaslanmayan heç bir təklif və

M

layihə müzakirə obyekti belə ola
bilməz.
eydər Əliyevin ümummilli
problemimizin həlli üçün
göstərdiyi səylər tək
diplomatiya ilə məhdudlaşmırdı.
Danışıqların aparılması ilə yanaşı,
ulu öndər Azərbaycan ordusunun
formalaşması və gücləndirilməsinə
xüsusi diqqət yetirirdi. 1993cü ilin sonlarından başlayaraq
həyata keçirilmiş xüsusi tədbirlər
nəticəsində Azərbaycanda milli
ordu quruculuğu keyfiyyətcə
yeni mərhələyə qədəm qoydu,
qısa müddət ərzində vahid
komandanlığa tabe olan nizami
ordu formalaşdı. Hazırda
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri
müasir hərbi texnika ilə təchiz
edilmiş, möhkəm nizam-intizam,
yüksək döyüş ruhu ilə seçilən,
düşmənə sarsıdıcı zərbə
vurmağa qadir olan qüdrətli
ordudur. Bu, həmin ordudur
ki, qalib Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44
gün ərzində Qarabağda zəfər
bayrağımızı qaldırdı. Bəli, ulu
öndər Heydər Əliyev yolunun
uğurlu davamçısı Prezident İlham
Əliyevin 2020-ci il sentyabrın
27-də erməni təxribatlarına qarşı
əks-hücum əməliyyatlarına start
verilməsi ilə bağlı qərarı cəmi
44 gün ərzində Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün təmini ilə
nəticələndi. İşğal altındakı
ərazilərimiz, rayonlarımız,
şəhərlərimiz, kəndlərimiz
düşməndən təmizləndi, ölkəmiz
yenidən bütövləşdi. Həmin 44 gün
ərzində istər döyüş meydanında,
istərsə də diplomatik müstəvidə
fenomenal zəfərlər qazanan
Ali Baş Komandanımız bütün
dünyaya xalq-hakimiyyət-ordu
birliyinin bütün uğurların əsas
təminatçısı olduğunu əməli
fəaliyyətlə nümayiş etdirmiş
oldu. Dünyanın aparıcı media
strukturlarına müsahibələr
verən Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın haqq səsini
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beynəlxalq aləmə çatdırdı.
Dünya ictimaiyyətinin diqqətini
ölkəmizin haqq savaşına yönəltdi.
Prezidentimizin illərlə apardığı
uğurlu xarici siyasət kursu
Azərbaycanın beynəxalq dəstəyini
təmin etdi. Nəticədə isə "Qarabağ
Azərbaycandır!" şüarını özünün
vahid amalına çevirən xalqımız
qalib Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə 2020-ci ildə ən böyük
qələbəsinə – Qarabağ qələbəsinə
imza atmış oldu!
sası ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən
qoyulan siyasi kurs milli
birliyimizin güclənməsini və Vətən
müharibəsində mühüm amilə
çevrilməsini şərtləndirdi.
44 günlük Vətən
müharibəsində qazanılan qələbə
Azərbaycanın müasir tarixinin
ən şanlı səhifəsidir. Təbii ki, bu
qələbəni şərtləndirən amilləri
sadaladığımız zaman bir mühüm
məqama – əsası ulu öndərimiz
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan
milli birliyimizə, milli həmrəyliyimzə
xüsusi önəm verməliyik.
Milli-mənəvi dəyərlər
Azərbaycan xalqının milli
sərvətidir. Bu mənada, xalqımızın
sarsılmaz birliyi məhz millimənəvi dəyərlərimizə söykənir.
2020-ci il sentyabrın 27-də Ali
Baş Komandanımızın əmri ilə
erməni təxribatlarına qarşı əkshəmlə əməliyyatları başlayan
kimi xalqımız bir yumruğa
çevrilməyi bacardı. Siyasi
mənsubiyyətindən, dini, milli
fərqlərindən, dünyanın hansı
nöqtəsində yaşamasından asılı
olmayaraq hər bir azərbaycanlı
qələbə uğrunda mübarizəyə
qoşuldu. Azərbaycanda yaşayan
bütün dini konfessiyalar, icmalar,
etnik azlıqlar, siyasi partiyalar,
qeyri-hökumət təşkilatları dövlətin,
ölkə Prezidentinin ətrafında sıx
birləşdiyini, Qarabağın azadlığı
uğrunda mübarizəni dəstəklədiyini
bəyan etdi. Bu, bəlkə də bəşər
tarixində görünməmiş bir hadisə
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idi. Bir xalqın, bir millətin öz haqq
savaşı uğrunda "dəmir yumruq"
kimi düşmənə qarşı birləşməsi
qələbəmizin təminində əhəmiyyətli
rol oynadı. Hər zaman qürurla
səsləndirdiyimiz çoxmillətli ölkə
olmağımız, dini azadlıqlara malik
ölkə olmağımız bir daha əyani
şəkildə öz üstünlüyünü ortaya
qoydu. Düşmənə qarşı səngərdə
birləşən və Azərbaycanın
bütövlüyü uğrunda canını ortaya
qoyan oğullarımız məhz millimənəvi dəyərlərimizin bizə verdiyi
gücün, qüvvənin sayəsində,
Prezidentimizin "Mən hər bir
azərbaycanlının Prezidentiyəm",
"Biz bilrlikdə güclüyük" və
"Qarabağ Azərbaycandır”
kəlamlarını özləri üçün həyat
fəlsəfəsinə çevirdilər. Belə bir
gücün qarşısında isə heç bir
düşmən davam gətirə bilməzdi. Bu
birlik, bu inam Azərbaycanın qəti
və şanlı Zəfəri ilə nəticələndi.
u milli birliyin əsas
komponentlərindən
sayılan siyasi
həmrəyliyimiz də dünya üçün
yeni bir nümunəyə çevrildi.
2020-ci ilin əvvəlindən daha
yüksək vüsət alan siyasi
islahatlar ölkəmizdə siyasi dialoq
mühitinin daha yüksək səviyyəyə
çatdırılmasında əsaslı rol oynadı.
Qısa zaman çərçivəsində siyasi
islahatlar, kadr islahatları daha
təkmil və çevik idarəetmənin
formalaşdırılmasına yol açdı.
Təbii ki, bu islahatlar ölkəmiz
üçün yeni inkişaf mərhələsi
yaratmaqla yanaşı, Azərbaycanın
siyasi inkişaf tarixində mühüm
bir məqam kimi yadda qaldı.
2020-ci ilin fevral ayında
keçirilmiş VI çağırış Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə
seçkilər ölkəmizdəki yeni siyasi
sistemin formalaşmasında əsaslı
rol oynadı. Yeni yaranan siyasi
konfiqurasiyanın əsasında isə
Azərbaycanda siyasi sistemi
möhkəmləndirmək, siyasi
münasibətləri sağlam zəmində
gücləndirmək kimi mühüm
çağırışlar dayanırdı. Məhz bu
siyasi həmrəylik ölkəmizdə
fəaliyyət göstərən siyasi
qüvvələrin mütləq əksəriyyətinin
milli maraqlarımız ətrafında sıx
birləşməsinə yol açdı. 2020-ci ilin
iyulunda ermənilərin Azərbaycan
– Ermənistan dövlət sərhəddinin
Tovuz rayonu istiqamətində
hərbi təxribatlar törətdiyi zaman
43 siyasi partiya "Ermənistanın
Azərbaycana qarşı davam edən
təcavüzü və dövlət sərhədinin
Tovuz istiqamətində törətdiyi son
təxribatları ilə əlaqədar siyasi
partiyaların milli həmrəyliyə dair
bəyanatı”nı imzaladı. Sentyabrda
başlanan Vətən müharibəsinin ilk
günündə isə 50 siyasi partiyanın
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Bəli Heydər Əliyev yolunun
davamçısı, Azərbaycanı qələbəyə
çatdırmış, Zəfər qazandırmış
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev ümummilli
liderimizin arzularını yerinə
yetirir, Azərbaycanı bütövləşdirir,
yüksəldir, inkişaf etdirir. Bu isə
təsadüfi deyil. Azərbaycanın
mövcudluğu tarixində xalqımızın
birləşməsi, dövlətçiliyimizin
möhkəmləndirilməsi, ərazi
toxunulmazlığımızın təmin
edilməsi, insanların rifahınn
yaxşılaşdırılması uğrunda ardıcıl,
məqsədyönlü mübarizə aparan
və Azərbaycanın milli qürurunu
özünə qaytaran, dövlətimizi öz
tükənməz sərvətlərinin sahibi edən
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
2003-cü ildə xalqa müraciətində
deyirdi: “Sizi əmin edirəm ki,
İlham Əliyev bundan sonra da
xalqımızın ən layiqli övladlarını
öz ətrafında sıx birləşdirərək
Azərbaycan dövlətinin inkişafı
və xalqımızın firavanlığı yolunda
çox işlər görəcək”. Möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyev
Azərbaycan xalqının müdriklik,
mərdlik və cəsarət simvolu Heydər
Əliyev kursunun layiqli davamçısı
olmaqla, müstəqilliyimizin
əbədiliyinin, dövlətçiliyimizin
inkişafının və beynəlxalq
nüfuzunun daim artmasının,
xalqın rifah halının durmadan
yaxşılaşmasının təminatlarını
daha da möhkəmləndirdi, ərazi
bütövlüyümüzü təmin etdi, son
200 ildə itirilmiş torpaqlarımızı
azad etdi. Xalqımız bir daha
əmin oldu ki, müstəqilliyin
möhkəmləndirilməsi, dövlətçiliyin
inkişafı, əhalinin rifahının
yaxşılaşdırılması sahəsində
Heydər Əliyev siyasətinin
müvəffəqiyyətlə həyata
keçirilməsinin təminatı etibarlı
əllərdədir. Bu gün xalqımız ulu
öndər Heydər Əliyevin siyasi varisi
– praqmatik düşüncəli, müasir
dünya siyasətini və iqtisadiyyatını
gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar
şəxsiyyət, qalib Sərkərdə kimi
dünya siyasətində özünəməxsus
yer tutan Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin ətrafında
sıx birləşmişdir. Prezident İlham
Əliyev isə hər zaman xalqının
dəstəyini, gücünü yanında hiss
edib: "Mən bütün bu illər ərzində
– 17 il ərzində Azərbaycan
xalqın dəstəyini hiss etmişəm,
görmüşəm, inamını, mənə olan
xoş münasibəti görmüşəm.
Bu, mənə güc verir. Bu, mənim
siyasətim üçün əvəzolunmaz
dəstəkdir".

Azər BADAMOV,
Milli Məclisin deputatı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
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Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Türkiyənin Ədalət və
İnkişaf Partiyasının birgə videokonfransı keçirilib
 Mayın 4-də
Türkiyənin Ədalət və İnkişaf
Partiyası - Yeni Azərbaycan
Partiyası əməkdaşlığı
çərçivəsində Azərbaycan
xalqının Ümummilli
Lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 98-ci
ildönümünə həsr olunmuş
“Azərbaycan – Türkiyə, bir
millət, iki dövlət: Qarabağ
zəfəri sonrası reallıqlar və
uydurma erməni soyqırımı
açıqlamasının regionda
sülhə və stabilliyə təsirləri”
mövzusunda videokonfrans
keçirilib.
Videokonfransın moderatorları,
Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən
və AK Partinin Xarici əlaqələr departamentinin müdir müavini, Türkiyə
parlamentinin üzvü Mehmet Ceylan
ulu öndər Heydər Əliyevin anadan
olmasının 98-ci ildönümünə
Videokonfransda çıxış edən
AK Partinin sədrinin birinci müavini, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
üzvü Numan Kurtulmuş konfransın təşkilatçılığında göstərdikləri
xidmətlərə görə, Mehmet Ceylana
və Ramil Həsənə təşəkkür edib. O,
həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında başda Tahir
Budaqov olmaqla yeni seçilən heyəti
təbrik edib.
Konfransın partiyalar arasında
bu formatda keçirilən ikinci tədbir
olduğunu deyən Numan Kurtulmuş
tədbirin nəticələrinin hər iki partiya
və ölkə üçün xeyirli, uğurlu olmasını
arzu edib: “Məsafələrimiz uzaq olsa
da, ortaq məsələlər üzərinə fokuslanaraq könül birliyimizi, fikir birliyimizi
daha da möhkəmləndirmiş oluruq.
Bir daha konfransın təşkilində
zəhməti olan dostlarımıza, iştirakçılara çox təşəkkür edirəm. Çıxışıma
başlamadan əvvəl Azərbaycanın
qurucu lideri Heydər Əliyevi anadan olmasının 98-ci ildönümündə
rəhmətlə anıram. Bu da əslində
gözəl bir adətdir. Adətən, insanları
ölüm ildönümlərində anırıq. Halbuki, doğum günlərində anılmağın,
onların ölümsüzlüyünü ifadə etmə,
gördüyü işlərin bərəkətini ifadə
etmə baxımından önəmli olduğunu düşünürəm. Sizlər vasitəsilə
azərbaycanlı qardaşlarımızın hər
birinə ürəkdən sevgimizi, sayğımızı ifadə edirəm. Dünyada erməni
lobbilərinin həm müharibə zamanı,
həm də Qarabağ zəfərindən sonra
fəallaşması ilə ortaya çıxan yeni
bir dönəmlə qarşı-qarşıyayıq. Bir
daha böyük Zəfərdə xidməti olan
başda cənab Prezident İlham
Əliyev olmaqla, cənab Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanı, bütün
qəhrəmanları ürəkdən təbrik edirəm.
İnşallah bu dönəmdə ortaya çıxan
məsələlər, aramızdakı müzakirələrlə
yeni perspektiv işlər ortaya qoymağımızı təmin edəcək. Bu konfransın
da həm vəziyyəti dəyərləndirmək,
həm də yeni perspektivlərlə
gələcəyə istiqamətlənən rəylərimizi
sağlamlaşdırmaq üçün önəmli
olduğunu düşünürəm. Belə konfranslarla tək millət, iki ölkə olaraq
əziz xalqımız gələcək perspektivimizi sağlamlaşdırmış olur. Qarabağ
zəfəri içərisində olduğumuz üçün
bəlkə hiss etmədik, amma bu tarixi
bir uğurdur. Millətimiz üçün böyük
bir uğurdur. Qarabağ hər şeydən
öncə Vətəndir. Sözlərimin əvvəlində
Türkiyədə də tanınan və sevilən
şair, ustad Bəxtiyar Vahabzadənin
bu misralarını bir daha xatırlatmaq
istəyirəm.
Vətənin arxasında
Biz həmişə dağ olduq.
Vətən bizimçin deyil,
Biz Vətənçin doğulduq.
Toxunmasın bu yurda
Bir an düşmən nəfəsi.
Gəlsin minarələrdən
Allahu-Əkbər səsi.
Başımızın üstündə
Məmmədəmin bayrağı.
Güllə qorxar igiddən,
Güllə tutar qorxağı.
Vətən adlı ocağa
Hər gün isinmək şərəf.
Bu torpağın yolunda
Torpağa dönmək şərəf!
Bununla Bəxtiyar Vahabzadəni
də rəhmətlə anıram. Həqiqətən bu
misraları ilə Azərbaycan xalqı şanlı
dirənişi necə həyata keçirdiyini də
cümlə- aləmə bəyan etmiş oldu.
Müharibədən sonra ortaya çıxan
vəziyyət, yeni reallıqları 5 istiqamət
üzrə diqqətinizə çatdırıram. Birincisi, Qarabağ zəfərinin həm regional tarazlığa, həm regional sülhə
fövqəladə təsirləri olacağına şübhə
yoxdur. Ancaq Qarabağ zəfərinin
siyasi, geopolitik təsirlərindən öncə
ən böyük təsirinin öz toplumlarımız
üzərində olduğunu ifadə etmək
istəyirəm. Həm Azərbaycanın, həm
də Türkiyənin Qarabağ zəfərinin
böyük bir milli coşğu yaratdığı və bu

zəfər ilə hər iki toplumda ortaq milli
və dini dəyərlərin bir daha qabardığı
və bu dəyərlər üzərində toplumun
daha möhkəm hala gəldiyinə birlikdə
şahid olduq”.
AK Partinin sədrinin birinci müavini qeyd edib ki, azadlığın millətimiz
üçün nə qədər önəmli olduğunu,
Vətənin və Vətən uğrunda şəhadətin
nə qədər müqəddəs dəyər olduğunu
gənclərimiz bir daha Qarabağ zəfəri
ilə açıq şəkildə görmüş oldular:
“Bu mənada Qarabağ zəfəri siyasi,
hərbi, geopolitik, iqtisadi nəticələri
qədər toplumsal möhkəmlənmə
baxımından fövqəladə dəyər ortaya
qoyub.
Qarabağ zəfəri ilə ortaya çıxan
ikinci önəmli məsələ isə Dağlıq
Qarabağın işğaldan azad edilməsi
ilə “Ermənistan dediyiniz ölkənin
sərhədləri hansıdır” sualını dünya ictimaiyyətinə ünvanlamasıdır.
Ermənistanın sərhədləri nə üçün
bəlli deyil? Ermənistan sərhədlərini
nə üçün daim genişləndirmək
istəyir? Bu suallar Qarabağın
azadlığının təmin olunması ilə bir
daha dünya gündəminə gəlmiş oldu.
Bilirsiniz, Qarabağın işğalı məsələsi
İosif Stalinin səyləri ilə 20-ci əsrin
əvvəllərində başlanmışdı. Bu torpaqlarda yeni bir Ermənistan qurulması üçün, xüsusilə o torpaqlardan
qovulan, sürgün edilən azərbaycanlı
qardaşlarımızın boşaltdığı ərazilərə
çox sayda erməni gətirildi. Sürətli bir
şəkildə ermənilərin Dağlıq Qarabağ
bölgəsində yerləşdirilməsi ilə bu
bölgədə erməni işğalının əhali baxımından alt zəmini hazırlanmış oldu.
Ermənilər 1988-ci ildən etibarən
Azərbaycanlıların sıx yaşadığı kənd
və qəsəbələrə hücumları davam
etdirdi. Erməni diasporu başda
olmaqla, Ermənistandakı önəmli
siyasətçilərin bir qisminin zehnində
“Böyük Ermənistan” qurmaq idealı
var. Bir sözlə, Azərbaycan Qarabağı
işğaldan azad etməklə çox önəmli
siyasi sualı dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırdı. Yəni, bu
Ermənistanın sərhədləri hansıdır
və nə üçün Ermənistan bu qədər
çox genişlənmək, böyümək istəyir?
Azərbaycanın zəfəri ilə meydana
çıxan ikinci mövzu budur”.
Numan Kurtulmuş vurğulayıb ki,
üçüncü önəmli məsələ, müharibə
zamanı Qarabağın işğaldan azad
edilməsinə kimlərin qarşı çıxmasıdır:
“Eyni şəkildə cənab Baydenin qondarma erməni soyqırımı məsələsi də
Qarabağ müharibəsi zamanı qarşı
çıxanların hərəkətlərinin davamıdır. Bu kontekstdə bütün bunların
gündəmə gətirilməsi Qarabağ
zəfərinin önəmi və dəyəridir. Hazırda
erməni lobbilərinin Azərbaycan və
Türkiyəyə qarşı açdıqları müharibə,
terminologiyadan istifadə etmək
lazım gələrsə, sərhədsiz bir savaşdır. Yəni, yeri, zamanı, forması bəlli olmayan çox əhatəli bir
savaşdır. Yeri gəlsə, Xocalıdakı
kimi qətliam edərlər. Yeri gələrsə,
ASALA kimi terror təşkilatlarını
dəstəkləyərək həm azərbaycanlı,
həm türk hədəflərinə qarşı hücumlar
edərlər. Yeri gələrsə, media savaşları həyata keçirərlər. Yeri gələrsə,
lobbilər üzərindən savaşlar edərlər.
Həmçinin, akademik ədəbiyyatla,
kinoqrafik propaqandalarla mübarizə
edərlər. Bu baxımdan Ermənistanın
Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı
mübarizəsi sərhədsiz savaşdır. Bu
mənada Qarabağ zəfəri zamanı
Türkiyə və Azərbaycanın əl-ələ, yanyana bu mübarizəyə qarşı dayanması əslində ermənilərin dünya miqyasında bizə qarşı verdiyi bu sərhədsiz
savaşı da aşkara çıxarıb”.
AK Partinin sədrinin birinci müavini qeyd edib ki, Qarabağın işğaldan azad olunması ilə Azərbaycan
və Türkiyənin dünyanın qlobal
strukturlarına qarşı tənqidlərində
nə qədər haqlı olduğunu bir daha
ortaya qoyur: “BMT başda olmaqla, heç bir beynəlxalq təşkilatın
dünyada sülhü təmin etmək, ədaləti
bərqərar etmək baxımından azacıq
əməyinin, gücünün olmadığı ortaya
çıxdı. 1994-cü ildə qurulan ATƏTin Minsk qrupunun əslində heç
bir şey etmədiyini və əslində 30
il Qarabağın işğalını seyr etdiyini
bütün dünya görüb. Qarabağ zəfəri
ilə Azərbaycan sonu gəlməyən

toplantılar, haqsız olana dayan, sən
haqsızlıq edirsən demək cəsarətini
göstərməməyin, haqlının güclə
nəticə əldə edə biləcəyini bütün
dünyaya göstərib. Bu mənada,
ATƏT-in Minsk qrupu başda olmaqla
bu qurum və quruluşların heç bir
dəyəri olmadığı aşkara çıxıb. Eyni
şəkildə 25-26 fevral 1992-ci ildə
törədilən Xocalı qətliamından sonra
“Human Right Watch” təşkilatı dünyadakı heç bir beynəlxalq təşkilatın
Xocalı qətliamına səs çıxarmadığını gördük. Dünya qurumlarının
ədaləti müdafiə etməyən, tamamilə
mövcud status-kvonun qorunmasına səy göstərən qurumlarının da
heç bir işə yaramadığını bir daha
görmüş olduq. Yenə eyni şəkildə
dünya televiziyalarına baxdıqda,
Azərbaycanla bağlı dosyeləri,
ədalətsiz yayımları görürük. Nə
hikmətdirsə, Azərbaycanı neft və
qaz zənginliyi ilə, Cənubi Qafqazda,
Asiyada önəmli strateji keçid nöqtəsi
olduğunu tez-tez gündəmə gətirirlər.
Sanki Azərbaycan azərbaycanlıların
deyil, beynəlxalq aləmin diqqətini
üzərinə toplamış nəzər nöqtəsi kimi
danışırlar. Amma azərbaycanlıların
dərdləri ilə bağlı heç bir hərəkət
etməzlər. Ona görə Azərbaycanın
bu zənginliklərindən, strateji
önəmindən bəhs edən beynəlxalq
ictimaiyyətin nə üçün Xocalı qətliamı
və Qarabağın işğalı kimi mövzularda illərdir səssiz qaldıqlarını bir
daha sormaq istəyirəm. Bu mənada
Qarabağ zəfəri dünya sistemindəki
boşluqların ortaya çıxarılması, həm
də güclərimiz birləşdirildiyində nə
qədər önəmli nəticələr əldə edildiyini
göstərməsi baxımından xəbərdarlıq
fişəngi kimidir. Bu məsələ dünyanın bir çox yerlərində Türkiyə və
Azərbaycana qarşı fəaliyyətlərini
davam etdirənlərin diqqətini
çəkib. ABŞ, Fransa, Belçika və
bir çox Qərb ölkəsindəki Türkiyə
və Azərbaycan əleyhdarlarının
necə erməni lobbilərinin çörəyinə
yağ sürtdüyünü, onlarla necə
əlaqədə olduqlarını, yeri gəldikdə
ASALA, PKK, PYD, FETÖ kimi
terror təşkilatlarına necə dəstək
verdiklərini bir daha ortaya çıxarıb.
Türkiyə ilə birlikdə Azərbaycanın
əl-ələ olması bu coğrafiyada dəyərli
bir tənhalıqdan qurtuluş və qürurlu
duruş kimi dünyaya dərs vermişdir”.
N.Kurtulmuş bildirib ki, Qarabağ zəfəri Qafqazlarda sülhə,
təhlükəsizliyə, ədalətə, problemləri
dialoq vasitəsilə həll etmək üçün
yeni siyasi meydan açıb: “Cənab
Prezidentimizin Bakı səfəri
çərçivəsində Qafqazdakı 6 ölkənin
bu regionun problemlərini həll edə
biləcək önəmli gücə sahib olduğunu
ifadə etməsi əslində tam olaraq bu
nöqtəni işarə edən bir hadisədir.
Yəni biz bu bölgədə ədalətli sülh ortaya çıxdıqdan, ölkələrin ərazi bütövlüyü tanındıqdan sonra Qafqazdakı
məsələləri müzakirə etmək üçün
fövqəladə siyasi işbirliyi mühiti əldə
edirik. Fikrimcə, Qarabağ zəfərini
beşinci önəmli dərsi də budur”.
N.Kurtulmuş vurğulayıb ki, ABŞ
Prezidenti Co Baydenin qondarma
erməni soyqırımı sözünü təkrarlamış
olması tarixi həqiqətləri dəyişdirmə
gücündə deyil: “Açıq şəkildə ifadə
edirik ki, cənab Baydenin bu sözləri
mənasız, siyasi məqsədlər üçün
söylənmiş və erməni lobbilərin könlünü xoş tutmaq üçün dilə gətirilib.
Daha açıq formada desəm, cənab
Bayden ABŞ-ı erməni lobbilərinə
girov vermişdir. Bu ABŞ-ın milli maraqlarına da ziddir. Bu həqiqətləri də
əks etdirmir. Bizim tariximizdə heç
bir şəkildə soyqırım yoxdur. Əgər
soyqırımdan bəhs edənlər varsa,
onlara geriyə dönüb öz tarixlərinə
baxmağı tövsiyə edirik. Yaşadıqları
ABŞ-a dönüb baxsınlar. Yeni qitənin
əsl sahibləri olan yerlilərin necə
və hansı formada yox edilməsinin
hesabını versinlər. Xirosima və
Naqasakidə 350 min insanın
ölümünə səbəb olan və sadəcə yaşayanlar deyil, sonrakı nəsillərin kökünü kəsən xain atom bombasının
əmələ gətirdiyi soyqırıma baxsınlar.
Əgər soyqırım axtarırlarsa, getsinlər
Vyetnamda insanlıq əleyhinə hansı,
cinayətlər törətdiklərini gözdən
keçirsinlər. Həmçinin müharibə
zamanı yaponiyalıları toplanma

düşərgələrində nasist Almaniyasından betər şəkildə davrandıqlarını
xatırlasınlar. Əgər o qədər geriyə
gedəcək hafizələri yoxdursa, daha
yaxın illəri nəzərdən keçirsinlər.
Əfqanıstanda öldürdükləri 1.5
milyon insanın hesabını versinlər.
İraqın işğalı ilə məhv edilən 1
milyondan artıq insanın hesabını
versinlər. Bağdaddakı qətliamlara
baxsınlar. Quantanamo kimi
həbsxanalardakı insanlıq əleyhinə
cinayətləri, işgəncələri xatırlasınlar.
Dolayısı ilə bizim tariximizin heç
bir dönəmində soyqırım yoxdur.
Osmanlıda ermənilər sadiq millət
olaraq qəbul edilirdi. Amma Osmanlının dağıntıları üzərində qınçaqlara,
daşnaqlara, erməni təşkilatlarına
kimlər dəstək, silah verdi?
Türkiyədə, Azərbaycanda erməniləri
dəstəkləyərək bizə qarşı kim qaldırdı? Bu gün ASALA, PKK, PYD kimi
terror təşkilatlarının dəstəklənməsi
dünyadakı imperialist təzahürlərin
yeni formasıdır. 100-120 il əvvəl nə
edirdilərsə, indi də eynisini edirlər.
Biz bu oyunu bilirik. ABŞ və bəzi
imperialist keçmişə sahib ölkələr
arasında bölgəyə, Yaxın Şərqə
baxışımızda təməl fərqlilik var. Biz
Türkiyə olaraq, sülhə, sabitliyə və
həmrəyliyə sahib bir bölgə istəyirik.
Bölgə xalqlarının türklər, ermənilər,
kürdlər, ərəblər, əcəmlər, sünnilər,
şiələr, fərqli məzhəbləri, fərqli dinləri
ilə birlikdə sülh içərisində yaşasınlar.
Türkiyə olaraq məqsədimiz daha çox
inteqrasiya, birləşmə, əməkdaşlıq
və rifahın yüksəldilməsidir. Təəssüf
ki, bəzi imperialist keçmişə sahib
ölkələr və bu gün ABŞ-ın Yaxın
Şərqdə yürütdüyü siyasət daha çox
parçalanmanın təmin edilməsinə
xidmət edir. Bu baxış fərqləri Baydenin ifadə etdiyi kimi, qondarma
soyqırım kimi məsələlərdə ortaya
çıxır. Bunu təkcə Türkiyəyə düşmən
münasibət kimi ortaya qoymurlar.
Qeyd etdiyim kimi erməni məsələsi
üzərindən bölgədə yenidən 100
il öncə etdiklərini təkrarlamaq
istəyirlər. Biz iki dövlət, tək millət
Azərbaycan və Türkiyə Qafqazların
önəmli iki ölkəsi olaraq xalqlarımızla
birlikdə Qarabağ zəfərindən sonra
daha ayıq bir şəkildə yolumuza
davam edəcəyik. Qardaşlığımızı,
əməkdaşlığımızı, həmrəyliyimizi
hər sahədə irəli aparacağıq. Bu
məqsədlə Yeni Azərbaycan Partiyası
və Ədalət və İnkişaf Partiyası bu
böyük gələcək mübarizəsində iki
önəmli güc olaraq ölkələrimizi irəli
aparmaq üçün mübarizə aparacağıq”.
Konfrans iştirakçılarını salamlayan YAP sədrinin müavini-Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov
çıxışında bildirib ki, Türkiyənin
Ədalət və İnkişaf Partiyası və Yeni
Azərbaycan Partiyasının birgə
təşkilatçılığı ilə keçirilən videokonfransın tarixi və onun mövzusu
heç də təsadüfən seçilməmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
“Azərbaycan – Türkiyə, bir millət, iki
dövlət” kəlamının tarixiliyi özünün
siyasi, iqtisadi, mənəvi, eləcə də
geostrateji mahiyyətini ötən dövr
ərzində sübuta yetirmişdir. 44 günlük
şanlı Vətən müharibəsi və xalqımızın böyük zəfəri ulu öndərimizin
bu sözlərinin təntənəsi idi. Elə son
günlərdə də qardaş Türkiyənin uydurma soyqırımı ittihamı ilə üzləşdiyi
bir zaman xalqlarımızın nümayiş
etdirdiyi vahid mövqe sarsılmaz
birliyimizin bariz nümunəsi oldu.
Tahir Budaqov qeyd edib ki,
Azərbaycan 44 günlük müharibədə
təcavüzkar Ermənistanı ağır
məğlubiyyətə uğratdı, parlaq qələbə
qazanaraq tarixi ədaləti, ərazi
bütövlüyünü bərpa etdi. Müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli
Azərbaycan Ordusu şanlı zəfər
yürüşü edərək təcavüzkar erməni
silahlı qüvvələrini əzəli torpaqlarımızdan qovdu. Beləliklə, 30 ilə
yaxın müddət ərzində regionda
sülhə, sabitliyə və təhlükəsizliyə
ciddi təhdidlər yaradan, separatizmə
rəvac verən işğal faktına son
qoyuldu, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini hərbi-siyasi
yolla həll etdi. Bununla Azərbaycan
dövləti həm də Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası-

nın uzun müddət kağız üzərində
qalmış 4 qətnaməsinin icrasına nail
oldu. Azərbaycanın bu möhtəşəm
tarixi qələbəsi təkcə ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün təmin olunması
deyil, eyni zamanda, regionda yeni
geostrateji reallıqların yaradılması
baxımından mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Ölkəmiz yeni reallıqlar
yaratmaqla bölgədə dayanıqlı sülh,
etibarlı sabitlik və təhlükəsizlik, o
cümlədən çoxşaxəli əməkdaşlıq
mühiti formalaşdırdı. Regionda
kommunikasiya xətlərinin bərpa
olunması, o cümlədən Zəngəzur
nəqliyyat dəhlizinin açılması təkcə
bölgə xalqları və dövlətlərinin rifahına, inkişafına xidmət etməyəcək.
Bu, eyni zamanda, regionda yeni,
çoxtərəfli əməkdaşlıq platformasının
yaranmasını şərtləndirəcək.
YAP sədrinin müavini diqqətə
çatdırıb ki, istər 30 ilə yaxın müddət
ərzində davam edən münaqişə
dövründə, istər 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı, istərsə də
postmüharibə mərhələsində qardaş
Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycan
Respublikasına qətiyyətli, birmənalı
mənəvi-siyasi dəstək göstərməsi
sevindirici və qürurverici haldır.
Xalqlarımız və dövlətlərimiz bir daha
sübuta yetirdilər ki, dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq prinsiplərinə
əsaslanan Azərbaycan-Türkiyə
münasibətləri yeni dünya düzəni
üçün parlaq nümunədir. Azərbaycan
xalqı qardaş dəstəyini hər zaman
çox yüksək qiymətləndirir, “bir millət,
iki dövlət” fəlsəfəsinə əsaslanan
münasibətlərin inkişafından böyük
məmnunluq duyur.
YAP Mərkəzi Aparatının
rəhbəri söyləyib ki, yeni mərhələdə
də Azərbaycan və Türkiyənin
birgə təşəbbüsləri bölgədə
sülh və təhlükəsizlik mühitinin
möhkəmlənməsinə, çoxtərəfli
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
dərinləşməsinə öz töhfəsini
verəcək: “Hər iki ölkə bölgədə
yaranan yeni əməkdaşlıq platforması çərçivəsində rifah və inkişaf
tərəfdarıdır. Bütün bunlara baxmayaraq, bəzi məsuliyyətsiz, qərəzli,
qeyri-obyektiv və tarixi faktlardan,
həqiqətlərdən uzaq addımların
atılması yeni geosiyasi reallıqlarla
uzlaşmır, regionda qarşılıqlı faydalı
və bərabərhüquqlu əməkdaşlığa
ciddi mənfi təsir göstərir. Daha
dəqiq desək, ABŞ Prezidenti Co
Baydenin 1915-ci ildə baş vermis
hadisələrlə əlaqədar bəyanatında
uydurma soyqırımı ifadəsindən
istifadə etməsi tarixin təhrif olunması
cəhdi kimi qiymətləndirilməlidir. Bu,
eyni zamanda, qardaş Türkiyəyə
qarşı uğursuz təzyiq cəhdi, həm
də ABŞ ilə Türkiyə Cümhuriyyəti
arasındakı strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin ruhuna zidd addım
kimi qəbuledilməzdir. Bu, həm
də ABŞ Prezidentinin beynəlxalq
hüquq normalarına və ümumbəşəri
dəyərlərə sayğısızlığıdır. Bu
addım hər bir azərbaycanlının da
hiddətinə səbəb olmuşdur. Çünki
xalqımıza qarşı dəfələrlə soyqırımı
aktları həyata keçirmiş, müharibə
cinayətləri törətmiş ermənilərin
“məzlum” obrazında göstərilməsi,
eləcə də onların guya soyqırımına
məruz qaldığının iddia olunması tarixin saxtalaşdırılması və reallıqların
bilərəkdən təhrif olunması ilə yanaşı,
Qarabağ zəfərindən sonra yaranmış
geosiyasi mənzərəyə dolayı təsir
cəhdləri kimi də qiymətləndirilməlidir.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan
cəmiyyəti və dövləti hər zaman
olduğu kimi bu məsələdə də qardaş
Türkiyəyə birmənalı və qətiyyətli
dəstəyini bəyan etdi. Aprelin 24-də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ilə Türkiyə
Respublikasının Prezidenti cənab
Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında
telefon danışığı zamanı dövlət
başçıları ABŞ Prezidenti C.Baydenin
uydurma “erməni soyqırımı” ilə
əlaqədar verdiyi bəyanatı qınadılar. Bu qərarın yanlış olduğunu
qeyd edən partiyamızın sədri onu
tarixi səhv adlandırdı. Dövlətimizin
başçısı Azərbaycan xalqı və dövləti
adından bu bəyanatın qəbuledilməz
olduğunu bir daha diqqətə çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev eyni zamanda, sözügedən açıqlamanın

regionda yeni yaranmaqda olan
əməkdaşlıq meyillərinə ciddi zərər
vurduğunu bəyan etdi, Azərbaycanın
hər zaman Türkiyənin yanında
olduğunu diqqətə çatdırdı. Prezident
İlham Əliyev ABŞ-ın dövlət katibi
Entoni Blinken ilə telefon danışığı zamanı da ABŞ Prezidentinin
dırnaqarası “erməni soyqırımı” ilə
bağlı bəyanatı ilə əlaqədar qeyd
etdi ki, Türkiyə Azərbaycanın yaxın
dostu və müttəfiqidir. Bu əməkdaşlıq
postmüharibə dövründə bölgəmizdə
çox önəmli və müsbət rol oynayır
və ABŞ Prezidentinin bu açıqlaması
Azərbaycan rəhbərliyi və ictimaiyyəti
tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb.
Beləliklə, ölkələrimiz tarixi sınaq qarşısında bir daha sarsılmaz həmrəylik
nümayiş etdirdilər. “Bir millət, iki
dövlət” olan Azərbaycan-Türkiyə
Qarabağ zəfəri sonrası da qətiyyətli
mövqe sərgilədilər. Hesab edirəm
ki, bugünkü konfrans da sözügedən
məsələyə dair hər iki ölkənin
hakim partiyasının vahid mövqeyi
kimi Azərbaycan-Türkiyə birliyinin
sarsılmazlığının növbəti nümayişi
olacaqdır”.
Türkiyənin Uludağ Universitetinin professoru, SETA Beynəlxalq
Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin
təhlükəsizlik məsələləri üzrə xüsusi
mütəxəssisi Ferhat Pirinçci bu
önəmli konfransda çıxış etməkdən
məmnunluğunu ifadə edib. Ferhat
Pirinçci çıxışında Qarabağ zəfərinin
Ermənistan və erməni diasporuna
təsirindən, eləcə də, ABŞ Prezidenti
Co Baydeninin “erməni soyqırımı”
açıqlamasının əsl məqsədlərindən
bəhs edib.
Ekspertin fikrincə, İkinci
Qarabağ müharibəsini sadəcə
müharibə, torpaqların işğaldan
azad edilməsi kimi yox, daha
geniş mənada dəyərləndirmək
lazımdır: “Azərbaycan və Türkiyə
olaraq bu mərhələni yaşadıq və bu
mərhələdən zəfərlə çıxdıq. Bu zəfər
Azərbaycana qarşı 30 il davam edən
işğal siyasətinin, mövcud statuskvonun alt-üst edilməsi ilə müşayiət
olunur. Dünya dövlətləri, beynəlxalq
təşkilatlar Qarabağ probleminin
ədalətli şəkildə həll edilməsi üçün
ciddi cəhdlər etmirdilər. Nəticədə,
Azərbaycan hərbi-siyasi yolla bu
problemi həll etdi. İkinci Qarabağ
müharibəsində Azərbaycan hərbi
və diplomatik müstəvidə çox fəal çalışdı. Türkiyə də hər zaman olduğu
kimi yenə də Azərbaycanı qətiyyətlə
dəstəklədi”.
Ermənistan və erməni diasporunun fəəlaiyyətindən danışan Ferhat
Pirinçci qeyd edib ki, Azərbaycanın
zəfəri Ermənistanda on illərlə davam
edəcək psixoloji travma yaratdı:
“Ermənistanda İkinci Qarabağ
müharibəsinə qədər də iqtisadi
böhran, yoxsulluq hökm sürürdü,
ölkə siyasi cəhətdən müstəqil
deyildi. Azərbaycanın Qarabağ
zəfəri Ermənistanın heç gözləmədiyi
anda, yeni torpaqlar işğal etməyi
planladığı vaxtda baş verdi. Bu da
erməni cəmiyyətində şok effekti
yaratdı. Həmin vaxt Ermənistanda
hakimiyyətə qarşı etiraz aksiyalarının şahidi olduq. İyun ayında
keçiriləcək seçkilərdə də İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinin təsiri
olacağı qaçılmazdır. Bu prosesdə
erməni diasporu da müxtəlif
fəaliyyətlər göstərir. Normal şərtlərdə
müxtəlif ölkələrdə yaşayan xalqların
diasporları öz doğma ölkələrinin
siyasətini dəstəkləyir. Həyata
keçirilən siyasətin yönümündən
asılı olmayaraq, bu belədir. Amma
erməni diasporunun mövqeyinə baxdıqda, o, Ermənistanı yönləndirən
və yönləndirməyə çalışan aktor
olaraq dəyərləndirilə bilər. Erməni
diasporunun, özəlliklə ABŞ-dakı
erməni diasporunun Ermənistanın
siyasətində olduqca təsirli olduğunu
söyləyə bilərəm. Xüsusilə, onu qeyd
etmək istəyirəm ki, erməni diasporu “erməni soyqırımı”nı dünyada
tanıtmağa çalışır. Dünya tarixində
soyqırımı dedikdə, yəhudi soyqırımı- Holokost ilk olaraq yada düşür.
Bəzi ölkələrdə soyqırımını qəbul
etməməyə görə cəza qanunları
da var. Erməni diasporu da buna
çalışır. Bu məsələdə ABŞ-dakı
bəzi siyasətçilər də ermənilərə
dəstək verir. Məqsəd odur ki, həmin

uydurma məsələni “soyqırımı aktı”
səviyyəsində dünya ölkələrində
qəbul etdirsinlər”.
Mütəxəssis diqqətə çatdırıb ki,
Türkiyə bu məsələ ilə bağlı arxivlərin
açılmasını, tarixçilərdən ibarət ortaq,
ya da ayrı-ayrı komissiyaların yaradılmasını təklif edib: “Məqsəd odur
ki, 1915-ci il hadisələrini tarixçilər
araşdırıb qiymət verisn. Ermənilər
isə bu təklifi qəbul etmir. Bilirlər ki,
əgər gerçəklər ortaya çıxarsa, bu,
ermənilərin ziyanına olacaq.
Ermənistan və erməni diasporunun “soyqırımını” dünya
gündəmində saxlamasında digər bir
məqsəd Azərbaycan ərazilərini işğal
etməsini, müharibə cinayətlərini,
dinc insanların qətlıamını, Xocalı
soyqırımını kölgədə saxlamaqdır.
Ermənistan Gəncəyə, Bərdəyə
və digər yaşayış məntəqələrinə
atdığı raketlərin müzakirəsini
əngəlləməyə çalışır. Ermənilər
bütün bunların hamısının üstünü
örtməyə çalışır. Bəs ABŞ prezidenti
niyə görə “soyqırımı” ifadəsini indi
işlətdi? Təbii ki, bunun TürkiyəABŞ münasibətlərinə mənfi təsiri
var. Amma digər vacib məqamlar
da qeyd edilməlidir. ABŞ-dakı
erməni diaspor təşkilatları bütün
erməniləri bu istiqamətdə fəaliyyə
çağırır. Mən ABŞ-dakı əsas erməni
diasporunun saytını izləmişəm.
Onların son fəaliyyətləri Qarabağ
zəfəri qazanan Azərbaycana qarşı
idi. Türkiyəyə qarşı bir çağırış var
idi ki, bu da Türkiyənin Qarabağ
məsələsində Azərbaycana dəstəyi
ilə bağlıdır. Göründüyü kimi, 24
apreldə Co Baydenin həmin ifadəni
işlətməsi Qarabağ məğlubiyyətinə
görə psixoloji sarsıntı keçirən
ermənilərin bir az sakitləşməsinə
səbəb oldu. İndi ermənilər aqressiv
şəkildə Qarabağ üzərindən təbliğat
aparmaqdadırlar ki, Azərbaycana və
Türkiyəyə böhtan atırlar”.
Türk ekspert qeyd edib ki,
hazırda Ermənistanda ciddi daxili
problemlər var: “Etiraz aksiyaları davam edir, bir müddət əvvəl
hakimiyyət çevrilişi çağırışları da
var idi. Baydenin məlum bəyanatı
ermənilərdə gərgin psixoloji vəziyyəti
nisbətən yumşaldacaq. Eyni
zamanda, parlament seçkilərində
bir güc mübarizəsinin aparlmasına
səbəb olacaq. Hazırda ermənilər
Qarabağda məğlub olduqdan sonra
Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı böhtan kampaniyasını davam
etdirilər, əsas fəaliyyətlərini bu
istiqamətdə qurublar. Baydenin açıqlamasının Türkiyə-ABŞ
münasibətlərinə müəyyən təsiri olsa
da, bizim mövqeyimizin güclənməsi
fonunda hər hansı təsiri yoxdur.
Yəni əsas məqam Türkiyə və
Azərbaycanın bütün təxribatlara
qarşı hazır olmasıdır. İki ölkənin
birgə fəaliyyəti müsbət nəticələr verir
və bu amil bölgədə sabitliyi təmin
etmək iqtidarındadır. Azərbaycan
bu məqsədlə çoxlu sayda şəhid
verdi. Türkiyə isə Azərbaycana hər
cür dəstəyi verdi. Bundan sonra da
dəstək verməyə hazırdır. Növbəti
mərhələdə bizim üç prioritetimiz
var. Birincisi, azad olunan ərazilərin
bərpası, bu anlamda iki ölkənin
rəhbərləri mövqelərini bildiriblər.
İkincisi, Zəngəzur dəhlizinin açılması
və Naxçıvanla birbaşa kommunikasiyanın təmin olunması. Üçüncüsü
isə Xankəndinə, Xocalıya və digər
yerlərə azərbaycanlıların qayıtmasıdır. Əlbəttə ki, Ermənistan
yeni təxribatlar törədə bilər. Çünki
ermənilər İkinci Qarabağ savaşının
nəticələrini həzm edə bilmirlər və
belə bir şəraitdə erməni millətçiləri
Baydenin məlum açıqlamasından
bir qədər cəsarət almış durumdadırlar. Amma Azərbaycan və Türkiyə
meydanda, cəbhədə güclü olduqca, heç bir şey 27 sentyabr öncəsi
kimi olmayacaq. Əgər bir dəyişiklik
olacaqsa, Azərbaycan və Türkiyənin
xeyrinə olacaq. Son söz olaraq onu
demək istəyirəm ki, Ermənistanın
qarşısında iki yol var. Birincisi, dövlət
başçılarımızın dediyi kimi altılıq plotfarması çərçivəsində yaxşı qonşu
olmalıdır, ya da aqressiv siyasətini
davam etdirməklə uduzmağa davam
edəcək”.
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Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Türkiyənin Ədalət və
İnkişaf Partiyasının birgə videokonfransı keçirilib
(əvvəli 4-cü səhifədə)
Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə
Heyətinin üzvü Elşad Mirbəşiroğlu isə
çıxışında qeyd edib ki, müasir dünyamızın bir sıra səciyyəvi xüsusiyyətləri
var ki, bunlar da dövlətlərarası
münasibətlərdə mütləq şəkildə özünü
göstərir. Sirr deyil ki, müasir mərhələdə
dövlətlərin hamısı çoxqütblü çağırışlar qarşısındadır. Bu çağırışlar təbii
ki, dövlətlərin inkişafına çox ciddi
maneələr törədir. Amma qürurla qeyd
etmək olar ki, bu, Azərbaycan- Türkiyə
münasibətlərində və hər iki dövlətin
ayrı-ayrılıqda inkişafında özünü
göstərmir. Azərbaycan və Türkiyə
inamla irəli gedir, inkişaf edirlər.
Hər şeydən öncə AzərbaycanTürkiyə münasibətlərinin xarakterinə
toxunmaq istərdim. Çünki iki qardaş
dövlətin bugünki uğurlarının əsasında
məhz aralarındakı münasibətlərin,
əməkdaşlığın xarakteri dayanır. Onların
dostluğunu yaradan, əməkdaşlığını
sürdürməyə imkan verən başlıca amil
rolunda ortaq maraqlar çıxış edir.
Azərbaycan-Türkiyə
münasibətlərində isə biz fərqli şəraitin
olduğunu görə bilərik. Münasibətlər
çox səmimi, ortaq dəyərlər üzərində,
ortaq tarix üzərində qurulur. Təbii ki, o
dəyərlər üzərində qurulan münasibətlər
birgə addımlar ataraq birgə inkişafı,
birgə potensialın formalaşdırılmasına
imkan verir.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
“bir millət, iki dövlət” şüarı ilə tam
uzlaşır. Bu iki qardaş ölkə arasında
münasibətlər, səmimiyyət, eyni zamanda, böyük Atatürkün təbirincə desək
“Azərbaycanın sevinci bizim sevncimiz, kədəri bizim kədərimizdir” şüarı
ilə uzlaşır. Hər iki xalqı birləşdirən
ən mühüm ortaq dəyər isə tarixin ən
böyük şəxsiyyətlərinə, qurucu atalarına malik olmağımızdır. Azərbaycan
tərəfdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev, qardaş Türkiyə
tərəfdə Türkiyə Cumhuriyyətinin
qurucusu Mustafa Kamal Atatürk və bu
böyük şəxsiyyətlərin qurmuş olduğu
fundamental əsaslar üzərində müasir
Azərbaycan və Türkiyə çox uğurlu
əməkdaşlıq qura biliblər, dostluq
münasibətlərini formalaşdıra biliblər.
Bu gün dünya dövlətləri arasında
səmimi dostluq münasibətləri necə
olmalıdır sualına cavab axtararkən
Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinə
baxmaq yetərlidir.
Azərbyacan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, AzərbaycanTürkiyə dostluğu, qardaşlığı dünya
üçün bir nümunədir. Həqiqətən də
dünyanın digər dövlətləri arasında münasibətlərə diqqət yetirsək,
Azərbaycan və Türkiyə arasındakı
qədər səmimi dostluq-qardaşlıq
münasibətlərini görə bilmərik. Tarixin
çətin anlarında, sınaq qarşısında
Azərbaycan və Türkiyə hər zaman
biri-birilərinin yanında olublar. Təbii
ki, həm müasir dünyamızda, həm
də tarixin istənilən mərhələsində iki
dövlət arasında və yaxud dövlətlərarası
münasibətlər sistemində dövlətlərin
biri-birinə olan münasibətlərini əsasən
etimad amili müəyyənləşdirir. Biz
yenə də qürurla qeyd edə bilərik ki,
Azərbaycan və Türkiyə arasındakı
etimad yenə də dünya ölkələri üçün bir
örnəkdir.
Bir neçə məqam üzərində fikrimi
əsaslandırmaq istərdim. 2014-cü ilin
aprel ayının 24-də Praqa şəhərində
Şərq Tərəfdaşlığı iştirakçılarının
Sammiti keçirilirdi. Sammitdə
Ermənistanın prezidenti olan Sarkisyan yenə də fürsətdən istifadə
edərək Türkiyəyə qarşı ittihamlar
səsləndirməyə başladı. “Soyqırımı”
tanımamaqda, Ermənistanla sərhədləri
açmamaqda qardaş Türkiyə ittiham olundu. Sammitdə Ermənistan
prezidentinə cavab verən cənab İlham
Əliyev bildirdi ki, Ermənistan tərəfi
həmişə olduğu kimi vəziyyətdən
sui-istifadə edərək Türkiyəni ittiham
edir, qondarma “soyqırımı” haqqında
danışır. Türkiyə nümayəndələri burada
yoxdur, lakin mən buradayam.
Həqiqətən də dövlət başçımızın
bu cür cavabı, bu mövqeyi iki dövlət
arasında qardaşlığın, səmimiyyətin,
etimadın hansı nöqtəyə qədər ucaldığının bariz göstəricisi idi. İştirakşçılara,
ayrıca olaraq Ermənistan prezidentinə
Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin
nəyə görə məhz indiki durumda olduğunu uzah etdi. Dövlət başçımız bildirdi ki, 1993-cü ilin aprel ayında işğalçı
Ermənistan Azərbaycanın Kəlbəcər
rayonunu işğal etdikdən sonra qardaş
Türkiyə Azərbaycanla, Azərbaycan
xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirərərək
Ermənistanla sərhəddi bağladı. Qondarma “soyqırımı”na gəldikdə isə yenə
də Azərbaycan Prezidenti Ermənsitan
tərəfinin haqsız, ədalətsiz olduğunu
və məsuliyyətsiz mövqe nümayiş
etdirdiyini bildirdi. Bildirdi ki, Türkiyə
Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan dəfələrlə ortaq komissiyanın yaradılmasını, arxivlərin açılaraq araşdırmaların həyata keçirilməsini
təklif etmişdi. Lakin nə Ermənmistan
tərəfindən, nə də ona dəstək olan
digər dövlətlərdən adekvat reaksiya
olmamışdı. Bu da onu göstərir ki, nə
Ermənistan, nə də ayrı-ayrı maraqlı
dövlətlər həqiqətin üzə çıxmasında
maraqlı deyillər. Çünki qondarma “soyqırımı” amilindən qardaş Türkiyəyə

qarşı istifadə etməyə çalışırdılar. Lakin
zaman dəyişir, təbii ki, AzərbaycanTürkiyə qardaşlığı, dostluğu öz sözünü
deməkdədir. Müasir şərtlər daxilində
dövlətlərin stabil inkişaf etməsi çox
probemli məsələdir. Lakin bunlara
baxmayaraq, həm Azərbaycan, həm də
Türkiyə davamlı olaraq iqtisadi uğurlar
qazanır, beynəlxalq münasibətlər
sistemində siyasi mövqelərini
gücləndirir və təsir imkanlarını artırırlar. Fəxrlə qeyd etmək lazımdır ki, bu
uğurlarda dövlətlərin biri-birinə qarşlıqlı dəstəkləri həlledici rol oynamışdır.
2020-ci il sentyabr ayının 27-də
Ermənsitan ölkəmizə qarşı növbəti
təxribat həyata keçirdi. Bu zaman
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan
Ordusu əks-hücum əməliyyatlatlarını
həyata keçirdi. Qısa zaman kəsiyində
haqqında miflər uydurulmuş
Ermənistan ordusu darmadağın
edildi. Xatırlatmaq istəyirəm ki,
sentyabr ayının 27-də başlamış Vətən
müharibəsinin artıq üçüncü, dördüncü günündə Ermənistan ordusunun
20-30 faizə qədəri yox idi. Azərbaycan
xalqı, Azərbaycan dövləti iradəsini,
gücünü bütün dünyaya nümayiş
etdirdi. Xüsusi vurğulamaq lazımdır
ki, bizim uğurlarımıza uğur qatan həm
də qardaş Türkiyənin bizə göstərmiş
olduğu səmimi, mənəvi, siyasi dəstək
idi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qətiyyətli mövqeyi
Azərbaycan əsgərini daha güclü,
Azərbaycan xalqını daha iradəli edirdi.
Bu baxımdan dünya bir daha gördü
ki, iki qardaş xalq, iki qardaş dövlət
arasında səmimi münasibətlər, onları
birləşdirən dəyərlər varsa, bu qardaşlıq,
bu əməkdaşlıq sarsılmaz olacaq. Və
onlar öz ortaq hədəflərini çox uğurla
quracaqlar. Azərbaycanla Türkiyənin
ortaq hədəfləri vardır. Bu ortaq hədəf
əsasən ondan ibarətdir ki, Türk dünyası
monolit olsun. Və Azərbaycan-Türkiyə
öz münasibətləri ilə bu monolitliyi nümayiş etdirirlər. Türk dünyasına, Şərq,
İslam dünyasına nümayiş etdirirlər ki,
dövlətlərarası münasibətlər, qardaşlıq
münasibətləri necə olmalıdır. Qürurla qeyd etmək lazımdır ki, dünya
Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin
bu xüsusiyyətini görür və ondan örnək
almağa çalışırlar. Həm Azərbaycan,
həm də Türkiyə tarixin istənilən anında
bir-birinə dəstək olmağa hazırdır. Vətən
müharibəsindən sonra Azərbaycan və
Türkiyə birgə Cənubi Qafqaz regionunda yeni siyasi reallıqlar formalaşdırdı.
Bu siyasi reallıqların əsas əlaməti
ondan ibarətdir ki, tarixin heç bir
dövründə baş verməyən uğura imza
atıldı. Bu uğur da ondan ibarətdir ki,
Cənubi Qafqaz regionunda regional
təhlükəsizlik sisteminin elementləri
formalaşdırıldı. Və bunu Azərbaycan
və Türkiyə birgə etdilər.
Cənubi Qafqaz regionunda yeni
əməkdaşlıq platforması təşəbbüsü
irəli sürülüb. Bu təşəbbüs Azərbaycan
Prezidenti tərəfindən irəli sürüldü,
qardaş Türkiyə tərəfindən dəstəkləndi
və region dövlətləri də bu platformanın
onların maraqlarına cavab verdiyini
düşünür və yaxından iştirak etmək
arzularını bildirdilər. Bundan sonra Cənubi Qafqaz regionunun həm
geosiyasi, həm də geoiqtisadi vəziyyəti
iki qardaş dövlətin haqlı maraqlarına
uyğun olaraq tamam dəyişəcək. Bundan sonra Cənubi Qafqaz regionunda
həm də təhlükəsizliyin, sülhün təmin
olunması baxmından unikal imkanlar
da yaranmış oldu. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Cənubi Qafqazın
təhlükəsizlik sisteminin yaradılması uğrunda çox cəhdlər edilmişdir.
Lakin Ermənistan və onun havadarlarının dağıdıcı fəaliyyəti bu sistemin
yaradılmasına imkan verməmişdir.
Azərbaycan-Türkiyə birliyi, qardaşlığı
belə bir sistemin ilkin elementlərini
artıq formalaşdırıb.
Görünən reallıq bu gün ondan
ibarətdir ki, qardaş Türkiyə təcavüzkar
Ermənistan və onun havadarlarının
sonuncu silahını da əlindən almaqdadır.
Dünyanın bir çox ölkəsi qondarma
“soyqırımı” tanıyıb. Amma bunun
Türkiyənin beynəlxalq mövqeyinə heç
bir təsiri olmayıb. Əvvəlki illərdən
fərqli olaraq qardaş Türkiyə qondarma
“soyqırımı” məsələsinə çox da reaksiya
nümayiş etdirmir. Hesab edirəm ki,
bu, olduqca müdrik yanaşmadır. Çünki
ermənilər bu günə qədər düşünürdülər
ki, qondarma “soyqırımı”nı Türkiyəyə
qarşı bir alət olaraq istifadə etmək olar.
Türkiyə isə soyuqqanlı davranaraq
nümayiş etdirir ki, uydurma “soyqırım”
adında alət Türkiyəyə heç bir təsir
göstərmir. Türkiyə regionun ən böyük,
ən güclü dövlətlərindən biridir. Regionda cərayan edən proseslərə təsir etmək
imkanı var. Və son olaraq qondarma
“soyqırımı” tanıyan ABŞ Prezdienti
Cozef Bayden də çox gözəl dərk edir
ki, Türkiyə ilə əməkdaşlıq ancaq xeyir
gətirər. Bu baxımdan gələcək İslam
dünyası, Şərq dünyası, müsəlman dünyası Türkiyə və Azərbaycanın dostluq
örnəyi əsasında böyük uğurlara imza
atacaq.
Çıxış edən AK Parti sədrinin
Xarici Əlaqələr üzrə müavini, Türkiyə
parlamentinin üzvü Efkan Ala tədbir
iştirakçılarını salamlayıb, YAP sədrinin
müavini-Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tahir Budaqova və partiyanın bütün
təmsliçilərinə fəaliyyətlərində uğurlar

diləyib.
Konfransın əhəmiyyətindən bəhs
edən Efkan Ala əvvəlcə Qarabağ
zəfərindən öncə mövcud olan vəziyyəti
xatırladıb: “Azərbaycan torpaqlarının
bir hissəsi işğal edilib, ədalətsizlik
baş verib və beynəlxalq ictimaiyyət
30 il bu prosesi sadəcə izləyib. Ulu
öndər Heydər Əliyevin dediyi “bir
millət iki dövlət” fəlsəfəsinə uyğun
olaraq ölkələrimiz haqqı, ədaləti
bərpa etmək üçün birgə işləyib, birbirini dəstəkləyib, işbirliyi qurub,
ədaləti bərpa etmək üçün 44 günlük
müharibədə haqsızlığı yer üzündən
silib. Bəzən 1+1 2-yə bərabər olmur.
5-ə, 6-ya bərabər olur. Bu da dünyanın
gözü önündə baş verir. Yəni 44 günlük
zəfərə dönüb baxdığımızda izah edə
bilməyəcəyimiz heç nə yoxdur. Bu güc
birliyinin kökündə ədalət, beynəlxalq
hüquq dayanır. Bəs bundan sonra nə
oldu? Azərbaycanda bir araya gələn
iki dövlət başçısının - Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın və İlham Əliyevin birlikdə
dəyərləndirdiyi mesaj dilə gətirildi. Bu
mesaj altılıq platformasının yaradılması ilə bağlıdır. Yəni bu bölgədə
elə bir ittifaq quraq ki, 6 ölkə bir
araya gəlsin və öz insanına daha çox
xidmət edəcək, iqtisadiyyatını inkişaf
etdirəcək, idarəetmələrini inkişaf
etdirəcək, hər şeyi daha irəli aparacaq
platforma yaradılsın. Ermənistana da
çağırış olundu. Yəni problemləri deyil,
onların həllini danışaq. İqtisadiyyatlarımızda əməkdaşlıq yaransın, bölgəyə
daha faydalı ola biləcəyimiz iş birliyi
yaransın. Yəni hər kəs qazansın, adına
da “qazan-qazan” platforması deyilir.
Biz həm cəbhədə, həm də masada otururuq. Amma böyük hədəfimiz xarici
siyasətimizlə beynəlxalq aləmdə heç
kimsəyə haqsızlıq etmədən, hər kəsin
qazana biləcəyi bir ortam təqdim edirik. Belə bir abu-havada buna heç bir
qatqı etməyənlərin fikirləri səsləndi”.
AK Parti sədrinin Xarici Əlaqələr
üzrə müavini qeyd edib ki, heç bir tarixi həqiqət siyasi fikirlərlə dəyişdirilə
bilməz: “Tarixin mövzusu siyasətin
mövzusu kimi gündəmə gətirilərsə,
burada heç kim qazanclı çıxmaz. Tarix
bunun nümunələri ilə doludur. Hər
kəs bundan zərərli çıxar. Ona görə biz
daim çağırış edirik. 2005-ci, 2015-ci
ildə də daim çağırış etdik. Dedik ki, bir
problemdən bəhs edirsiniz, o zaman
tarixin ortaq mövzusundan danışaq.
Ağrı-acıya gəlincə, bunlar üzərində
siyasət qurarsaq biz acılarımızı dilə
gətirməkdən qürur duyan, məmnun
olan bir millət deyilik. Bəziləri bunu
çox edir. Xocalı qətliamına nə ad verirsiniz? Balkan savaşında meydana gələn
nəticələrə nə ad verirsiniz? Birinci
Dünya müharibəsinə girmiş və o zamana qədər bütün haqqı, hüququnu vermiş
ölkələrə qarşı törədilən qətliamlara
nə ad verirsiniz? Osmanlı dövlətinin
mövcud olduğu dövrdə olan prosesləri
“soyqırımı” adlandırırsınızsa, o
zaman gerçəkdən törədilən faciələrə
nə deyəcəksiniz? Yəni “soyqırımı”
demək üçün tarixdən xəbərdar olmaq
lazımdır. Osmanlıda elə düzənləmələr
var idi ki, həmin proseslər zamanı
insan həqiqətən o qədər böyük savaşın
içərisindəykən belə düzənləməyi reallaşdıra bilən dövləti hörmətlə salamlamaq istəyir”.
Efkan Ala çıxışında o dövrdə
tarixi sənədlərdən də sitat gətirib.
Onun sözlərinə görə, həmin sənəddə
ermənilərin köçürülməsi necə həyata
keçiriləcək, prosesdən hansı komitələr
məsuliyyət daşıyır və s. arxivlərdə
bu haqda yazılıb: “Biz sözdə qondarma deyirik, amma azərbaycanlı
qardaşlarımızın təbirincə demək daha
yaxşıdır. Uydurma, qondarma erməni
soyqırımı iddiaları deyirlər. Sözdə
demək əvəzinə, uydurma demək daha
yerində işlənir. Bunların heç bir təməli,
tutarlı tərəfi yoxdur. Elə bir vəziyyətdir
ki, Osmanlıda bu qruplaşmaların
üsyan etmədiyi, qətliam törətmədiyi
və erməni vətəndaşlarının hansısa
olumsuz fəaliyyətdə olmadığı yerlərdə,
başda İstanbul olmaqla bölgələrdə
heç problem olmayıb. Ona görə də,
əsla yoxetmədən söhbət gedə bilməz.
Paytaxt İstanbuldan köçürmə yoxdur,
çünki orda problem olmayıb. Düşünə
bilirsizmi? Problemin olduğu yerlərdə
onu həll etmək üçün toplumlar ayrılırdı. Və orda üsyan edənləri yenə ölkənin
torpağına köçürürdülər. Və apararkən
də tədbirli olmaq üçün xüsusi qanun
olub, təlimatlar yazılıb. Bəs mənzərə
ortadaykən, bu məsələlər niyə gündəmə
gətirilir? Çünki bu gücün Türkiyə və
Azərbaycanın bu bölgədə qlobal aktor
halına gəlməsi, regional güc olması,
beynəlxalq münasibətlərdə xüsusi
rol oynamaları bir çox müstəvilərdə
yenidən nəzərdən keçirilməsinə səbəb
olur. Çünki yeni bir düzənin reallıqları
ortaya çıxır. Ona görə də belə məsələlər
dilə gətirilərək qarşımızı kəsməyə
çalışırlar. Bir də olduğumuz bölgənin
tarixdəki vəziyyətinə baxsaq görərik
ki, doğurdan da dünya burdan idarə
olunub, ya da əgər bura zəifləyibsə
dünya hər zaman bu bölgəni idarə
etmək istəyib. O baxımdan bizim iş
birliyi etmək və bu dəyərləri üstün tutaraq yolumuza davam etməkdən başqa
çıxış yolumuz yoxdur. Və doğru olan
da budur. Biz həm öz problemlərimizi
həll edərik, həm də başqa problemləri
çözərkən başqa problemlər yaratmarıq.
Biz həlləri çoxaltmaq siyasəti yeri-

dirik. Biz problemləri çoxaltmaq və
ondan yararlanmaq siyasəti yeritmirik.
Azərbaycanla Türkiyə hansı mövzuda
iş birliyi edibsə, bütün bölgəyə faydası
olacaq məqamlar ortaya çıxarıblar.
Amma 1990-cı illərdən bəri dünyadakı
dəyişikliklər, həm “ərəb baharı”ndan
sonra ortaya çıxan nüanslar, həm də
bölgədə formalaşan yeni düzən, 2008
–ci il dünya böhranı, koronavirus
pandemiyası, Çin və ABŞ arasındakı
silahsız müharibə, Böyük Britaniyanın
Avropa Birliyindən çıxması –bütün
bunlar diqqətə alındığında regional
barış şəraiti xoş niyyət ərz edir. Bunu
görürük. Yəni yenidən sülh içərisində
dünya inşa etmək üçün öncə regional problemlərin həll olunması və
bölgələrdə sülh və hüzurun təsis
edilməsi lazımdır. Burda da ən önəmli
bölgələr və sülhə, təhlükəsizliyə töhvə
verə biləcək olan ən önəmli iki aktor
Türkiyə və Azərbaycandır. Onlar yaxşılığı çoxaldır, haqsızlığı aradan qaldırır.
ABŞ Prezidenti Baydenin açıqlaması
da bu bölgədə təhlükəsizliyə zidd kimi
qiymətləndirilir. Ona görə problemin
yaşanmaması üçün daha çox çalışmalı,
mübarizə və səbir göstərməliyik. Bu
açıqlamanı rədd edirik. Heç bir hüquqi
tərəfi yoxdur bu açıqlamanın. Bunu
hüquqşünaslar daha yaxşı bilir. Şərdir,
böhrtandır və qəbuledilməz açıqlamadır. Biz bildiyimiz həqiqətləri yenə
deyəcəyik. Heç kim həqiqətin səsindən
daha çox danışa bilməz. Həqiqət
arxivimizdədir. İstəyən gəlib baxa bilər,
araşdıra bilər. Bizim kimsədən qorxumuz yoxdur, kimsəyə verəcək hesabımız yoxdur. Hər kəsin arzu etdiyi şey
həqiqətin bilinməsidir. Siyasət də buna
görə qurulur. Bunun xaricində başqa
siyasət ola bilməz”.
Çıxış edən Milli Məclisin deputatı,
Bakı Dövlət Universitetinin professoru, YAP İdarə Heyətinin üzvü Anar
İsgəndərov bildirib ki, ümummilli
lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümünə həsr olunmuş
bu konfrans sözün həqiqi mənasında
Azərbaycan və Türkiyə tarixinin şərəfli
dövrünə təsadüf edir: “Bu qardaşlığın analoqu olmayan tərifini Heydər
Əliyev dahiyanə şəkildə vermişdir: Bir millət, iki dövlət! Nə üçün
Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycanın,
Azərbaycan Türkiyənin yanındadır?
İcazənizlə, bu dosluğun və qardaşlığın tarixinə bir yerdə nəzər salaq.
Anadolu Türkləri ilə Azərbaycan
Türklərini bir-birinə dost, qardaş edən
minilliklərlə ölçülən ortaq tariximiz və
mədəniyyətimiz mövcuddur. Osmanlı
dövlətinə böyük şöhrət gətirən, Türkmüsəlman tarixinə Fateh kimi daxil
olan II Mehmetin müəllimi Azərbaycan
türkü Ağ Şəmsəddin olmuşdur. Osmanlı imperiyası zaman-zaman üç qitədə
torpaq sahibi oldu, imperyaya daxil
olan xalqların dili, dini ayrı olsa da,
onlara tətbiq olunan qanunlarda fərq
qoyulmadı. Bax, əsl ədalət budur.
1914-cü ildə I Dünya müharibəsi
başladı. Müharibəyə daxil olan hər bir
dövlətin öz maraqları var idi. Çar Rusiyası Osmanlıya qalib gələcəyi tədqirdə
vaxtı ilə I Pyotr tərəfindən irəli sürülən
vəsiyyətinə nail olmaq istəyirdi. I Pyotr
vəsiyyətində deyirdi: Rusiya o zaman
xoşbəxt dövlət ola bilər ki, İstanbul
onun paytaxtı, Bosfor və Dardanel
isə boğazları olsun. Qərb dövlətləri
Osmanlı imperiyasını parçalamaqla
üç dövlətə bölməyi planlaşdırmışdılar. Azərbaycan xalqı çar Rusiyasının
təbəəsi hesab olunsa da din və dil
qardaşı Osmanlını müdafiə etdi. Qərb
dövlətlərinə qarşı aylarla davam edən
və yüz minlərlə şəhid verən Çanaqqala savaşında minlərlə azərbaycanlı
könüllü olaraq Osmanlı tərəfindən
vuruşdu və şəhid oldu. Çar Rusiyası və
Qərb dövlətlərinin hərtərəfli yardımına
baxmayaraq, erməni hərbi birləşmələri
Osmanlı ərazisində erməni dövləti yaratmaq xulyasını reallaşdıra bilmədilər.
İşğal edilən Osmanlı ərazisində yüz
minlərlə günahsız türkün həyatına son
qoydular, əmlaklarını müsadirə etdilər,
evlərini yandırdılar. Bu gün də Şərqi
Anadoluda I Dünya müharibəsindən
qalan yüzlərlə toplum məzarlıqlar
mövcuddur. Bu məzarlıqların günahkarları və yerli əhalini soyqırıma məruz
qoyan Qərb dövlətləri, çar Rusiyası
və erməni –daşnaq quvvələri olmuşdur. I Dünya müharibəsinin ortalarına
yaxın Osmanlı dövləti özünü müdafiə
üçün müəyyən qədər güc toplaya
bildi. Çar Rusiyası və erməni silahlı
birləşmələrinin ölkədən qovulmasına nail oldu. Osmanlı ərazisində
dövlət yarada bilməyən erməni silahlı
birləşmələri 1918-1920-ci illərdə şimalı
Azərbaycan, cənubi Azərbaycan və
qərbi Azərbaycanda yerli və əliyalın
azərbaycanlılara qarşı soyqırıma başladılar. Bu danılmaz tarixdir. Ermənilərin
azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırımı
ilə bağlı 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət
göstərən Fövqalədə Təhqiqat Komissiyası tərəfindən 36 cild sənədlər külliyyatı hazırlanmışdır. Çox təəssüflər
olsun ki, Qərbin siyası dairələri kimi,
tarixçiləri də bu sənədə istinad etmək
əvəzinə, heç bir tarixi əsası olmayan
uydurma “erməni soyqırımı”nın tanınmasına cəhd edirlər. Tarixi ədalətsizlik
budur. Hər bir qaranlıq gecənin
işıqlı bir səhəri olur. Tarixə 1918-ci ilin
mart soyqırımı kimi daxil olan qanlı
hadisələrdən sonra Azərbaycanın milli
demokratik ziyalıları soyuq Şimaldan

ümidlərini üzdülər, nəzərlərini Osmanlıya dikdilər və 1918-ci ilin mayın
28-də özgə torpaqda, özgə paytaxtda
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan
etdilər.
Anar İsgəndərov qeyd edib ki,
müsəlman Şərqində ilk Cümhuriyyətin
elan olunması Azərbaycan xalqına nəsib oldu: “Amma elan olunan
hökümətin ordusu yox idi. Əgər o
illərdə Osmanlı ordusu dost və qardaş
Azərbaycanın köməyinə gəməsəydi,
Cümhuriyyətin ömrü nə qədər ola
bilərdi? O dövrün sənədlərində yazıldığı kimi, Allah-Təala öz mələklərini
Osmanlı əsgərlərinin simasında
müstəqilliyini yenicə elan edən
Azərbaycanın köməyinə göndərdi.
Halbuki, həmin dövrdə Osmanlı
dövləti özünün ən çətin günlərini
yaşayırdı. Azərbaycanı ilk tanıyan
və Qafqaz İslam Ordusunu köməyə
göndərən Osmanlı dövləti oldu. Bu
orduya 29 yaşlı Nuru Paşa rəhbərlik
edirdi. Qafqaz İslam Ordusu Gəncədən
Bakıya qədər şərəfli bir istiqlal yolu
keçdi. Azərbaycanı işğalçı quvvələrin
caynağından azad etdi, bu mücadilədə
1330 nəfər şəhid verdi. Nəhayət, 1918-ci
ilin sentyabırın 15-də Bakını düşmən
qüvvələrindən azad etdi və həmin
gündən Bakı şəhəri Azərbaycanın
paytaxtına çevrildi. 1918-ci il dekabırın
7-də Azərbaycan parlamentinin açılışı
oldu. Parlamentin ilk qərarlarından biri
Azərbaycanın istiqlalı üçün şəhid olan
Osmanlı əsgər və zabitlərinin şərəfinə
Bakının ən əzəmətli yerində möhtəşəm
bir abidənin qoyulması ilə bağlı oldu.
Çox təəssuflər olsun ki, 1920-ci ilin
bolşevik işğalı bu qərarın həyata
keçirilməsini 70 ildən çox ləngitdi.
Umummilli lider Heydər Əliyev
yenidən hakimiyyətə gələndən sonra
Şəhidlər Xiyabanında bu abidənin
təntənəli açılışı oldu. Bu gün Şəhidlər
Xiyabanına ziyarətə gələn hər bir
azərbaycanlı, Azərbaycanın istiqlalı
üçün şəhid olan Osmanlı əsgərlərini
ziyarət edir və onlara rəhmət diləyir”.
Tarixçi-alimin sözlərinə görə,
1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın
Naxçıvan bölgəsi erməni təcavüzünə
məruz qalarkən ona qardaş əlini uzadan
Türkiyə tərəfi oldu. Sovet Rusiyasının
və Ermənistanın bütün təzyiqlərinə
baxmayaraq, Türkiyənin biləvasitə
iştirak etdiyi və diktə etdiya Moskva və
Qars müqavilələri imzalandı, Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində qaldı.
Əgər Türkiyənin bu inadı olmasaydı,
Naxçıvanın taleyi şübhə altına düşürdü.
Mustafa Kamal Atatürk Naxçıvanı
“Türk Qapısı”, Kazım Karabəkir Paşa
isə “Şərq Qapısı” adlandırdı. 1920-ci
il bolşevik işğalından canını qurtaran
yüzlərlə azərbaycanlı qardaş Türkiyəyə
pənah apardılar, Türkiyə onlara qucaq
açdı. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-ə
keçən gecə Sovet ordusu Bakını
işğal etdi. Yüzlərlə şəhidimiz oldu.
Bu hadisəyə beynəlxalq aləmdə öz
kəskin etirazını bildirən yalnız Türkiyə
Cümhuriyyəti oldu.
1991-ci ilin sonlarına yaxın
SSRİ adlanan nəhəng imperiya süqut
etdi, Azərbaycan yenidən öz dövlət
müstəqilliyini bərpa etdi. Azərbaycanın
müstəqilliyini tanıyan ilk dövlət
Türkiyə Cümhuriyyəti oldu. Ermənilər
havadarlarından böyük dəstək almaqla
Azərbaycan torpaqlarının işğalına başladılar, Naxçıvan ağır blokada həyatını
yaşamağa məcbur edildi. Həmin illərdə
Naxçıvana umummilli lider Heydər
Əliyev rəhbərlik edirdi. Sonralar
Heydər Əliyev dönə-dönə xatırlayırdı ki, əgər Türkiyə Cümhuriyyətinin
bizə hərtərəfli yardımı olmasaydı,
Naxçıvanın blokadasını ləğv etmək
və onu qoruyub saxlamaq çox çətin
olardı. Xüsusilə, Türkiyə və Naxçıvan
arasında Araz çayı üzərində “Ümid”
körpüsünün inşa olunması Naxçıvana
həyat və güc verdi.
Ölkə daxilində siyasi böhran
və xarici təcavüzün nəticəsi olaraq
Azərbaycan torpaqlarının 20%-i erməni
qəsbkarları tərəfindən işğal olundu, bir
milyondan artıq vətəndaşımız qaçqın
və köçkün həyatını yaşamağa məhküm
edildi. Ermənistanın bu təcavüzkar
siyasətinə etiraz olaraq Türkiyə tərəfi
Ermənistanla sərhədlərini bağladı.
Sərhədlər bu gün də bağlıdır.
2001-ci ilin avqustunda
Azərbaycan Xəzər dənizində kəşfiyyat
işləri apararkən qonşu dövlətin
təzyiqinə məruz qaldı. Narahat
və həyəcanlı Bakının səmasında
Türkiyənin qırıcı şahinləri göründü.
Türkiyə bir daha dünyaya bəyan etdi
ki, o Azərbaycanın yanındadır. 2003-cü
ilin aprelində ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev bu gün adını daşıdığı
Heydər Əliyev sarayında Azərbaycan
kursantlarına müraciətində deyirdi:
Vətəni azad etmək sizin borcunuzdur.
Bu borcu yerinə yetirmək üçün qardaş
Türkiyə həmişə bizim yanımızda olacaqdır. Heydər Əliyevin bu dahiyanə
sözləri 19 il sonra öz nəticəsini verdi.
YAP İdarə Heyətinin üzvü qeyd
edib ki, 30 ilə yaxın idi ki, Azərbaycan
işğal altında olan torpaqlarımızı sülh
yolu ilə azad etmək üçün nufuzlu
beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə
Ermənistanla danışıqlar aparırdı: “İşğal
altında olan torpaqların azad edilməsi
ilə bağlı BMT Təhlukəsizlik Şurasının
4 qətnaməsinin olmasına baxmayaraq,
bu işə cavabdeh olan dövlətlər işğal
edənlə işğal olunan arasında fərq qoy-

madılar. Dünyanın aparıcı dövlətləri
və nufuzlu təşkilatları Azərbaycanın
haqq işinə biganə qaldılar. Yalnız
qardaş Türkiyə və onun dövlət başçısı
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın
haqq işini dünyanın bütün nufuzlu
təşkilatlarında müdafiə edir, işğalçı
Ermənistan dövlətini və onun havadarlarını ittiham edirdi. 2020-ci
il sentyabrın sonlarında ermənilərin
növbəti hücumunu dəf etmək üçün
Azərbaycan ordusu əks hücuma
keçdi. 44 günlük Vətən müharibəsində
Türkiyə Azərbaycanın yanında oldu və
Azərbaycanın haqq işinə hər cür dəstək
verdi. Düşmən işğalından azad edilən
şəhər və kəndlərimizdə Azərbaycanın
üçrəngli bayrağı ilə yanaşı, Türkiyə
Cümhuriyyətinin bayrağı dalğalanır.
Müharibədən sonra Azərbaycanın
ən ucqar kəndində belə iki qardaş
dövlətin bayrağı qürurla dalğalanır.
Tarixdə bir-birinə qardaş münasibətdə
olan dövlətlər mövcud olub. Amma
Azərbaycan və Türkiyə qədər bir-birinə
dost və qardaş olub, həyatın bütün
sahələrində bir-birini bu qədər müdafiə
edən dövlətlər olmayıb. İşğaldan
azad olunan torpaqlarımızda bərpa və
quruculuq işləri uğurla gedir. Türkiyə
dövləti və onun nufuzlu şirkətləri də bu
işdə yanımızdadır.
Həmişə sual olunur: 1915-ci il aprelin 24-də Osmanlı ərazisində nə baş
verib? Tam əminliklə demək istəyirəm
ki, bu gün Türkiyəyə qarşı səlib
müharibəsinə qalxan Qərb dövlətləri
öz adları kimi dəqiq bilirlər ki, 24
apreldə nə ermənilərə qarşı soyqırım
haqqında qərar olub, nə də Osmanlı
ərazisində ermənilər soyqırıma məruz
qalıblar. Çünki uydurma iddiaya
dəstək olan bu dövlətlərin arxivlərində
Osmanlının daxili işlər naziri Tələt
Paşanın imzaladığı sənəd vardır. Amma
bu sənəd bu dövlətlərə sərf eləmir.
Onlara Arom Andonyan kimi saxtakar
birisinin saxta sənədləri lazımdır. Bu
necə şifrəli sənəddir ki, sənəd Osmanlı
dövləti üçün qanun olan Allahın adı ilə
başlamır. Bu necə sənəddir ki, imzalanma tarixi müsəlman tarixi ilə yox,
rum tarixi ilə qeyd olunub. Bu sənədə
istinad edənlər özləri də gördülər ki,
bu saxta sənəd onları hörmətdən salır.
1920-ci ildə ABŞ bu məsələ ilə bağlı
Harbord komissiyasını yaratdı. 6 aydan
sonra komissiya elan etdi ki, Şərqi
Anadoluda soyqırıma məruz qalanlar
ermənilər yox, türklər olmuşlar. 1983cu ildə ABŞ prezidenti Ronald Reyqanın yaratdığı komissiya da bu nəticəyə
gəlmişdir. Deməli, ABŞ-a tarixi həqiqət
yox, siyasi maraqlara xidmət edən
nəticə lazımdır. 2014-cü ildə Çexiyanın
paytaxtı Praqada Ermənistanın prezidenti növbəti dəfə Türkiyəni 1915-ci il
uydurma soyqırımında ittiham edəndə
Azərbaycanın dövlət başçısı İlham
Əliyev: “Türkiyə burada yoxdur, amma
mən varam, cavabını mən verəcəm”deyə, bildirmişdir.
Millət vəkili qeyd edib ki, hazırda Türkiyə Cümhuriyyəti dünyanın
nufuzlu dövlətlərindən birinə çevrilmişdir: “Bu gün Türkiyə Cümhuriyyəti
müstəqil siyasəti ilə diqqəti cəlb
edir, kiminsə diktəsini qəbul etmir.
2001-ci ildə yaradılmış və Türkiyə
iqtidarına rəhbərlik edən “Ədalət və
İnkişaf Partiyası” bu dövləti dünyanın
aparıcı və nufuzlu dövlətlərindən birinə
çevirmişdir. Bu siyasət bəzi nufuzlu
dövlətləri narahat edir, hətta 2015-ci
ilin iyunun 15-də dövlət çevrilişinə
cəhd göstərməkdən də çəkinmədilər.
Amma 82 milyon Türk xalqı Türkiyəni
öz canları bahasına qorudular,
yüzlərlə şəhid verdilər. Həmin ağrılı
günlərdə Türkiyənin haqq səsinə səs
verən Azərbaycan oldu. Türkiyə
Cümhuriyyətinin bölgədə gündən-günə
artan nufuzunu həzm edə bilməyən
dövlətlər onu uydurma soyqırımla imtahana çəkmək istəyirlər. Əgər dünyaya
24 aprellə bağlı əsil həqiqət lazım olsaydı, onu parlament kürsülərində yox,
arxivlərdə axtarmış olardılar, problemlə
bağlı son sözü tarixi sənədlər əsasında
tarixçilər söyləmiş olardılar. Yoxsa
tarixi həqiqət siyasi maraqlara qurban
verilməzdi. Türkiyə-Azərbaycan
qardaşlığı türk dünyasının birliyinə
xidmət edən böyük hadisədir. 2018ci ilin sentyabrın 15-də Bakıda Milli
Ordunun yaradılmasının 100 illiyinə
həsr olunmuş hərbi paradda dövlət
başçıları İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib
Ərdoğan, o cümlədən hər iki ölkənin
hərbi qüvvələri iştirak edirdi. 2020-ci
ilin dekabırın 10-da Bakıda Azadlıq
meydanında Zəfər paradı iki qardaş
dövlətin dostluğuna əyani nünunəsidir.
Dövlət başçıları İlham Əliyev və Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Qələbə münasibəti
ilə Azərbaycan xalqını təbrik etdilər.
Şübhəsiz, XXI əsr Türk əsridir”.
Videokonfransda AK Partinin
sədrinin birinci müavini Numan
Kurtulmuş yekun sözü ilə çıxış edərək
faydalı fikir mübadiləsi aparıldığını
qeyd edib: “Bu konfrans Türkiyə və
Azərbaycanın bundan sonrakı dövrdə
atacağı addımlara, həyata keçiriləcək
siyasətə yön verir. Konfransdakı
müzakirələrin üç mühüm nəticəsi var.
Birincisi, biz bu bölgədə sülh, dostluq,
qardaşlıq, ölkələrin və fərqli xalqların əməkdaşlığının gücləndirilməsini
istəyirik. Ən əsası yaşadığımız regionun, tarixçilərin “bərəkətli hilal” adlandırdıqları coğrafiyada əməkdaşlığı, inkişafı arzulayırıq. Bunun üçün səmimi

olaraq hər kəslə əməkdaşlıq etməyə
hazır olduğumuz bir daha ifadə edildi.
İkincisi, hər məsələdə anlaşmaq mümkün olmaya bilər. Eyni zamanda bir
çox problemlə üz-üzəyik. Beynəlxalq
miqrasiya, qlobal istiləşmə, silahlanma, ətraf mühitin çirkləndirilməsi,
kimsəsiz uşaqlar, silahlandırılan
azyaşlılar kimi çox geniş problemlərlə
üz-üzəyik. Bütün bunları həm regional,
həm beynəlxalq miqyasda həll edəcək
iradəyə sahib olduğumuzu konfransdakı müzakirələr göstərdi. Bunun
üçün hamı ilə qarşılıqlı müzakirəyə
açıq olduğumuzu, bütün millətlərlə
bərabərhüquqlu şəkildə həm regional, həm beynəlxalq problemlərimzi
müzakirə edə biləcəyimizi ifadə
edirik. Üçüncüsü, bizim bir sıra qırmızı xətlərimiz var. Bunlar ölkələrin
suverenlik haqlarıdır. Heç bir gücün,
ölkənin, nə qədər qüdrətli olursa-olsun,
özünü bu şəkildə hiss edərsə-etsin, hər
hansı bir ölkənin suverenlik hüquqlarını yox etmək haqqı yoxdur. Ona görə
istər işğal, istər ölkələrin daxili işlərinə
qarışmaq, istər bəzi ölkələrin sərhəd
pozuntuları etməsi, istərsə də ölkələrin
daxili sabitliyini pozmaq üçün terror
təşkilatlarının vasitə olaraq istifadə
edilməsi bizim qəbul etməyəcəyimiz
qırmızı xətlərdir. Bütün xalqlar bərabər
hüquqlara sahibdir. Problemlərimizi
müzakirə ilə həll edərik. Amma heç kimin başqasının haqqını pozmasına, suverenliyini yox etməsinə, daxili işlərinə
qarışmasına əsla izn vermərik. Bu üç
prinsip çərçivəsində fəaliyyətimizi
davam etdirməliyik. Azərbaycan və
Türkiyə bu üç prinsip çərçivəsində yanyana hərəkət etdiyi müddətdə, gücümüzü daha da artıraraq və ətrafımızdakı
dostlarımızı çoxaldaraq bu bölgəyə
ədaləti, sülhü gətirəcəyik. Yaşasın
Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı!”
Videokonfransın yekununda çıxış
edən YAP sədrinin müavini-Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyənin həm
fəal iştirakı, həm də liderliyi ilə yaranan yeni əməkdaşlıq və təhlükəsizlik
mühiti bütövlükdə regiona yeni
perspektivlər vəd edir: “Ölkələrimiz
regionda müxtəlif qüvvələrin qarşılıqlı
etimad mühiti əsasında və səmimi
şəraitdə işbirliyinin güclənməsi
tərəfdarı kimi çıxış edirlər. Bu, həm də
bütövlükdə Şərqdən Qərbə doğru geniş
bir coğrafi məkanda ayrı-ayrı ölkələrin
milli maraqlarının təmin olunmasına
mühüm töhfədir. Təbii ki, bütün bu
gerçəkliklər fonunda uydurma “erməni
soyqırımı” kimi cəfəng iddiaların
ortaya atılması və ondan siyasi təzyiq
vasitəsi kimi istifadə olunması regionda yeni yaranmaqda olan əməkdaşlıq
meyillərinə zərər vurmaq məqsədinə
xidmət edir. Unutmaq olmaz ki,
regionun gələcəyi qarşılıqlı hörmətə və
uzlaşmaya əsaslanan əməkdaşlıqdan
keçir. Nəhayət, onu da qeyd etmək lazımdır ki, xalqlarımızın sarsılmaz birliyi və mövqeyi dünyaya açıq və konkret
mesaj verdi. Regionda Azərbaycanın
və Türkiyənin iradəsi və maraqları
nəzərə alınmadan çoxtərəfli əməkdaşlıq
platformasında iştirak etmək, siyasi,
iqtisadi mənfəət qazanmaq mümkün deyil. Əminliklə söyləmək olar
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir
millət, iki dövlət” fəlsəfəsi əsasında
hərəkət edən Azərbaycan və Türkiyə
bundan sonra da ortaq milli maraqlar
əsasında fəaliyyət göstərəcək, möhkəm
həmrəylik və qətiyyətli siyasi iradə nümayiş etdirəcəklər. İstər regionda sülh,
sabitlik, təhlükəsizlik və tərəqqinin
təmin olunmasında, istər erməni
yalanlarının, o cümlədən ermənipərəst
dairələrin qara piar kampaniyasının ifşa edilməsində, istərsə də bəzi
xarici qüvvələrin ölkələrimizə yönəlik
qərəzli və məkrli planlarının iflasa
uğradılmasında Azərbaycan-Türkiyə
sarsılmaz birliyi öz sözünü deyəcək.
Bununla yanaşı, dünya siyasətində
söz və nüfuz sahibi olan Azərbaycan
ilə Türkiyənin bütün beynəlxalq
platformalarda bir-birini qətiyyətlə
dəstəkləməsi ölkələrimizin gücünün
artmasını, qlobal arenada mövqeyinin
möhkəmlənməsini şərtləndirəcək”.
YAP sədrinin müavini daha sonra
qeyd edib ki, regionun perspektivi
dost, qardaş və strateji tərəfdaş olan
Azərbaycan ilə Türkiyənin rifah və
inkişaf naminə formalaşdıracağı yeni
əməkdaşlıq platformasının uğurla reallaşdırılması sayəsində təmin
olunacaq. Biz ölkələrimizin qüdrətli
və həmrəy olmalarına görə son dərəcə
qürurluyuq və iftixarla qeyd edə
bilərik ki, Azərbaycan və Türkiyənin
güclü mənəvi-siyasi birliyi xalqlarımızın xoşbəxt gələcəyinə, regionda
təhlükəsizlik və inkişafa xidmət
göstərir, ölkələrimizin tərəqqi yolunda
inamla irəliləməsini təmin edir.
YAP ilə AKP arasında əməkdaşlığın
daha da güclənəcəyinə əminliyini ifadə
edən Tahir Budaqov diqqətə çatdırıb ki,
partiyalararası münasibətlər bütövlükdə
hər iki ölkənin əlaqələrinin daha da
möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Çıxışının sonunda YAP Mərkəzi
Aparatının rəhbəri konfrans iştirakçılarına qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan
bayramı münasibəti ilə təbriklərini
çatdırıb, Azərbaycan və Türkiyə xalqlarına, bütün müsəlman qardaşlarımıza
sülh, əminamanlıq və rifah arzu edib.
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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada iftar süfrəsi açılıb

Azərbaycan Ordusunun 44 günlük müharibədəki ardıcıl qələbələri
nəticəsində erməni qüvvələri illərdir işğalda saxladıqları torpaqlardan
biabırçılıqla qovuldu. İndi regionda yeni reallıq yaranıb. Regionda həm sülh,
həm də iqtisadi inkişafın vacibliyi əsas faktordur. Lakin faşizm ideologiyasına
xidmət edən Ermənistan Azərbaycanın tarixi və parlaq Qələbəsini həzm
edə bilmir. Amma unutmamalıdırlar ki, “Dəmir yumruq” hər zaman adekvat
vəziyyətdədir. Revanşizmə istənilən cəhd iflasa məhkum olacaq. Bu fikirləri
Milli Məclisin deputatı, Məzahir Əfəndiyev deyib.

Revanşizmə istənilən
cəhd iflasa məhkumdur

 Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada Azərbaycan Günü təşkil
edilib və iftar süfrəsi açılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Moskva Müsəlmanları Dini İdarəsinin
təşkilatçılığı, Rusiya Müsəlmanları
Dini İdarəsi və Moskva hökumətinin
dəstəyi ilə “Poklannaya qora”da qurulmuş “Ramazan çadırı”nda keçirilən
gecədə ictimai xadimlər, Azərbaycan
diasporunun nümayəndələri, müxtəlif
millətlərdən olan 1000-ə yaxın
müsəlman iştirak edib.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın
Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Zaur
Paşayev, Moskva müsəlmanları
məktəbinin direktoru Ənas Həzrət
Məmmədov iftarın təşkilinə görə
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya, eləcə də
“Ramazan çadırı”nın təşkilatçılarına
təşəkkürlərini bildiriblər.

“Ramazan çadırı”nın təşkilatçıları
dini-mənəvi dəyərlərə verdiyi yüksək
qiymətə görə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanı
təşəkkür məktubu ilə təltif ediblər.
Tədbirdə Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrindən bəhs
edən film nümayiş etdirilib, Moskva
müsəlmanları məktəbi şagirdlərinin
ifasında dini şeirlər, dini mahnılar ifa
olunub, “AMOR” və “İRS-Naslediye”
jurnalları paylanıb.
İftardan əvvəl müqəddəs “QuraniKərim”dən ayələr və axşam duası
oxunub. Sonra müsəlmanlar iftarlarını
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rmənistanın uzun illər ərzində
yeritdiyi seperatizm siyasəti,
törətdiyi vandalizm əməlləri,
Azərbaycanın və digər ölkələrin
qədim tarixi abidələrinə, mədəniyyət
nümunələrinə düşmən münasibəti
artıq bütün dünyaya məlumdur.
İşğalçı ölkənin vandalları tərəfindən
İkinci Dünya müharibəsi (1941-1945)
dövrünə həsr olunan monumentlərin
məhv edilməsi, bu günlərdə isə
Hindistanın Azadlıq hərəkatının
siyasi rəhbəri və dini lideri, erməni
yalanlarına heç vaxt dəstək verməyən
Mahatma Qandinin heykəlinin
yandırılması bunun bariz ifadəsidir.

Erməni vandalizmi
sərhəd tanımır
Yeri gəlmişkən, ermənilər tərəfindən
Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal
Atatürkün və azərbaycanlıların dostu, soyqırımı
əleyhdarı adlandırılan Mahatma Qandinin
İrəvandakı heykəlinin yandırılması hind xalqına,
onun liderinə və tarixinə hörmətsizlikdir.
Xatırladaq ki, xarici informasiya
agentliklərinin məlumatlarında bildirilir ki,
erməni millətçiləri tərəfindən əvvəlcə Mahatma
Qandinin heykəli yumurta atəşinə tutulub, daha
sonra adı yazılan lövhə sökülüb. Bunun ardınca
isə yandırılıb. Bütün bunlar azmış kimi, abidənin
götürülməsi tələb edilib. Hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən isə bu vandalizm əməli
sükutla qarşılanıb.
“İnterfaks” informasiya agentliyi xəbər verir
ki, “İrəvanın alternativ meriyası” İctimai Birliyi
heykəlin fotosunu “Facebook” səhifəsində
yerləşdirərək, abidənin sökülməsinin vacibliyinə
dair çağırış edib: “Qandi ermənilərə nifrət
edənlərdən və Atatürkün müttəfiqlərindən
olub. Biz heykəlin sökülməsi üçün mübarizə
aparacağıq. İrəvanda ona yer yoxdur”.
Agentliyin məlumatında, həmçinin bildirilir ki,
Mahatma Qandinin heykəli İrəvan meriyasının
qərarı ilə bir neçə gün əvvəl qoyulub. Bundan
sonra isə qeyd edilən vandal hərəkətlər
törədilib.
Xarici informasiya agentliklərinin
məlumatlarında erməni millətçilərinin Mahatma
Qandinin abidəsinə belə barbar münasibətinin
əsas səbəbinin Hindistan liderinin qondarma
“erməni soyqırımı”nın baş verməsi faktını inkar
etməsi ilə bağlı olduğu bildirilir.
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov Bakıda səfərdə olan Litvanın xarici
işlər naziri ilə birgə mətbuat konfransında bu
barbarlığa münasibət bildirərək, Ermənistanın
antisemitizmin hökm sürdüyü ölkələr arasında
ilk yerlərdə olduğunu qeyd edib. Nazir daha
sonra vurğulayıb: “Bir neçə gün öncə İrəvanda
Mahatma Qandinin heykəlinə qarşı vandalizm
aktı törədilib, heykəl yandırılıb. Erməni
xalqı onların beyninə saxta fikirlər yeridən
ideoloqlarından yaxalarını qurtarsalar, bu, hər
kəs üçün, elə onların özləri üçün də yaxşı olar.
Biz hesab edirik ki, gələcəyə baxmaq lazımdır.
Erməni xalqı bunu nə qədər tez anlasa, bu,
regional inkişaf, sülh və sabitlik üçün yaxşı
olar”.
Ermənistanın bu cür vandal hərəkətləri
nəticəsində 30 ilə yaxın bir dövr ərzində
Azərbaycanın işğal altında saxlanılan
Qarabağ və ətraf ərazilərindəki bütün yaşayış
məntəqələri, infrastrukturu tamamilə dağıdılıb,
maddi-mədəni abidələrinin bir hissəsi
sıradan çıxarılıb, təhqir olunub, bəzilərinin
isə erməniləşdirilməsinə cəhd göstərilib, təbii
sərvətləri talan edilib.
Ağdamda may ayının 1-də səfərdə olan
Rusiyada çıxan “Nasionalnaya oborona”
jurnalının baş redaktoru İqor Korotçenko
Azərbaycanın bu tarixi şəhərində erməni
işğalçılarının törətdikləri vandal əməllər barədə
jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, yerlə
bir edilən Ağdam atom bombası ilə dağıdılan
Xirosima və Naqasakini xatırladır. Lakin
ermənilər burada atom bombası partlatmayıblar,
onların atom bombası yox idi. Ermənilər bu

şəhərdə Azərbaycan xalqına nifrət bombası
partladıblar.
İ.Korotçenko daha sonra qeyd edib ki,
törədilmiş dağıntıların miqyası ağlasığmazdır:
“Dünyada bəlkə ikinci elə yer yoxdur ki,
vandalizm, nifrət və düşmənçilik bu qədər
geniş miqyas almış olsun. Bu, hərbi cinayətdir,
Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərləri buna
görə beynəlxalq tribunalda cavab verməlidirlər.
Belə əməlləri bağışlamaq mümkün deyil. Bu,
insanlıq əleyhinə cinayətdir. Bir daha təkrar
edirəm, bu, vəhşicəsinə törədilmiş hərbi
cinayətdir. Ermənistanda Birinci və İkinci
Qarabağ müharibələrini törətmiş siyasətçilər,
1 milyondan çox azərbaycanlını doğma
yurdlarından qovmuş erməni hərbçiləri və
yaraqlıları öz hərbi cinayətlərinə görə cavab
verməlidirlər”.
Ağdama səfəri zamanı Rusiya Dövlət
Dumasının Liberal-Demokrat Partiyasından
olan deputatı, Dumanın iqtisadi siyasət, sənaye,
innovasiyalı inkişaf və sahibkarlıq üzrə komitəsi
sədrinin birinci müavini Sergey Kalaşnikov isə
bildirib ki, bütün keçmiş Sovet İttifaqı Ağdamı
tanıyırdı: “Biz indi bu şəhərin əl ilə törədilmiş
xarabalıqları üzərində dayanmışıq və əlbəttə
ki, bu, çox acı təəssürat doğurur. İstənilən
halda XXI əsrdə vəhşiliyin hər hansı təzahürü
yolverilməzdir”.
Ağdam Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı
altında olduğu zaman erməni faşistləri şəhərin
İmarət qəbiristanlığında Qarabağın sonuncu
hakimi Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı görkəmli
şairə Xurşidbanu Natəvanın məqbərəsinə qarşı
vəhşilik əməlləri törədiblər, onun dəfn edildiyi
məzar tamamilə dağıdılıb, sümükləri qəbrindən
çıxarılaraq aparılıb. Yeri gəlmişkən, xatırladaq
ki, Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli
xanın Ağdamdakı sarayı da vandalizmə məruz
qalıb. Tövlə kimi istifadə edilən həmin sarayda
inək və donuz saxlanılıb. Erməni barbarları,
həmçinin İbrahimxəlil xanın türbəsini də məhv
ediblər. Ermənilər xislətlərinə uyğun olaraq,
Ağdamdakı Şəhidlər xiyabanındakı qəbirlərin
əksəriyyətini qarət məqsədilə qazaraq
dağıdıblar. Bununla yanaşı, Şahbulaq qalasını
erməniləşdirməyə çalışsalar da, buna nail ola
bilməyiblər. Cümə məscidində isə mal-qara və
donuz saxlamaqla, İslam dinini təhqir ediblər.
Ermənilərin yaşayış məntəqələrimizə,
maddi-mədəni abidələrimizə düşmən
münasibəti, insanlıqla bir araya sığmayan vəhşi
əməlləri təkcə Ağdam şəhəri ilə bitmir. İşğalçı
Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların demək
olar ki, hər qarışını xarabalığa çevirib, təbii
sərvətlərimizi talan edib, maddi-mədəni irsimizi
dağıdıb, hətta təhqir etməkdən belə çəkinməyib.
Əslində, beynəlxalq konvensiyalarda
bəşəri cinayət kimi qiymətləndirilən bu əməllər
bütün dünya mədəniyyətinə qarşı təcavüz
kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki talan və məhv
edilən dəyərlər nəinki ölkəmizin, həm də bütün
dünya sivilizasiyasının misilsiz mədəniyyət
nümunələridir. Buna baxmayaraq, bu cür
barbarlığı, təəssüf ki, dünya birliyi susqunluqla
qarşılayır, biganə münasibət sərgiləyir.

V.BAYRAMOV,
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açıb, Azərbaycan milli mətbəxinin
təamlarından və şirniyyatlarından
dadıblar.
Qeyd edək ki, Rusiya Müftilər Şurasının mühüm layihəsi olan “Ramazan çadırı” xalqlar arasında dostluğu
möhkəmlətmək, Moskvada yaşayan
və İslam dininə etiqad bəsləyən
çoxsaylı xalqların nümayəndələrini
birləşdirmək məqsədilə həyata keçirilir.
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya
Federasiyasındakı nümayəndəliyi hər
il bu layihədə fəal iştirak edir, dindarlar üçün iftar süfrəsi açır.

Mayın 4 - dək ölkəmizdə vurulan
vaksinlərin sayı 1 milyon 517 min 42- dir.
Birinci mərhələ üzrə vaksin vurduranların sayı 975 min 303, ikinci mərhələ üzrə
peyvənd olunanların sayı 541 min 739
nəfərdir. Operativ qərargahın may ayının
3- də verdiyi məlumata görə həmin gün
virusa 418 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb,
1095 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Qeyd
edək ki, hazırkı dövrədək ölkəmizdə 321
min 798 nəfərin koronavirus infeksiyasına
yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
294 min 784 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4580 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı
22 min 434 nəfərdir.
Yoluxma sayının 4 rəqəmlidən 3
rəqəmliyə düşməsi yaxşı xəbərdir. Bu, həm
də pandemiyanın sona çatmağına doğru
atılan addım deməkdir. Bu sayın artmasını
əngəlləmək isə vətəndaşların qaydalara
necə riayət edib – etməməsindən asılıdır.
Artıq müqəddəs Ramazan ayı sona çatmaq
üzrədir. Bu ayda insanlara daha da diqqətli
olmağın, həm maddi, həm mənəvi, həm
də psixioloji yardımlar etməyin vacibliyi
barədə dəfələrlə çağırışlar edilib. Bu il
də Ramazan ayında adətən olduğu kimi,
vətəndaşlarımız aztəminatlı və həssas qruplardan olan şəxslərə xüsusi diqqət yetiriblər.
Bu gözəl əməlləri də yerinə yetirərkən, özünün və həmçinin təmasda olduğu şəxslərin
sağlamlığını qorumaq üçün qaydalara riayət
etmək unudulmayıb.
Kütləvi formada iftar süfrələri və
digər formada toplaşmalar koronavirusun
sürətlə yayılması üçün zəmin olduğundan,
bu məsələ diqqət mərkəzində saxlanılıb. Müqəddəs dinimizdə də sağlamlığı
qorumaqla bağlı tövsiyələr var. Ona görə
də, atdığımız bütün addımlarda özümüzün,
ailəmizin və ətrafımızdakı şəxslərin sağlamlığını son günlərdə də ciddi sürətdə nəzərə
almalıyıq. Ramazan ayı insanlara Allahı
sevmək prinsiplərini öyrədir, onlara öz iradə
qüvvələrini, dözümünü yoxlamaq imkanı
verir, onları gözüaçıq, təmiz vicdanlı olmağa yönəldir və oruc tutmaqla ifadə olunur.
Müqəddəs dinimizdə sağlamlıq problemləri
olan şəxslər üçün də bu məqamlarda
istisnalar mövcuddur. Ona görə koronavirus
xəstəliyi keçirən şəxslərin oruc tutmaqla
bağlı həkimlə məsləhətləşməsi və sağlamlığı ilə bağlı tövsiyə alması vacibdir.
Ramazanı hər zaman daha böyük
təntənə və coşğu ilə qeyd edən qardaş Türkiyədə isə bu ayda kütləvi iftar
məclislərinin keçirilməsi ilə yoluxma
saylarında yaşana biləcək artımın qarşısını
almaq üçün bir sıra ciddi tədbirlər təklif
olunub və bəziləri artıq tətbiq edilib. Bu
təkliflərdən eləsi var ki, ölkəmizdə heç vaxt
tətbiq edilməyən çox ciddi tədbirlərdir.
Belə ki, mayın 1-dən etibarən paytaxtdan
rayonlara və digər şəhərlərə giriş - çıxış
məhdudlaşdırılıb. İş yerləri fəaliyyətini
dayandırıb. Ona görə də kənd yerlərində
qohum – əqrabası olanlar aprelin 30- dan

O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev
bütün çıxışlarında Azərbaycanın və dünyanın
diqqətini bu məsələyə çəkərək revanşistlərə
qəti xəbərdarlıq edir. Prosesin normal məcrada
getməsi tək Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə
region, o cümlədən Ermənistan üçün də
sərfəlidir. Çünki aclıq və uçuruma yuvarlanmış
iqtisadiyyatını bərpa etmək üçün Ermənistana
mütləq sülh lazımdır. Əks halda onların öz
iqtisadiyyatlarını dirçəltmçəsi yalnız xülya ola
bilər. Əlbəttə, burada bir məqam da odur ki,
revanşizm tək Ermənistanın daxilindən deyil,
həm də xaricdən müəyyən qüvvələr, xüsusilə,
daşnak tör-töküntüləri, erməni diaspor və lobbi
təşkilatları tərəfindən dəstəklənir. Hadisələrin bu
cür gedişatı isə erməni xalqına müsbət heç nə
vəd etmir.
M. Əfəndiyev bildirib ki, Ermənistandan fərqli
olaraq Azərbaycan regionun dirçəldilməsində
maraqlıdır. Çünki biz sülh prinsiplərinə
daim önəm vermişik. Hazırda da erməni
vandalizminə məruz qalan və dövlət başçımızın ardıcıl olaraq səfərlər etdiyi bölgələrimizin
bərpasına və bununla bağlı ilkin layihələrin icrasına başlanılmışdır. Zəngilan rayonunun Ağalı
kəndində “Ağıllı kənd” layihəsinin icrasına start

verilməsi, Füzulidən Şuşa şəhərinə magistral
yolun çəkilməsi, yeni beynəlxalq aeroportların
layihələndirilməsi bütün bunlar Azərbaycanın
öz torpaqlarını tezliklə cənnətə çevirəcəyini
təsdiqləyir. Tezliklə Qarabağ regionu Cənubi
Qafqazın yenidən ən səfalı və görməli turizm
məkanlarından birinə çevriləcək. Ermənistan
bunu istəsə də, istəməsə də Azərbaycanın
dominantığı şəraitində regionun inkişafı qaçılmazdır.
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Ramazan ayında qorunma
qaydalarına daha həssas
yanaşmaq lazımdır
Mütəxəssislər koronavirus bəlasının bəşəriyyəti tərk etməsi üçün
əhalinin 80 faizinin peyvənd olunmasınının vacibliyini bildirirlər.
Ölkəmizdə bir nəfərin iki dəfə peyvənd olunmasını əsas götürsək, bu
hesabla, 80 faizinin vaksinlənməsi üçün 16 milyon peyvənd lazımdır. İlk günlərlə müqayisədə peyvənd olunanların gündəlik sayında
artım var. Peyvəndin yoluxma prosesini dayandırması yalnız böyük
kütlənin hər iki dozanı qəbul etməsindən sonra mümkün olacaq.
oraya yollanıb. Kafe və restoranların
bağlanması, vaksinasiya edilməsinə baxmayaraq 65 yaşdan yuxarı və daşıyıcı ola
biləcəkləri üçün 20 yaşdan aşağı olan insanların evdən çıxması məhdudlaşdırıla bilər.
Türkiyədə hazırda COVID – 19 səbəbindən
həyatını itirən insanların gündəlik sayı 250
– 300 nəfərdir. Bu da hökumətin tədbirləri
daha da sərtləşdirməsinə qərar verməsinə
əsas verib.
Ötən il Pakistanda Ramazan ayının
əvvəlində gündə 800- dən az olan yoluxma
halları ay sona çatdıqdan bir neçə həftə sonra gündəlik 6 minədək artdı. Bundan sonra
ciddi karantin rejimi tətbiq edildi. İranda isə
Novruz bayramı üçün iki həftəlik tətildən
sonra baş verən yoluxmaların kəskin artması fonunda 10 günlük ciddi karantin edilmişdi. İranda Ramazanla bağlı olaraq yenə
də ötən ildəki kimi bəzi məhdudiyyətlərin
davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Ramazanda böyük toplantıların qarşısını almaq
üçün Səudiyyə Ərəbistanı məscidlərdə iftar
və imsak məclislərinin qurulmasını qadağan
etdi. Səudiyyə Ərəbistanı da daxil olmaqla, bir çox müsəlman dini lideri Ramazan
ayında koronavirus peyvəndinin qəbulu
ilə bağlı narahatlıqları aradan qaldırmağa
çalışaraq, vaksin vurulmasının orucu pozmadığı barədə təbliğat aparırlar. Pakistanda
Ramazan ayında 50 yaşdan yuxarı şəxslərin
məscidlərdə ibadət etməsi qadağan edilib.
Maskadan istifadə və ara məsafə saxlanması qaydalarına riayət edilməsi şərti ilə
digər şəxslərin məsciddə ibadətinə icazə
verilir. Misir isə ehtiyat tədbirləri ilə daha
qısa müddətə müsəlmanların birlikdə namaz
qılmasına icazə verəcək.
Pandemiya dünyada İslam ibadətlərinin
məhdudlaşdırılmasına səbəb olsa da,
İslam dini bir - birimizi qorumağımızı əmr
edir. Biz özümüzü qorumaqla, qaydalara
riayət etməklə həm də cəmiyyətin hər bir
üzvünü qorumuş oluruq. Bu cür davranış həm də İslam dinindən gələn mənəvi
dəyərimizdir. Ramazan ayında oruc tutanlar,

xüsusilə pandemiya dövründə doğru qidalanmazlarsa, onların səhhətində problemlər
yarana bilər. Belə ki, bu ayda oruc tutanların orqanizminin təmizlənməsi prosesi baş
verir. Lakin onlar imsak və iftarda düzgün
qidalanmasalar, onun zərərləri meydana
çıxa bilər. Dietoloqlar məsləhət görürlər ki,
oruc tutan şəxslərin imsak etməsi və imsakdan yarım saat əvvəl 4 – 5 stəkan su içməsi
lazımdır. Orqanizmdə fəsadlar yaranmasın
deyə, imsakda, doymamış yağ turşularının
qəbul edilməsi vacibdir. Oruc tutanlar doğru
qidalanmasalar, bu, onların koronavirusa
yoluxma ehtimalına təsir edə bilər. Orucluların doğru, yəni imsak və iftarda düzgün
qidalanması insanların immun sisteminin
güclü olması üçün kifayətdir. İmmun sistemi üçün vacib olan D vitaminini günəş və
qidalardan almaq olar.
Son statistikaya əsasən, vurulan vaksin
dozalarının sayının 1 milyon 500 mindən
çox olması ilə kifayətlənmək düzgün deyil.
Çünki koronavirus tez-tez mutasiyaya uğrayır ki, bu da növbəti yoluxma dalğasına,
xəstə sayının və ölüm hallarının artmasına
səbəb olur. Məhz bu səbəbdən vətəndaşlar
koronavirusla mübarizədə həmrəylik
göstərməli, karantin tədbirlərinə əməl
etməklə yanaşı, vaksinasiya prosesində çox
aktiv olmalıdırlar. Vaksinasiyanın sürəti
artırılarsa, xəstələnmə, ağırlaşma və ölüm
səviyyəsini azaltmaq mümkün olacaq.
...İki il və ondan daha əvvəllər qohum
– qonşular, dost – tanışlar imsak – iftar
süfrələrində bir yerə yığışır, dualar edirdilər.
Qədr gecələrində, xüsusilə, yaxın qonşular, hər gecə birinin evində toplaşır, sübh
namazınadək birgə ibadət edir, dilək diləyir,
sahuru qarşılayırdılar. Ötən il olduğu kimi,
bu il də Ramazan ayı pandemiya dövrünə
təsadüf etdiyindən, ölkəmizdə tətbiq olunan
karantin qaydalarına əsasən kütləvi toplaşma tədbirləri qadağan edilib. Ona görə də
hər kəs müqəddəs ayda, bu son günlərdə, öz
ailəsi ilə süfrə arxasında toplanıb dünyanın
bu bəladan tezliklə qurtulması üçün dualar

etsin. Qaydalara əməl etməklə, vaksinasiya prosesinə fəal qoşulmaqla, gələn il
Ramazan ayını öz sevdiklərimizlə, doğmalarımızla, qohum – tanışlarımızla birlikdə
keçirməyə nail ola bilərik.
Onu da qeyd etməliyik ki, əhali arasında
koronavirusun istər müalicəsində, istərsə də
peyvənddən sonrakı mərhələsində yanlışlığa yol vermək halları olur. Təəssüf ki, ev
şəraitində müalicə olunanlar əksər hallarda
qohum – əqrabada, tanışlarında infeksiyaya
yoluxanlardan kiminsə resepti əsasında
prosedur qəbul edirlər. Bu, qətiyyən düzgün
deyil. Bütün dərmanlar orqanizmin fərdi
xüsusiyyətinə, başqa xəstəliklərinin olub –
olmamasına görə təyin edilməlidir. Birinə
çox yaxşı təsir edən preparat, digərində
reaksiya verə bilər, yaxud da, digər orqanın
xəstəliyini kəskinləşdirər. Ona görə də bütün hallarda müalicə mütləq həkim nəzarəti
altında və ya həkimlə məsləhətləşəndən
sonra aparılmalıdır. Vaksinasiya olunanlar isə nəzərə almalıdırlar ki, peyvəndin
qoruyuculuğu 90 – 95 faizdən çox deyil və
ona görə də özünüqoruma tədbirləri davam
etdirilməlidir. Unutmamalıyıq ki, yalnız
ikinci peyvənd dozası vurulandan üç – dörd
həftə sonra xüsusi analiz nəticəsində immunitetin yaranıb - yaranmamasını yoxlamaq
mümkündür.
Yoluxma ehtimalının böyük ola biləcəyi
cümə namazlarına getmək, məscidlərdə və
ya ayrı – ayrı şəxslərin evində toplaşaraq,
sübhə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul
olmaq həyatınız bahasına başa gələ bilər.
Ona görə də nə əhya gecələrində, nə
bayram namazında bir yerə toplaşmaq
istəyinizi boğun. Ən vacibi cansağlığıdır
və pandemiyadan az itkilərlə çıxmaqdır.
İstəyimiz budur ki, pandemiya bitsin,
insanlarda virusa qarşı kütləvi immunitet
yaransın. İstər peyvənd yolu ilə, istərsə də
xəstələnib sağalanlarda virusa qarşı antitel
yarandıqdan sonra pandemiya üzərində
qələbəni bayram edək.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Lənkəranda qəzalı bina yenidən
tikilərək istifadəyə verildi

Son illərdə ölkə prezidentinin müvafiq
sərəncamları ilə Lənkəranda 19 çoxmənzilli binada
əsaslı bərpa-gücləndirmə və təmir işləri görülmüş,
1 çoxmənzilli bina isə yaşayış üçün təhlükəli
olduğundan sökülmüş və yerində yeni 5 mərtəbəli, 20
mənzilli bina inşa olunmuşdur.
Mayın 4-də hər cür şəraitə
malik olan yeni bina istifadəyə
verilmişdir. Yaraşıqlı mənzillərlə
təmin olunan sakinlər yeni
binanın açılışını böyük sevinc
hissi qarşılamış və ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevə
sonsuz minnətdarlıqlarını ifadə
etmişlər.

Tədbirdə Lənkəran Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Taleh Qaraşov çıxış etmişdir.
O, Prezident İlham Əliyevin və
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın ardıcıl
diqqəti ilə Lənkəran rayonunun sosial-iqtisadi inkişafının
davamlı şəkil aldığını bildirmiş,

genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq işlərindən danışmış
və qeyd etmişdir ki, burada
bir çox iri maliyyə tutumlu
investisiya layihələri həyata
keçirilmişdir. Əhalinin mənzilməişət şəraitinin durmadan
yaxşılaşdırılması da daim
diqqətdə olmuşdur. Elə yenicə
istifadəyə verilən binada ilə
bağlı tədbirlərin bunun parlaq sübutudur. Burada bütün mənzillərdə elektrik, su
sayğacları, eləcə də istilik
sistemləri quraşdırılmış, seyf
qapılar qoyulmuş, binanın

həyətində yaşıllıq zolağı salınmış, asfalt çəkilmiş və istirahət
guşəsi yaradılmışdır. Tikintinin
aparıldığı müddətdə binadan
köçürülmüş ailələr dövlət hesabına kirayə mənzillərlə təmin
olunmuş, onlara davamlı diqqət
və qayğı göstərilmişdir.

Sonra sakinlərə mənzillərin
açarlarını təqdim edən icra
hakimiyyətinin başçısı onları
təbrik etmiş və xoş arzularını
çatdırmışdır.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri
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İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının Belqradda
keçiriləcək yubiley tədbirinin ev sahiblərindən biri olacaq
Serbiya ilə əlaqələr bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Əminəm ki, gələcəkdə bu əlaqələrin uğurlu inkişafı üçün bütün
imkanlar, şərait var. Əsas odur ki, çox güclü qarşılıqlı müştərək iradə
var. Hesab edirəm ki, biz gələcək illəri də bu arzularla yaşayacaq,
Serbiya – Azərbaycan əlaqələrini inkişaf etdirəcəyik.

A

vropalı diplomatın
dilindən Prezident
İlham Əliyevin
Qoşulmama Hərəkatının
Belqradda keçiriləcək 60 illik
yubiley tədbirinə evsahibliyi
edəcəyi barədə məlumatı
eşitmək soydaşlarımızı
məmnun etdi. Belə ki, Serbiya
Respublikasının ölkəmizdə
yeni təyin olunmuş fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Draqan
Vladisavljeviç mayın 3-də
etimadnaməsini Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə
təqdim edərkən vurğuladı
ki, mən, Prezident Vuçiçin
Sizin Serbiyaya rəsmi səfər
etməyinizlə bağlı dəvətini
çatdırmaq istərdim.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Öz ölkəsinin dövlət başçısının
mesajını Azərbaycan Prezidentinə
çatdıran diplomat əlavə etdi ki, “həm
rəsmi Bakının, həm də rəsmi Belqradın
qarşısında Qoşulmama Hərəkatının və
Belqradda keçirilmiş 1-ci sammitin 60-cı
ildönümünün təşkili ilə bağlı fəal iş durur.
O, hərəkatın təsisçisi olan dövlətlərin –
Hindistan, Misir, İndoneziya və Qananın
liderlərini və əlbəttə ki, hərəkatın sədri
olaraq Sizi bu münasibətlə dəvət etmək
niyyətindədir. Siz, Prezident Vuçiçlə
birlikdə tədbirə ev sahibliyi edəcəksiniz”.
Xatırladaq ki, Qoşulmama Hərəkatı
özlərinin formal olaraq heç bir bloka
tərəf olmadığını bildirmiş 120 dövlətin

Azərbaycan bu gün 20212030-cu illəri əhatə edən
keyfiyyətcə yeni bir strateji
mərhələyə daxil olub. Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən iqtisadi strategiya və
dərin islahatlar ölkəmizin iqtisadi
qüdrətinin daha da artacağına, müasir həyat standartlarına
əsaslanan yüksək sosial rifah
cəmiyyətinin formalaşacağına
zəmin yaradıb.
Hazırda postpandemiya
dövrünə ciddi hazırlıq işləri
görülməkdədir. Ölkə Prezidenti
tərəfindən “Azərbaycan 2030:
Sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlər” barədə sərəncam imzalanması bunun bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, “Azərbaycan
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair
Milli Prioritetlər”də vurğulanır ki,
milli iqtisadiyyatımız qlobal iqtisadiyyatın tərkib hissəsi olduğundan,
xarici mühitdən təsirlənə bilir. Bu
səbəbdən uzunmüddətli dövrdə iqtisadiyyatın daxili və xarici təsirlərə
dayanıqlığı gücləndirilməli,
makroiqtisadi sabitlik daha da
möhkəmləndirilməlidir. Ölkədə
makroiqtisadi sabitliyin və dayanıqlığın gücləndirilməsi məqsədilə
yeni reallıqlara uyğun büdcə qaydasına əsaslanan fiskal çərçivə
formalaşdırılmalıdır.
Qələbə nəticəsində işğaldan
azad edilmiş ərazilərin ölkənin
ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyasından, yeni beynəlxalq
və regional nəqliyyat-logistika
dəhlizlərinin imkanlarından faydalanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Bu
çərçivədə regionda təhlükəsizliyin,
sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığın formalaşması, eləcə də iqtisadi və
ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi
Cənubi Qafqazın lider dövləti olan
Azərbaycanın region iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının
müəyyən edilməsində rolunu daha
da möhkəmləndirəcəkdir.
Son 18 ildə respublikamızın
əldə etdiyi uğurlu nəticələr, inkişaf
göstəricilərinin davamlı olaraq
yüksəlməsi həyata keçirilən
siyasətin, aparılan islahatların
real həyatda təsdiqini əks etdirib,
sosial-iqtisadi nailiyyətlərin davamlılığı və dayanıqlı inkişaf üçün
etibarlı zəmin yaradıb. Təsadüfi
deyildir ki, dünyada yaşanan ən
ağır maliyyə və iqtisadi böhranı
şəraitində belə 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 edib.

üzv olduğu, digər 17 ölkənin və 10
beynəlxalq təşkilatın müşahidəçi statusunda çıxış etdiyi beynəlxalq təşkilatdır.
Hərəkatın yaradılması ideyası 1955-ci
ildə Bandonq konfransında (İndoneziya) irəli sürülsə də, 1961-ci ildə Fidel
Kastro və İosif Broz Titonun rəhbərliyi
ilə Yuqoslaviyada keçirilən konfransda
Bitərəf Dövlətlər Hərəkatının yaradıldığı
elan olunub. Quruma üzv olan ölkələrin
dövlət başçıları səviyyəsində 15 sammit
keçirilib. Bu hərəkatın üzvü olan 53 ölkə
Afrika, 38-i Asiya, 26-sı Latın Amerikası və 1-i Avropadandır. 2019-cu ildən
hərəkatın sədri Azərbaycan Respublikasıdır və Prezident İlham Əliyevin
sədr kimi fəaliyyəti beynəlxalq aləmdə
nümunə göstərilir.
Azərbaycan – Serbiya əməkdaşlığına
gəlincə, xatırladaq ki, biz dövlət
müstəqilliyimizi bərpa edəndə Serbiya
hələ Yuqoslaviyanın tərkibində idi və
Belqrad Azərbaycanın müstəqilliyini
1991-ci ilin son günündə -- dekabrın
31-də tanımışdı. Serbiya və Monteneqro
İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında ikitərəfli diplomatik münasibətlər
isə 21 avqust 1997-ci ildə qurulmuş-

Azərbaycan əvvəlki illərdə
olduğu kimi, cari ilin ötən aylarında da Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə dinamik inkişaf yolu
keçib, bütün sahələrdə ciddi
nailiyyətlər əldə edilib, respublikamız öz iqtisadi tərəqqisi ilə
inkişafın milli modelini formalaşdırıb. Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı, verilən hər bir vədin konkret
əməli işdə öz təsdiqini tapması
xalq-iqtidar birliyini daha da

dur. 2011-ci il mayın 26-da Serbiyanın
Azərbaycanda, həmin il iyunun 8-də isə
Azərbaycanın Serbiyada səfirliyi açılmışdır. Azərbaycanla Serbiya arasında bütün sahələri əhatə edən strateji
tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur.
2013-cü il fevralın 9-da Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və Serbiya
Prezidenti Tomislav Nikoliçin iştirakı
ilə “Azərbaycan Respublikası və Serbiya Respublikası arasında dostluq
münasibətləri və strateji tərəfdaşlıq
haqqında bəyannamə, 2018-ci il mayın
22-də isə prezidentlər İlham Əliyev və
Aleksandr Vuçiç arasında “Azərbaycan
Respublikası ilə Serbiya Respublikası
arasında strateji tərəfdaşlıq üzrə birgə
Fəaliyyət Planı”nı imzalanmışdır. 2015-ci
ilin yayında Serbiya Prezidenti Tomislav Nikoliç “Birinci Avropa Oyunları”nın
açılış mərasimində iştirak etmək üçün
Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. 2018ci ilin mayında isə Prezident Aleksandar
Vuçiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə
olmuşdur. İki ölkə arasında 34 sənəd
imzalanmışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
mayın 3-də Serbiya Respublikasının

reallaşdırması üçün əlverişli şərait
yaradılır. Bu gün yalnız iş yeri
tapmaq deyil, eləcə də iş yeri yaratmağa çalışan hər bir vətəndaşa
dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər
vasitəsilə müvafiq qanunvericiliyin
tətbiqi yolu ilə dəstək verilir.
İqtisadiyyatın, o cümlədən özəl
sektorun inkişafı istiqamətində
həyata keçirilən sistemli islahatlar,
həmçinin sahibkarların güzəştli
kreditlərlə təmin olunması bunun

ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Draqan Vladisavljeviçin etimadnaməsini qəbul edərkən
xatırlatmışdır ki, bizim üçün Serbiya ilə
əməkdaşlıq böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki ölkələrimiz strateji tərəfdaşdır:
“Əməkdaşlıq sahələri indi bir çox
istiqamətləri əhatə edir. Hesab edirəm
ki, əsas diqqəti artıq böyük irəliləyiş əldə
etdiyimiz sahələrə və fəal əməkdaşlığın
ilkin mərhələlərində olduğumuz bəzi
sahələrdə hansı işləri görə biləcəyimiz
məsələsinə yetirməliyik”.
Dövlət başçımız əminliklə demişdir ki, beynəlxalq təşkilatlarda
tərəfdaşlığımıza gəldikdə, biz bir-birimizi
dəstəkləyəcək, bir-birimizin maraqlarını müdafiə edəcəyik: “Biz artıq bir sıra
beynəlxalq təşkilatlarda çox yüksək
səviyyəli həmrəylik nümayiş etdiririk. Bu,
vacibdir. Çünki bu, həqiqətən də bizim
əməkdaşlığın səmimi mahiyyətini əks
etdirir”.
Xatırladaq ki, üç il əvvəl – 2018-ci
il mayın 21-də Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə olan Serbiya
Respublikasının Prezidenti Aleksandr
Vuçiçin rəsmi qarşılanma mərasimində

hazırlanması və s. vəzifələri
uğurla gerçəkləşdirilir.
Ölkə iqtisadiyyatının real sektorunun sürətli inkişafının təmin
olunması istiqamətində hökumətin
düşünülmüş plan əsasında reallaşdırdığı layihələr, hətta pandemiya dönəmində bu sektorun
ayrı-ayrı sahələrində yetərli pozitiv
nəticələr əldə etməyə imkan verir.
Dünya iqtisadiyyatında ciddi
geriləmələrin nəzərə çarpdığı

dövlət başçımız bu ölkə ilə əməkdaşlığa
böyük önəm verdiyini söyləmişdi:
“Bizim əlaqələrimiz çox uğurla inkişaf
edir. Biz dostuq, tərəfdaşıq, strateji
tərəfdaşıq. Son illər ərzində əldə edilmiş
uğurlar deməyə əsas verir ki, Serbiya
--Azərbaycan əlaqələri bundan sonra da
uğurla inkişaf edəcəkdir. Biz beynəlxalq
təşkilatlarda bir-birimizi dəstəkləyirik,
iqtisadi sahədə əməkdaşlıq aparılır.
Əminəm ki, bu gün aparılan danışıqlar
nəticəsində bu sahəyə də yeni təkan
veriləcəkdir. Humanitar sahədə çox
gözəl əməkdaşlıq var”.
Dövlət başçımız bir daha vurğulamışdır ki, Serbiya bizim üçün dost ölkədir və
əminəm ki, bu dostluq əlaqələri bundan
sonra da davam etdiriləcək: “Əminəm ki,
səfər zamanı əldə edilmiş razılaşmalar
gələcək uğurlu əməkdaşlığımızı daha da
möhkəmləndirəcəkdir”.
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç isə Azərbaycanla əməkdaşlığa
verdikləri önəmin miqyasını göstərrmək
üçün özü ilə birlikdə Bakıya gətirdiyi
nazirlərin sayına nəzər salmağın bəs
etdiyini söyləmişdir: “Düşünürəm ki,
mən Sizin Prezident seçilməyinizdən
sonra ölkənizə səfər edən ilk dövlət
başçısıyam. Bu, mənim üçün çox
böyük şərəfdir. Azərbaycan ilə dostluq
münasibətlərinin inkişafı bizim üçün çox
vacibdir. Bu, bizim dövlətlərimizin və
xalqlarımızın maraqlarına tam uyğundur.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Belə bir vəziyyət həm də ondan
xəbər verir ki, qeyri-neft sektoru
əldə edilən iqtisadi artıma dominant olaraq təsir göstərir. Yeri
gəlmişkən, qeyd edək ki, hazırda
qeyri-neft sektorundakı artım
ümumi iqtisadi artımdan daha
yüksəkdir.
Bu gün dövlət başçısının
sənayeləşmə siyasətinə uyğun
olaraq, qeyri-neft sənayesinin
inkişafı məqsədilə sənaye park-

Qeyri-neft sənayesinin inkişafında mühüm rol oynayacaq bir
məqamı da qeyd etmək istərdik.
Belə ki, Prezident İlham Əliyevin
müvafiq fərmanı ilə İqtisadiyyat
Nazirliyinin tabeliyindəki “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətin əsasında
İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində
publik hüquqi şəxs statuslu İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi yaradılıb. Bu məqsədlə ölkədəki bəzi

Son illərdə Azərbaycanın
bölgələrində də sənayenin qeyrineft soktorunun inkişafına xüsusi
diqqət yetirilir. Prezidenti İlham
Əliyevin aprelin 20-də Hacıqabula səfəri çərçivəsində rayonda
Sənaye Məhəlləsinin istifadəyə
verilməsi də bunun bariz ifadəsidir.
Xatırladaq ki, Hacıqabul
Sənaye Məhəlləsi Azərbaycan
Prezidentinin 2017-ci il 25 iyul
tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Bu-

ları və məhəllələrinin yaradılması, rezidentlərin fəaliyyətinin
genişləndirilməsi, yeni iştirakçıların cəlb edilməsi diqqət
mərkəzində saxlanılır.
Azərbaycanın sənaye parklarında yüksək nəticələrə nail
olmaq üçün rezidentlərin səmərəli
fəaliyyəti məqsədilə hər cür
şərait yaradılıb, vergi və göm-

sənaye parkları və məhəllələri
“Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
tabeliyindən çıxarılıb. Prezident
İlham Əliyev bununla bağlı 22
yanvar 2021-ci il tarixli sərəncam
imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Neftçala
Sənaye Məhəlləsi, Mingəçevir
Sənaye Parkı, Qaradağ Sənaye
Parkı, Masallı Sənaye Məhəlləsi,
Pirallahı Sənaye Parkı, Hacıqabul və Sabirabad sənaye
məhəllələri İqtisadiyyat Nazirliyinin
tabeliyindəki İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin tabeliyinə verilib.
Respublikada İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin yaradılması ölkədəki mövcud sənaye
parkları, sənaye məhəllələri və aqroparklar sahəsində idarəetməni,
habelə nəzarət mexanizmlərini
daha da təkmilləşdirmək, bu
sahədə həyata keçirilən tədbirlərin
səmərəliliyini artırmaq, daha sıx
koordinasiyanı, həmçinin sistemliliyi təmin etmək məqsədi daşıyır.
Sənaye parkları, sənaye
məhəllələri və aqroparkların işinin
səmərəli, yeni tənzimləyici və
idarəetmə çərçivəsində təşkili
ölkəyə sərmayə axını, ixracın
genişlənməsi və iş yerlərinin yaradılması prosesini sürətləndirəcək.
Bununla bərabər 4-cü sənaye
inqilabının texnologiyalarının
ölkəyə transfer edilməsini də
şərtləndirəcək.
Yeri gəlmişkən, qeyri-neft
sənayesinin inkişafına göstərilən
dəstək güzəştlərinin nəticəsidir
ki, indiyədək respublikamızda
fəaliyyət göstərən sənaye parklarına 3,5 milyard ABŞ dolları
məbləğində investisiya yatırılıb,
3,3 milyard manatlıq satış həyata
keçirilib və 25 faiz məhsul ixrac
olunub.

rada dövlət vəsaiti hesabına lazımi
infrastruktur qurulub, inzibati bina,
texniki və köməkçi binalar tikilib,
abadlıq işləri aparılıb.
Hacıqabul Sənaye
Məhəlləsinin tikinti materialları
istehsalı avadanlıqları istehsal edən və investisiya dəyəri
12 milyon manat olan “Elberg”
müəssisəsində 100 iş yeri yaradılıb. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən
investisiya təşviqi sənədi verilən
zavodda Türkiyə, Yaponiya və
Finlandiya texnologiyaları tətbiq
edilib. İstehsal olunan məhsulların
daxili bazarla yanaşı, xarici
ölkələrə də ixracı nəzərdə tutulub.
Sənaye Məhəlləsində fəaliyyət
göstərən daha bir müəssisənin
– plastik su qabları istehsal edən
“Uysal Ambalaj”in investisiya
dəyəri 1,44 milyon manatdır.
Zavodun maliyyələşməsinə İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın
İnkişafı Fondu tərəfindən 700 min
manat güzəştli kredit verilib. Yaponiya texnologiyasından istifadə
edilən müəssisə ildə 350 min ədəd
plastik su qabı istehsal etmək
gücünə malikdir.
Vətən müharibəsi nəticəsində
30 ilə yaxın dövr ərzində işğal
altında qalan torpaqların azad
edilməsi Azərbaycanın iqtisadi imkanlarını daha da genişləndirməyə
əlverişli şərait yaradıb. Düşməndən
təmizlənən ərazilərin sənaye potensialı kifayət qədər yüksəkdir. Bu
isə bölgənin yaxın zamanlarda ölkə
iqtisadiyyatında əlavə dəyər yaradacağını deməyə əsas verir. Buna
görə də Qarabağda da sənaye
parklarının yaradılması nəzərdə
tutulur. İqtisadiyyat Nazirliyi
tərəfindən hazırda bu istiqamətdə
müvafiq işlər görülür.

Azərbaycan yeni iqtisadi
yüksəliş mərhələsindədir

Prezident İlham Əliyevin son illər ərzində neft və qazdan asılılığın
azaldılması məqsədilə sənaye parkları və məhəllələrinin, aqroparkların, iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması, müasir texnologiyaların,
elektron kənd təsərrüfatı sisteminin tətbiqi, özünüməşğulluq proqramının icrası, xarici ölkələrdə ticarət evlərinin açılması, sahibkarların bu prosesə yaxından cəlbi və s. tapşırıqları ilə bağlı müsbət
göstəricilər əldə olunub. Möhkəm iqtisadi bazanın yaradılmasının
nəticəsidir ki, təkcə pandemiyanın hökm sürdüyü və müharibə aparıldığı 2020-ci ildə respublikada 72,4 milyard manatlıq ümumi daxili
məhsul (ÜDM) istehsal edilib, sənayenin qeyri-neft-qaz sektorunda
məhsul istehsalı 12,5 faiz artıb. Respublikanın enerji sistemində
reabilitasiya proqramı uğurla həyata keçirilib. Xarici tərəfdaşlar cəlb
edilməklə bərpaolunan enerji növləri üzrə elektrik stansiyalarının
tikintisinə dair müqavilələr reallaşdırılıb.

möhkəmləndirib, vətəndaşların
Prezident İlham Əliyevin ətrafında
sıx birləşməsini gerçəkləşdirib.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə
reallaşdırılan mükəmməl iqtisadi
strategiya nəticəsində islahatların
davamlılığı təmin edilib, iqtisadi
inkişaf daha da sürətlənib.
Yeri gəlmişkən, hazırda
ölkəmizdə yaradılan biznes
mühiti, siyasi və makroiqtisadi
sabitlik Azərbaycanın regiondakı xüsusi rolunu fərqləndirir. Bu
baxımdan respublikamızda hər
bir vətəndaşın, sahibkarlığa meylli
olan hər bir şəxsin öz potensialını

Bizim əməkdaşlığımız üçün çox böyük
meydan var. Məhz bu səbəbdən də mən
bizim hökumətimizin, demək olar ki, tam
yarısı ilə Azərbaycana səfərə gəlmişəm.
Çünki biz Azərbaycan ilə bütün
sahələrdə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
əzmindəyik”.
Xatırladaq ki, Serbiya ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələrdə humanitar sahə
çox önəmli yer tutur. Dost ölkənin
Prezidenti Bakıda səfərdə olarkən
Azərbaycan Dillər Universitetində
“Serb Dili və Mədəniyyəti Mərkəzi”nin
açılışında da iştirak etmişdir. Serblər
bu faktı serb xalqına, mədəniyyətinə,
ədəbiyyatına Azərbaycanda çox böyük
maraq, böyük hörmət qəbul edirlər.
Belqradda da etiraf edirlər ki, humanitar
sahədə mövcud olan əlaqələr xalqlararası əlaqələrin inkişafında mühüm yer
tutur.
Dövlət başçımızın fikrincə, qarşılıqlı
əməkdaşlığın genişləndirilməsi həm
ölkələrimizə gəlir gətirəcək, həm də
insanlar bir-birini daha yaxından tanıyacaqlar, dost olacaqlar: “Onsuz da
bizim ölkələrimiz dost ölkələrdir, strateji
tərəfdaşlardır. Serbiya ilə Azərbaycan
daim bir-birini dəstəkləyən, bir-birinə
kömək edən ölkələr kimi fəaliyyət
göstərirlər”.

parlaq ifadəsidir.
İqtisadi tərəqqidə “Bizim uğurlu
inkişafımız qeyri-neft sənayesinin
hesabına təmin edilməlidir”
prinsipini strateji kurs kimi
müəyyənləşdirən Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırda
sənayenin modernləşdirilməsi və
strukturunun təkmilləşdirilməsi,
qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması,
enerjidən səmərəli istifadə edən,
yüksək əlavə dəyər yaradan
rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının genişləndirilməsi, yeni istehsal sahələri üçün ixtisaslı kadrların

və bu səbəbdən Azərbaycan
iqtisadiyyatının da müəyyən
çətinliklər yaşadığı indiki vaxtda
qeyri-neft sənayesində 10 faizdən
çox artımın qeydə alınması
dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, hökumətin iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi istiqamətində
apardığı düzgün siyasətin məntiqi
nəticəsidir.
Sənayenin qeyri-neft-qaz
sektorunda artım qeydə alınması təsadüfi deyil. Bu, neft
sənayesində əldə edilən artımın
mərhələli şəkildə qeyri-neft sektoruna transfer olunması deməkdir.

rük sahəsində stimullaşdırıcı
tədbirlər tətbiq edilib. Belə ki,
sənaye parklarının rezidentləri
qeydiyyata alındıqları tarixdən 7 il
müddətinə əmlak, torpaq, gəlir və
ya mənfəət vergilərindən, istehsal
məqsədilə idxal etdikləri texnikanın, texnoloji avadanlıqların və
qurğuların idxalı zamanı ƏDV-dən
və gömrük rüsumlarından azad
olunublar. Bundan başqa, sənaye
parklarında dövlət vəsaiti hesabına müasir infrastruktur yaradılıb,
sahibkarların vəsaitlərini investisiya qoyuluşuna yönəltmələri təmin
edilib.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 129

Bakı şəhəri, 4 may 2021-ci il

“Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən
ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin
ödənilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 13 aprel tarixli 138 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikasının ərazisində koronavirus
(COVID-19) pandemiyasının mənfi təsirlərinin qarşısının alınması tədbirlərinin davam etdirilməsi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təklifinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən
ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin
ödənilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 13 aprel tarixli 138 nömrəli Qərarının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2020, № 4, maddə 485) 1-ci hissəsinə “semestrləri
(yarımillikləri)” sözlərindən sonra “, eləcə də 2020/2021-ci
tədris ilinin yaz semestri (yarımili)” sözləri əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 130

Bakı şəhəri, 4 may 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2016-cı il 5 fevral tarixli 38 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və peşə
təhsili müəssisələrinin, həmçinin Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsinin
tələbələrinə təqaüdlərin təyin olunması və
ödənilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təklifinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı
il 5 fevral tarixli 38 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab),
maddə 380; 2017, № 4, maddə 672, № 5, maddə 1010,
№ 10, maddə 1918; 2018, № 11, maddə 2432, № 12 (II
kitab), maddə 2741; 2019, № 4, maddələr 735, 762, № 8,
maddə 1480; 2020, № 3, maddə 339, № 5, maddə 650)
ilə təsdiq edilmiş “Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas
və peşə təhsili müəssisələrinin, həmçinin Azərbaycan
Milli Elmlər Akade-miyasının magistratura səviyyəsinin
tələbələrinə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 2.9-cu bəndə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə
əlavə edilsin:
“Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) səviyyəsinə
dövlət sifarişi ilə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.5-ci və 26.5-3-cü maddələrinə
əsasən müsabiqədənkənar qəbul olunan tələbələrə birinci
tədris ilinin birinci semestrində “adi” təqaüd verilir.”.
2. 2.10-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.10. Magistratura səviyyəsinə dövlət sifarişi ilə qəbul
olunan, imtahan verilən fənlər üzrə müəyyən olunmuş
maksimal balın 91 faizini və daha çox bal toplayan
tələbələrə birinci tədris ilinin birinci semestrində “əlaçı”,
digər halda isə “adi” təqaüd verilir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Giogri Pxakadze:
Azərbaycanın dəstəyi
olmasaydı, Gürcüstanda
ölüm halları daha çox olardı
Əgər koronavirus pandemiyası ilə
mübarizə sahəsində Azərbaycanın köməyi
olmasaydı, Gürcüstanda pandemiya
qurbanlarının sayı daha çox olardı.

AZƏRTAC xəbər verir
ki, bu sözləri gürcüstanlı
mütəxəssis, BMT Baş katibinin səhiyyə məsələləri
üzrə məsləhətçisi Giorgi
Pxakadze söyləyib.
Onun sözlərinə görə,
koronavirusun ikinci dalğası zamanı Azərbaycan
Gürcüstanı böyük
problemlərdən xilas edib.
“Azərbaycan keçən
ilin noyabr ayında
Gürcüstana tibbi oksigenlə bağlı yardım etməsəydi, bizim
ölkədə ölüm sayı daha çox olardı”, – deyə Pxakadze vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, dünyanın bir çox ölkəsində
olduğu kimi, Gürcüstanda da vəziyyət gərgin olaraq qalır.
Siyasətçilər vəziyyətin normal olduğunu göstərməyə çalışırlar. Lakin bu, belə deyil. Əhalinin 90 faizi peyvənd olunduqdan sonra təhlükəsizlikdən danışmaq olar.
O deyib: “Keçən ilin noyabr ayında Gürcüstanda
gündəlik yoluxma yeddi minə yaxın idi. Azərbaycan bütün
çətinliklərə baxmayaraq, Gürcüstana tibbi oksigen yardımı
göstərdi. Bu da ölkəmizdə yüksək ölüm riskini aşağı saldı.
Mən Azərbaycana bir daha təşəkkürümü bildirir, koronavirusun ikinci dalğası zamanı Gürcüstana göstərdiyi dəstəyə
görə minnətdarlıq edirəm”.

Azərbaycanda ictimai-siyasi həyatda
fərqlənən qadınlara mükafatlar təqdim olunub
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 6 mart tarixli Sərəncamı ilə
təltif edilmiş qadınlara dövlət mükafatlarının təqdimat
mərasimi keçirilib. Tədbir Azərbaycanın dövlət himninin
səsləndirilməsi ilə başlayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
tədbirdə çıxış edən Dövlət
Komitəsinin sədri Bahar Muradova dövlət qadın siyasətindən
danışıb, qadınların dövlətin ictimaisiyasi həyatında, cəmiyyətdə, o
cümlədən ailədəki rolunu yüksək
qiymətləndirib. Bildirib ki, son
bir il bütün dünya, o cümlədən
Azərbaycan xalqı üçün ciddi sınaq ili
olub. 2019-cu ilin sonundan dünyanı
cənginə alan pandemiya xalqları
və dövlətləri ciddi sınaqlara məruz
qoyub. Ötən dövrdə Azərbaycan
pandemiya ilə mübarizə şəraitində
yaşamış, təhlükəli virus ölkəmizdə
4500-dən çox insanın ölümünə
səbəb olub.
Həmçinin Azərbaycan ötən il
sentyabrın 27-də Ermənistanın hərbi
təcavüzünün qarşısını almaq üçün
beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq
Vətən müharibəsinə başlayıb. Eyni
zamanda, hər iki sınaqla mübarizə
aparan Azərbaycan, pandemiya
ilinin çətinliklərini yaşamaqla yanaşı,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin qətiyyəti və iradəsi, o
cümlədən şanlı Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində

Ermənistanın 30 illik işğalına son
qoyub, Vətən müharibəsində tarixi
zəfər qazanaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpa edib. Azərbaycanın tarixi
zəfəri bir daha göstərib ki, istənilən
məsələ dövlət-xalq-ordu həmrəyliyi
və ümummilli iradə əsasında həllini
tapa bilər.
Vətən müharibəsindən dərhal
sonra Prezident İlham Əliyev bəyan
edib ki, indi Qafqazda Azərbaycanın
üstünlüyü ilə yeni geosiyasi reallıq
formalaşıb. Bölgənin siyasi konfiqurasiyasının əsas aktorlarından
olan Azərbaycan dövlətinin əsas
məqsədi bundan sonra bölgədə sülh
və təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək,
ölkəmizi əməkdaşlıq platformasına
çevirməkdir. Dövlətimizin başçısının
Qafqazın gələcək inkişafı naminə
söylədiyi fikirlər beynəlxalq miqyasda da müxtəlif təşkilatlar və dövlətlər
tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.
Bahar Muradova qeyd edib ki,
pandemiya dövrü Azərbaycan üçün
qlobal çağırışlara uyğunlaşmaq,
perspektivləri və yeni istiqamətləri
müəyyənləşdirmək, xalqlar və
dövlətlərarası münasibətləri təhlil
etmək baxımından da mühüm

Ombudsman Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin hərbi hissəsində olub
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
Nazirliyi ilə İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Aparatı arasında imzalanmış
2021-ci il üçün birgə tədbirlər planına
əsasən, ombudsman Səbinə Əliyeva
və aparatın nümayəndələri mayın 4-də
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) “N” hərbi
hissəsini ziyarət ediblər.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü
ziyarət edilərək önünə gül dəstələri düzülüb.
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı kontr-admiral
Sübhan Bəkirov qonaqlara HDQ-nin yaranması və
fəaliyyəti haqqında məlumat verib. Sonra ombudsman
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin “Şərəf kitabı”nı imzalayıb.
Görüşün sonunda qarşılıqlı xatirə hədiyyələri təqdim
olunub.
Daha sonra qonaqlar hərbi hissədə şəxsi heyət üçün
yaradılan şəraitlə tanış olub, gəmilər, matros yataqxanası,
yeməkxana və digər obyektlərə də baş çəkiblər. Hərbi qulluqçuların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı mühazirə oxuyan
S.Əliyeva xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya
hədiyyələr təqdim edib.
Sonda aparatın nümayəndələri ilə hərbi hissənin şəxsi
heyətinin birgə xatirə şəkli çəkilib.

öz üzərinə düşən vəzifəni ləyaqətlə
yerinə yetiriblər. Bu vətəndaşlar
içərisində isə Azərbaycan qadının özünəməxsus yeri vardır.
Azərbaycan qadınları tarixən milli
mənəvi və ailə dəyərlərinin qoruyucusu, nəsildən-nəslə ötürücüsü,
Vətənə layiqli övladlar böyüdən,
hörmət və ehtirama layiq varlıqdırlar. Azərbaycanda yaşayan, lakin
fərqli millətləri təmsil edən qadınlar
bir mədəniyyət və məqsəd ətrafında
birləşərək ən yüksək mənəvi
dəyərləri ölkəmizin ümumi inkişafına
istiqamətləndirməyi bacarmışlar.
Tarixən Azərbaycanda qadınlara
böyük hörmət və ehtiramın olduğunu, onların cəmiyyətdəki mövqeyi,
ailədəki rolu yüksək qiymətləndirilib.
Azərbaycan müstəqillik qazan-

dıqdan sonra da qadınların elmimədəni və ictimai-siyasi həyatdakı
rolu yüksək dəyərləndirilib, dövlətin
və cəmiyyətin inkişafına töhfə verən
qadınların fəaliyyəti dövlət mükafatlarına layiq görülüb.
Sonra Azərbaycan elminin,
mədəniyyətinin inkişafında, eləcə
də ictimai-siyasi sahədə mühüm
xidmətləri olan bir qrup qadına
Prezident təltifləri təqdim olunub.
Tədbirin sonunda təltif edilmiş
qadınlar onların cəmiyyətdə və
dövlətin ictimai-siyasi həyatında
oynadıqları roluna göstərilən
diqqət və qayğıya görə Prezident
İlham Əliyevə və Birinci vitseprezident Mehriban Əliyevaya
minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

FHN-in Akademiyasında
professor-müəllim heyətinin
VI elmi-texniki konfransı keçirilib

M

ayın 4-də Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin (FHN) Akademiyasında
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş
“Fövqəladə hallarla mübarizənin aktual
problemləri” mövzusunda VI elmi-texniki
konfrans keçirilib.
FHN-in mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, videokonfrans
rejimində keçirilən tədbirdə
FHN Akademiyasının və
respublikanın bir sıra ali
məktəblərinin professor və
müəllimləri iştirak ediblər.
Konfransı giriş sözü ilə
açan Akademiyanın rəisi
general-mayor Baba Salayev qeyd edib ki, ulu öndər
Heydər Əliyev ölkənin
inkişafında, milli intibahın
təminatında təhsilə və elmə
daim böyük əhəmiyyət
verib. Gənc nəslin elm və
təhsilə cəlb edilməsi onun
müdrik siyasətinin daimi
prioritetlərindən olub. Ümummilli liderin layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyev də
təhsil və elm sahəsini daim
xüsusi diqqətdə saxlayır.
Məhz dövlətimizin başçısının bilavasitə təşəbbüsü
ilə həyata keçirilən
məqsədyönlü tədbirlər
nəticəsində bu istiqamətdə

Azərbaycan xalqı öz tarixinin ən
yaddaqalan və şanlı dönəmlərindən
birini yaşayır. Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə rəşadətli ordumuz 30 ilə ərzində
dünyanın ən qüdrətli dövlətlərinin
və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının,
hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının
nizamlanmaya bilmədiyi Ermənistan
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini 44 gün ərzində kimsənin köməyi olmadan
həll etdi.
Ermənistan üzərindəki qələbədən
cəmi 6 gün sonra dövlətimizn
başçısı İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva işğaldan
azad edilmiş ərazilərə səfərə getdi
və erməni faşistlərinin qəddarlığı ilə
yerində tanış oldular. İlk səfər ötən
il noyabrın 16-da işğaldan azad
edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına oldu. Onlar səfər zamanı
Füzuli -- Şuşa avtomobil yolunun
təməlini qoydular. Bununla da azad
edilmiş ərazilərimizdə bərpa və
yenidənqurma işlərinə start verildi.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
başlanan yenidənqurma işləri
Qarabağı cənnətə döndərəcək.
Möhtərəm Prezidentimiz də çıxışlarının birində bu məqamı diqqətə çat-

olub. Məhz bu imkanları fürsətə
çevirib inkişaf edən xalqlar və
dövlətlər içərisində Azərbaycanın
özünəməxsus yeri var.
Vurğulanıb ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş dövlət qadın siyasəti
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
qlobal çağırışlara uyğun olaraq,
demokratik prinsiplər əsasında inkişaf etdirilir. Bu gün respublikamızın
ictimai-siyasi və mədəni həyatında
fəaliyyət göstərən qadınlar, onların fərqli siyasi mənsubiyyəti bir
daha göstərir ki, Azərbaycan uzun
illər demokratik cəmiyyət qurmaq
istiqamətində qarşıya qoyduğu
məqsədlərə çatmaqdadır.
B. Muradova deyib ki, bu illər
ərzində Azərbaycan vətəndaşları

dırıb: “Bizim planlarımız böyükdür.
Müharibə başa çatıb. Bərpa işləri
artıq başlanıb və bu, onu göstərir ki,
bizim sözümüzlə əməlimiz arasında bu dəfə də heç bir fərq yoxdur.
Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan
azad olunandan sonra bu torpaqları
tezliklə bərpa edəcəyik. Mən bu yaxınlarda demişdim ki, biz Qarabağ
bölgəsində cənnət yaradacağıq və
sözümdə dururam”.
Qarabağda quruculuq işlərinin
aparılması üçün 2021-ci ilin dövlət
büdcəsindən 2,2 milyard manat
vəsait ayrılıb. Bununla yanaşı,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 4 yanvar
2021-ci il tarixli fərmanı ilə işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə dayanıq-

əhəmiyyətli nəticələr əldə
olunur.
Akademiya rəisi, həmçinin
vurğulayıb ki, son zamanlar dünyanın müxtəlif
bölgələrində baş verən
təbii və texnogen mənşəli
fəlakətlər bu hadisələrin
elmi əsaslarının daha
dərin, hərtərəfli, kompleks
öyrənilməsinə və tədqiqinə
böyük ehtiyac duyulduğunu göstərir. Bu baxımdan
konfransda təqdim edilən
məqalələrin fövqəladə halların qarşısının alınması və
nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində görülən
işlərə faydası olacaq.
Akademiya rəisinin
müavini polkovnik İlham
Babaşov ümummilli lider
Heydər Əliyevin əhalinin və
ərazilərin təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında əvəzsiz
rolundan danışıb. Natiq ulu
öndərin mülki müdafiə, insanların həyat və fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi məsələləri

ilə əlaqədar misilsiz
xidmətlərindən geniş bəhs
edib.
FHN-in Regional
mərkəzlərlə işin təşkili,
layihələrin idarə edilməsi və
təhsil məsələləri üzrə Baş
idarəsinin Layihələrin idarə
edilməsi və təhsil məsələləri
üzrə idarəsinin rəisi Azadi
Quliyev qeyd edib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev
zəngin siyasi fəaliyyəti ilə
Azərbaycanın dövlətçilik
tarixində müstəsna rol oynayıb. Azərbaycan xalqı ulu
öndərin adını hər zaman əziz
tutur, müstəqil dövlətimizin xilaskarı, qurucusu və memarı
kimi tanıyır.
Plenar iclasda FHNin Fövqəladə halların
xəbərdar edilməsi və
daxili təhlükəsizlik Baş
İdarəsinin Fövqəladə halların xəbərdar edilməsi işinin
təşkili idarəsinin əhalinin və
ərazilərin təhlükəsizliyinin
təşkili şöbəsinin müdiri

texnika elmləri üzrə fəlsəfə
doktoru Pərviz Mehdiyev,
Akademiyanın Humanitar
fənlər kafedrasının müdiri
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
dosent Fizuli İbrahimzadə,
Tədris şöbəsinin mühəndisproqramçısı daxili xidmət baş
leytenantı Şakir Fərəcullayev,
Təbiət və fundamental fənlər
kafedrasının müəllimi Bağır
İbadov, Həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi ixtisas fənləri
kafedrasının baş müəllimi
baş leytenant Rəşad
Məmmədli və Milli Aviasiya
Akademiyasının Aviasiya
təhlükəsizliyi kafedrasının
baş müəllimi Nadir Xalıqov
məruzələrlə çıxış ediblər.
Plenar iclasdan sonra
konfrans işini bölmə iclasları ilə davam etdirib. Bölmə
iclaslarında FHN Akademiyasının və ölkənin bir sıra ali
məktəblərinin nümayəndələri
müxtəlif mövzular üzrə
məruzələrlə çıxış ediblər.

Azərbaycan bərpa-quruculuq işlərinin
öhdəsindən də bacarıqla gələcək
lı məskunlaşma üçün müasir və
layiqli həyatın təmin edilməsi, bütün
sahələrdə quruculuq-bərpa və
abadlıq işlərinin aparılması, habelə
təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli
fəaliyyətin və rifahın davamlı artmasının dəstəklənməsi məqsədilə
Qarabağ Dirçəliş Fondunu yaradıb.
Artıq bir sıra dost ölkələr -Türkiyə, Pakistan, İsrail, Macarıstan,
İran, İtaliya, Böyük Britaniya, ABŞ
və digərləri işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizin bərpası prosesində
iştirak etmək arzusunda olduqlarını
bildiriblər.
Dövlət başçımızın işğaldan azad edilmiş ərazilərin
dirçəlişi istiqamətində quruculuq,
bərpa və yenidənqurma işlərinin
sürətləndirilməsi, bu hədəfə nail
olunmasında dövlət orqanlarının
(qurumlarının) və digər təşkilatların
əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin
gücləndirilməsi, habelə idarəetmədə
çevikliyin və səmərəliliyin artırılması
məqsədilə “İşğaldan azad edilmiş

ərazilərdə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin xüsusi nümayəndələri
haqqında” fərmanı bu istiqamətdə
atılan daha bir mühüm addım oldu.
Yüksək və müasir standartlarla
həyata keçirilən bərpa-quruculuq
işlərinə, ilk növbədə, Şuşadan başlanıldı. Qısa zamanda Şuşa həm
regionun, həm də bütün dünyanın
mədəniyyət mərkəzlərindən birinə
çevriləcək. Dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, biz Şuşanı
dirçəldəcəyik.
Yaşayış üçün, ilk növbədə, infrastruktur layihələrinin icra edilməsi
vacibdir. Təhlükəsiz yerlərdə
layihələrin icrasına artıq başlanılıb.
Su, qaz, elektrik təsərrüfatlarının
bərpası ilə bağlı görülən işlər artıq
ölkə ictimaiyyətinə məlumdur. Eyni
zamanda, işğaldan azad edilmiş
rayonlarda “yaşıl enerji” zonasının
yaradılması məqsədilə, ilkin olaraq,
pilot layihələr qismində bəzi yerlərdə
“ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” konsepsiyalarının tətbiqinə start verilib.

İlk “ağıllı kənd” layihəsi Zəngilan
rayonunun Üçüncü Ağalı kəndində
icrası rellaşacaq.
Dövlət başçısnın göstərişi ilə
artıq Füzulu və Zəngilan rayonlarında beynəlxalq aeroport tikintisinə
başlanılıb. Yeni dəmir yolunun tikintisi Qarabağın inkişafında mühüm
rol oynayacaq. Bütün bu mərhələlər
ardıcıl olaraq həyata keçirilir, bərpa
və quruculuq işlərinin miqyası daha
da genişlənir. Dövlətimizin başçısı
da bərpa işlərinin tələsmədən, eyni
zamanda, planlı şəkildə, ardıcıl olaraq həyata keçirilməsinin vacibliyini
qeyd edir. İşğaldan azad olunmuş
ərazilərimizə yeni nəfəs, yeni həyat
qayıdır. Vahid Azərbaycan dövləti
inamla inkişaf edir və bərpaquruculuq işləri müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilir.

Səhər İSMAYILOVA,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
Başçısı Aparatının sektor
müdiri, politoloq
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“Qubadlı” əlahiddə sərhəd diviziyasının
hərbi hissə və bölmələrində xidməti-döyüş
fəaliyyətinin təşkili yoxlanılıb

BMT İnkişaf Proqramı işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə bərpa
işlərinə dəstək göstərəcək

Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində bərpa işlərinin həyata
keçirilməsi prosesinə BMT İnkişaf Proqramı (UNDP) dəstək göstərəcək.

A

zərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi
– Prezident Administrasiyasının Hərbi məsələlər
şöbəsinin müdiri general-polkovnik Məhərrəm
Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd
Xidmətinin (DSX) rəisi general-polkovnik Elçin
Quliyev mayın 3-4-də DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının
“Qubadlı” əlahiddə sərhəd diviziyasının hərbi hissə və
bölmələrinə səfər ediblər.
DSX-nin mətbuat
mərkəzindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, səfər
çərçivəsində ölkəmizin ərazi
bütövlüyü bərpa edildikdən
və işğal altındakı torpaqlarımız azad olunduqdan sonra
bu ərazilərdə zəruri sərhəd
müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması ilə
bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin

tapşırıqlarının icra vəziyyəti
yoxlanılıb. Son dövrdə bu
ərazilərdə artıq 10 yeni hərbi
hissənin fəaliyyətə başlamasının böyük əhəmiyyət kəsb
etməsi xüsusi qeyd olunub.
Aprelin 26-da Cəbrayıl rayonu ərazisində Dövlət Sərhəd
Xidmətinin yeni inşa olunmuş hərbi hissəsinin açılış
mərasimində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin

sərhədçilər qarşısında çıxışından irəli gələn məsələlərin
qısa müddətdə həllinin vacibliyi vurğulanıb, Azərbaycan
sərhədçilərinin bu tapşırıqların da öhdəsindən layiqincə
gələcəklərinə əminlik ifadə
olunub.
Ezamiyyət müddətində
əlahiddə sərhəd diviziyasının xidməti ərazisində
dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təşkili
istiqamətində həyata keçirilən
fəaliyyətlər, o cümlədən
yeni hərbi hissələrin inşası,
sərhəd yollarının çəkilməsi,
ərazidə hərəkətin təmin
edilməsi üzrə tikinti-quruculuq
işləri və təhlükəsizlik tədbirləri
nəzərdən keçirilib, sərhəddöyüş məntəqələrində xidmət

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
əməkdaşları “Heydər zirvəsi”nə
yürüş təşkil ediblər
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının
98-ci ildönümü münasibətilə
Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin (DTX) bir qrup
əməkdaşı ulu öndərin adını
daşıyan, Böyük Qafqaz sıra
dağlarının Başdağ silsiləsinin
Qızıl Qaya massivində dəniz
səviyyəsindən 3751 metr
hündürlükdə yerləşən “Heydər
zirvəsi”nə növbəti yürüş təşkil
edib.

iqlim şəraitinə baxmayaraq, iştirakçılar bütün maneələri dəf edərək
tam heyətdə müəyyən olunmuş
marşrut üzrə və nəzərdə tutulan
vaxtda “Heydər zirvəsi”nə çıxıblar.
Ümummilli liderin barelyefi önündə
əbədiyaşar liderin əziz xatirəsini dərin
ehtiramla yad edən heyət “Heydər
zirvəsi”ndə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaldıb,
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin adını
və emblemini əks etdirən lövhə və
plakatları yerləşdirib.

AZƏRTAC
DTX-nin saytına
istinadla xəbər verir
ki, yürüş iştirakçıları tərəfindən
Böyük Qafqaz
sıra dağlarının
Başdağ silsiləsinin
Qızıl Qaya massivinin ətəklərində
düşərgə salınıb,
sonrakı mərhələdə
isə sərt relyef və

aparan sərhədçilərlə görüş
keçirilib, hərbi qulluqçuların
xidməti-döyüş və məişət
şəraiti ilə tanışlıq olub.
Əlahiddə sərhəd diviziyasının rəhbər heyətinin
iştirakı ilə xidməti müşavirə
keçirilib, vəzifəli şəxslərin
xidməti ərazidə mövcud
əməliyyat şəraiti və görülən
tədbirlər haqqında məruzələri
dinlənilib. Habelə hərbi hissə
və bölmələrin döyüş hazırlığının daha da yüksəldilməsinin,
dövlət sərhədinin toxunulmazlığının və şəxsi heyətin

PUA heyətləri təlim-məşq
uçuşları yerinə yetirirlər

Azərbaycan fəal və prinsipial
xarici siyasət kursu həyata keçirir.
Rəsmi Bakı COVID-19
pandemiyasına qarşı mübarizə ilə
bağlı Qoşulmama Hərəkatının və
Türk Şurasının zirvə görüşlərini
təşkil etmişdir. Bəşəriyyəti çənginə
alan bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan
Prezidentinin təşəbbüsü ilə ötən ilin
dekabrında BMT-nin xüsusi sessiyası
keçirilmişdir. Bütün bu mühüm
tədbirlər, əlbəttə, Azərbaycanın
sanbal, siqlət və nüfuzunu artırmışdır.
İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycanın qətiyyətli və prinsipial
mövqeyinə qarşı çıxan bəzi qüvvələr
də var idi. Bəzi Qərb dövlətləri bu
sahədə “canfəşanlıq” edirdilər. Hər
şey göz qabağında idi. Onlar erməni

lobbisinin təsiri və təzyiqləri altında
ölkəmizin Qarabağda apardığı
ədalətli mübarizəsinə kölgə salmağa
cəhd edirdilər. Lakin niyyətlərinə çata
bilmədilər. Çünki, haqlı deyildilər,
beynəlxalq hüququn əleyhinə
gedərək işğalçı, təcavüzkar dövləti
himayə edirdilər.
Azərbaycan dövləti isə xalqı ilə
əl-ələ verib beynəlxalq təşkilatların
görə bilmədiyi, daha doğrusu, görmək
istəmədiyi missiyanı 44 gün ərzində
həyata keçirdi. Qarabağda, faktiki
olaraq ədalət zəfər çaldı. Ermənistan
savaş dönəmində olduğu kimi,
müharibədən sonra da xalqımıza
qarşı çirkin kampaniya aparmaqda
davam edir. Bunlar əbəs cəhdlərdir.
Azərbaycan dövlətinə qarşı belə
təzyiqlərin heç bir faydası yoxdur.

keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verilib,
UNDP-nin bu istiqamətdə dəstəyinin yüksək
qiymətləndirildiyi vurğulanıb. Qeyd edilib
ki, UNDP 2020-2021-ci illərdə koronavirusun Azərbaycanda mikro, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektlərinə (KOB) təsirinin
qiymətləndirilməsi ilə bağlı sorğular keçirib,
pandemiya və müharibə nəticələrinin aradan
qaldırılması istiqamətində KOB üçün rəqabət
paketinin hazırlanmasına dəstəyini təklif edib.
A.Frakassetti təmsil etdiyi qurumun
ölkəmizlə bir sıra sahələr üzrə səmərəli
əməkdaşlığını diqqətə çatdırıb, işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə bərpa işlərinin həyata
keçirilməsi prosesinə UNDP tərəfindən
dəstək göstərilməsinin planlaşdırıldığını
bildirib.
Görüşdə pandemiyanın mənfi təsirlərinin
aradan qaldırılması tədbirləri, DİM-ə nail
olmaq istiqamətində görülən işlər və sair
məsələlər müzakirə olunub.

XİN: Beynəlxalq öhdəliklərini pozan
Ermənistanın Azərbaycanın öz ərazisində
apardığı bərpa-quruculuq işləri ilə bağlı
şərh verməyə hüquqi əsası yoxdur

M

üdafiə nazirinin
təsdiq etdiyi
2021-ci il
üçün döyüş hazırlığı
planına əsasən,
Azərbaycan Ordusunun
silahlanmasında olan
müxtəlif təyinatlı pilotsuz
uçuş aparatlarının (PUA)
heyətləri təlim-məşq
uçuşları yerinə yetirirlər.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, məşq prosesində heyətlər
əməliyyat-taktiki biliklərini artırır, ən
müasir trenajorlarda əldə etdikləri
vərdişlərin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə praktiki uçuşlar və təlimdöyüş tapşırıqları icra edirlər.
PUA heyətləri şərti düşmənin
müdafiəsinin dərinliyindəki hədəfləri
vaxtında və dəqiq aşkarlayaraq qarşıya qoyulan tapşırıqları icra edir,
müxtəlif hündürlüklərdə kəşfiyyat
apararaq əldə edilən məlumatları
idarəetmə məntəqələrinə ötürürlər.
Tapşırıqların icrası zamanı
ərazinin optik və radioelektron

Azərbaycan beynəlxalq
aləmdə böyük nüfuz sahibidir
(əvvəli 1-ci səhifədə)

təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinin vacibliyi xüsusi
vurğulanıb.
Səfər çərçivəsində,
həmçinin Azərbaycan-İran
dövlət sərhədində Zəngilan
rayonu ərazisində “Bartaz”
sərhəd zastavasında xidmətidöyüş fəaliyyətinin təşkili,
dövlət sərhədinin etibarlı
mühafizəsinin daha da
yüksəldilməsi üçün görülən
işlərlə yerindəcə tanışlıq olub,
şəxsi heyətin xidməti və yaşayış şəraitinə baxış keçirilib,
zəruri tapşırıq və tövsiyələr
verilib.

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir
Mikayıl Cabbarov BMT İnkişaf Proqramının
Azərbaycan Respublikasındakı rezident
nümayəndəsi Alessandro Frakassetti ilə
görüşüb.
M.Cabbarov Azərbaycanın BMT-nin
müxtəlif ixtisaslaşmış qurumları ilə səmərəli
əməkdaşlıq etdiyini, bir sıra sənədlərin
imzalandığını və birgə layihələrin həyata
keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Bu il martın
1-də BMT və Azərbaycan Hökuməti arasında
2021-2025-ci illər üçün Dayanıqlı İnkişaf üzrə
Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədi imzalandığını xatırladan iqtisadiyyat naziri sənədin
ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlara,
milli prioritetlərə uyğun inkişaf hədəflərinə
nail olmağa və Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin
(DİM) icrasına töhfə verəcəyini bildirib.
Görüşdə pandemiyanın iqtisadiyyata mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması
məqsədilə Azərbaycan hökumətinin həyata

Aprelin 13-də ADA Universitetində
keçirilən “Cənubi Qafqaza yeni
baxış: münaqişədən sonra inkişaf
və əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq
konfransda Prezident İlham Əliyev bu
barədə deyib: “Biz qəhrəmanlıq və
cəsarət nümayiş etdirdik, axıra qədər
getdik və bizi heç kəs dayandıra
bilməzdi. Bilirsiniz ki, müxtəlif
istiqamətlərdən bizi dayandırmaq
üçün çoxlu cəhdlər oldu. Ancaq biz
sona qədər getdik”.
Ermənistandan fərqli olaraq,
Azərbaycan dövləti beynəlxalq
məsələlərdə hər zaman qətiyyətli
mövqe ortaya qoyub. Bakı ilə
hansısa xarici mərkəzin diktə dilində
danışması mümkün deyil. Bu gün
Bakı beynəlxalq tədbirlərin mərkəzinə
çevrilib, hətta Rusiya, ABŞ və NATO

kəşfiyyatının aparılması üçün
nəzərdə tutulan xüsusi PUA-lardan
istifadə olunur.
PUA heyətləri şərti düşmənin
mövqelərinin, o cümlədən
müdafiəsinin dərinliyindəki
hədəflərin aşkarlanması, məhv
edilməsi və müvafiq məlumatların
artilleriya bölmələrinin atəşin
idarəedilməsi məntəqəsinə
göndərilməsi üzrə tapşırıqları da
icra edirlər.
Təlim-məşq uçuşları
çərçivəsində heyətlər praktiki döyüş
atışlarını yerinə yetirərək şərti
düşmən hədəflərini dəqiqliklə məhv
edirlər.

komandanlarının yüksəksəviyyəli
görüşləri paytaxtımızda keçirilir.
Müstəqillik böyük nemət olduğu
kimi, müstəqil siyasət aparmaq da
dövlətin başucalığıdır. Belə siyasət
hər bir ölkəyə hörmət və nüfuz
gətirir. Bu gün Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev çağdaş dünya
siyasətində ən görkəmli dövlət
xadimlərindən sayılır. Azərbaycan
dövlətinin lideri bu gün dünya
siyasətində haqqın, ədalətin rəmzi
kimi qəbul edilir.
Azərbaycanın həm daxildə, həm
də xaricdə uğurları bundan sonra
daha da artacaq. Çünki Azərbaycan
dövləti və onun lideri Prezident
İlham Əliyev xalqının milli maraq
və mənafelərinə uyğun düzgün və
ədalətli siyasət həyata keçirir. Bu
siyasət həm də bəşəri, humanist
dəyərlərə söykənir. Bunu bütün dünya
görür və müşahidə edir. Nəticədə,
dünyanın hər yerində xalqımıza və
dövlətimizə olan rəğbət və hörmət
günbəgün artır.
Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın 30 ilə yaxın işğal altında
saxlanılan ərazilərinin azad edilməsi ilə ölkəmiz
bu torpaqlarda bərpa və quruculuq prosesinə
başlayıb.
Hazırda bu ərazilərdə
nəhəng yenidənqurma işləri
həyata keçirilir, o cümlədən
onilliklərlə davam edən
Ermənistan işğalı zamanı
yerlə-yeksan edilmiş tarixi,
mədəni və dini irsimiz bərpa
olunur.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, bu fikirlər Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsinin Ermənistan Xarici
İşlər Nazirliyinin Azərbaycan
tərəfindən Şuşada aparılan bərpa işləri ilə bağlı
bəyanatının şərhində yer
alıb.
Bildirilib ki, Şuşa
şəhərində həyata keçirilən
geniş miqyaslı quruculuq
işləri çərçivəsində məscidlər,
tarixi abidələr, məqbərələr,
ev-muzeyləri, eləcə də
Qazançı kilsəsi bərpa edilir.
Qeyd etmək istərdik ki, bu
yenidənqurma işləri Şuşanın tarixi simasının bərpa
edilməsi məqsədilə məhz
orijinal memarlıq üslubuna
uyğun olaraq həyata keçirilir.
Eyni zamanda, onu
da vurğulamaq istərdik ki,
Şuşadakı Qazançı kilsəsinin
200 metrliyində “İsgəndər M”

raketinin qalıqlarının tapılması və yalnız xoşbəxtlikdən
bu faciənin baş verməməsi
onu göstərdi ki, bu ölümcül
silahla Ermənistan bütün
şəhəri, o cümlədən “dəyər
verdiyi” kilsəni belə məhv
etməyə hazırdır.
Ermənistan Xarici İşlər
Nazirliyinə xatırladırıq ki,
qonşu dövlətin ərazilərini
onilliklər ərazində qanunsuz
hərbi işğal altında saxlayan Ermənistandan fərqli
olaraq, torpaqlarını azad
edən Azərbaycan üçün
ərazisindəki hər bir abidə,
bina, daş belə dəyərlidir,
onların yenidən qurulması və qorunmasına dövlət
səviyyəsində əhəmiyyət
verilir.
Qeyd olunub ki,
Ermənistana gəldikdə,
bu ölkənin Azərbaycanın
ərazilərində törətdiyi
vəhşiliklər göz qabağındadır. Ermənistan bu
ərazilərdəki mədəni və tarixi
irsin xarakterini sistematik
və qəsdən məhv edib və
ya dəyişdirib, o cümlədən
muzeylərin mülkiyyətində
olan əlyazmalar və digər

dəyərli eksponatlar yox edilib
və yaxud onlar oğurlanaraq qara bazarlarda satışa
çıxarılıb, Azərbaycanın
xalçaçılıq sənətinin dəyərli
nümunələri talan edilib, yüzlərlə mədəniyyət
müəssisəsi, 4,6 milyon kitab
fondu olan 927 kitabxana,
100 mindən artıq eksponatın toplandığı 22 muzey
və muzey filialı, 4 rəsm
qalereyası, 8 mədəniyyət
və istirahət parkı, habelə
Füzuli rayonu ərazisində
dünyanın ən qədim yaşayış
məskənlərindən biri – Azıx
mağarası, Şuşa Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu erməni
vandalizminin qurbanına
çevrilib.
Bütün bu vəhşiliklərə,
beynəlxalq öhdəliklərin
pozuntusuna səbəb olan
bir ölkənin Azərbaycan
tərəfindən öz ərazisində
aparılan bərpa-quruculuq
işləri ilə bağlı hər hansı şərh
verməyə mənəvi, ya da hər
hansı hüquqi əsası yoxdur.
Vurğulanıb ki, bu gün
Azərbaycan Ermənistanın
təcavüzkar siyasətinin,
törətdiyi vandallıqların ağır
nəticələrini aradan qaldırır.
Odur ki, belə olan halda
Ermənistan XİN-in əsassız
iddialar deyil, üzrxahlıq
bəyanatı ilə çıxış etməsi
daha doğru olardı.
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Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdəki mövqeyinin getdikcə
möhkəmləndirilməsində əsas
amillərdən biri düşünülmüş siyasətin
aparılmasıdır. Təbii ki, düşünülmüş
siyasət olan yerdə inkişaf da var. Məhz
bunun nəticəsidir ki, ölkəmiz dünyada
yaşanan böhranlı şəraitdən, sınaqdan şərəflə çıxır. Təbii ki, bunun da
əsasında güclü siyasi iradəyə söykənən
müstəqil strateji kurs və uğurlu xarici
siyasət dayanır. Ötən il sentyabrın

5 may 2021-ci il, çərşənbə

həlli istiqamətində Azərbaycanla birgə
çalışacağını bildirib, həmçinin ölkəmizin
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və
Xəzər dənizində enerji imkanlarının inkişafı ilə bağlı səylərimizi dəstəklədiyini
qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları
iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanları
nəzərdən keçirmək arzusunda olduğunu da gizlətməyib.
ABŞ-ın dövlət katibi isə Azərbaycan
-- ABŞ ikitərəfli münasibətlərinin
inkişafına toxunaraq əlaqələrin daha

Azərbaycan heç bir xarici qüvvənin diktəsi ilə oturubdurmur, müstəqil siyasət aparır və sürətlə inkişaf edir, eyni
zamanda, sübut edir ki, bu gün müsəlman aləmində dinamik,
müasir, öz milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq, güclü bir dövlət
vardır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Füzulidə hava limanının
tikilməsi mühüm önəm daşıyır

Azərbaycan diplomatiyasının
uğurları bütün dünyada təqdir olunur

İ

Son 18 ildə həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasət sayəsində ölkəmiz
dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri sırasına qoşulmaqdadır. Bu illər ərazində diplomatik sahədə bir- birinin ardınca qazanılan uğurlar ölkəmizin mövqeyini daha
da möhkəmləndirib. Hazırda respublikamızın daxili və xarici siyasəti müstəqillik
prinsiplərinə əsaslanır və milli maraqların qorunmasına xidmət edir. Bunun
nəticəsidir ki, Azərbaycan regionda güc mərkəzinə çevrilib və ölkəmizin razılığı
olmadan hər hansı bir layihənin reallaşdırılması mümkün deyildir.

27 – də Ermənistanın növbəti hərbi
təxribatına cavab olaraq Azərbaycanın
həyata keçirdiyi əks-hücum nəticəsində
düşmənin darmadağın edilməsi zamanı
bunun bir daha şahidi olduq. 44 günlük
müharibə dövründə Prezident İlham
Əliyev dünyanın 30- dan artıq aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin
əməkdaşlarına müsahibələrində əsl
həqiqətlər barəsində məlumat verdi və
dünya ictimaiyyətini erməni vəhşiliyi,
qəddarlığı ilə yaxından tanış etdi.
Söz yox ki, həmin kütləvi informasya
vasitələri nümayəndələri arasında
təxribat xarakterli suallar verənlər
də var idi. Hiss olunurdu ki, həmin
əməkdaşlar ermənipərəst qüvvələr
tərəfindən xüsusi hazırlanmışdı, lakin
dövlət başçımızın yüksək diplomatik
məharəti nəticəsində layiqli cavablarını
aldılar.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
uğurlu hərbi əməliyyatları zamanı
qazanılan tarixi qələbə ölkəmizin
dünya birliyindəki mövqeyini daha
da möhkəmləndirdi. Bu şanlı qələbə
işğalçını təslim olmağa məcbur etdi və
noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan tərəfindən birgə bəyanatın
imzalanması ilə işğal altında olan digər
ərazilərimiz də azad edildi.
Artıq bölgədə yeni reallıq yaranıb, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
abadlıq-quruculuq işlərinə start verilib.
Yerli mütəxəssislərlə yanaşı, bir sıra
dost ölkələrin – Türkiyə, Pakistan,
İsrail, Macarıstan, İran, İtaliya, Böyük
Britaniya, ABŞ və digər dövlətlərin
nümayəndələrinin də işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizin bərpası
prosesində iştirak etmək arzusunda olduğunu bildirmələri ölkəmizin
beynəlxalq aləmdəki əlaqələrinin daha
da genişlənməsindən xəbər verir. Yeri
gəlmişkən, bu il Növruz bayramında
ABŞ Prezidenti Co Baydenin Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik
məktubundakı fikirləri, eləcə də aprelin
28-də ABŞ dövlət katibi Entoni Blinkenin dövlət başçımıza telefon zəngi dünyanın supergüc dövlətinin Azərbaycanla
əməkdaşlığa maraqlı olmasından
xəbər verir. Ağ ev Administrasiyası
təhlükəsizliklə bağlı ümumi narahatlıqlar və regional barışıq məsələlərinin

da möhkəmləndirilməsinin önəmini
bildirib. Enerji təhlükəsizliyi, regional
təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığı
qeyd edən Blinken Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsinin uğurla icra edilməsinin
əhəmiyyətini vurğulayıb, Azərbaycanın
Əfqanıstanda sülhməramlı missiyada
iştirakını yüksək qiymətləndirib.
Söhbət zamanı Ermənistan
--Azərbaycan müharibəsindən sonrakı
vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Prezident İlham Əliyev bu məsələ ilə
bağlı Azərbaycanın mövqeyini çatdırıb,
ölkəmizin ermənilər tərəfindən dağıdılan ərazilərində bərpa işlərinin həyata
keçirildiyini qeyd edib. Entoni Blinken
bu il də “Azadlığa Dəstək Aktı”na 907-ci
düzəlişin müvəqqəti dayandırıldığını
diqqətə çatdırıb.
Son 18 ildə həyata keçirilən uğurlu
xarici siyasət ölkəmizlə əməkdaşlıq
etmək istəyən dövlətlərin sayını daha
da artırıb. Bu illər ərzində dövlət
başçımızın diplomatik qələbəsi bizim
haqqımızda olan beynəlxalq ictimai
rəyin sürətlə dəyişməsi hüquqi bazanın formalaşdırılması, informasiya
müharibəsində üstünlük əldə olunması
da bunu təsdiqləyir. Artıq tanınmış
ekspertlər də etiraf edirlər ki, son 18
ildə Azərbaycanda diplomatik sahədə
böyük işlər görülüb və münaqişənin
həlli ilə bağlı müvafiq hüquqi baza
yaradılıb. BMT, Qoşulmama Hərəkatı,
Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, ATƏT,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və s.
aparıcı beynəlxalq qurumların qərar
və qətnamələri də bunu təsdiqləyir.
Həmçinin tarixi həqiqətlər və real
vəziyyət barədə dünya ictimaiyyətinə
məlumat çatdırılıb.
Möhtərəm Prezidentin səyləri
nəticəsində ölkəmiz Ermənistanın və
havadarlarının yaratdığı mifləri dağıdıb,
informasiya müharibəsində üstünlük əldə etməyi bacarıb. Elə bunun
nəticəsidir ki, son 10 ildə xarici ölkələrin
Azərbaycanda açılmış diplomatik
nümayəndəliklərinin sayı xeyli artıb.
2010- cu ildən başlayaraq, indiyə qədər
respublikamızda 13 ölkənin səfirliyi
açılmış, Xorvatiya Respublikası və
Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasının diplomatik ofislərinin statusu səfirlik

səviyyəsinə qaldırılmışdır.
Eləcə də bu dövrdə respublikamızın
müxtəlif regionlarında Türkiyə Respublikasının baş konsulluğu, Portuqaliya,
Monteneqro, Makedoniya Respublikasının, Efiopiya Federativ Demokratik
Respublikasının, San Marino Respublikasının, Monqolustanın və Ukraynanın
fəxri konsulluqları açılmışdır.
Azərbaycanın xarici ölkələrdə təsis
edilmiş diplomatik nümayəndəliklərinin
də sayı durmadan artır. Son 10 ildə
müxtəlif ölkələrdə fəaliyyətə başlamış
səfirlik və diplomatik ofislərin sayı 25- ə
çatıb. 10- dan çox ölkənin şəhərlərində
isə baş və fəxri konsulluqlar açılmışdır.
Dünyanı koronavirus pandemiyası
bürüsə də ölkəmizin diplomatik əlaqələri
səngiməmiş, bu sahədə əməkdaşlıq
daha da genişləndirilmişdir. 2020-ci
ildə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatı,
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə
Təşkilat -- GUAM, həmçinin Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında sədrliyi həyata keçirilmişdir. O
cümlədən il ərzində ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına (QH) sədrliyi uğurla
davam etdirilmişdir. Sentyabrın 21- də
Prezident İlham Əliyev QH-nin sədri
qismində BMT-nin 75-ci ildönümünə
həsr olunan yüksək səviyyəli tədbirdə
çıxış etmişdir.
Ötən il ərzində bir sıra çoxtərəfli
və ikitərəfli formatlarda xarici siyasət
fəaliyyəti davam etdirilmişdir. Belə ki,
respublikamızla Türkiyə Respublikası,
Türkmənistan, Ukrayna, Macarıstan,
Koreya Respublikası, Serbiya Respublikası, Niderland Krallığı, İtaliya Respublikası və Çin Xalq Respublikası arasında
28 beynəlxalq müqavilə imzalanmışdır.
Ümumilikdə, Türkiyə Respublikası,
Türkmənistan, Macarıstan, Bolqarıstan
Respublikası, Özbəkistan Respublikası, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Çin
Xalq Respublikası, Serbiya Respublikası, Meksika Birləşmiş Ştatları, Polşa
Respublikası, Monteneqro, Koreya
Respublikası, Niderland Krallığı, İtaliya
Respublikası, İordaniya Haşimilər
Krallığı və Tacikistan Respublikası ilə
37 beynəlxalq müqavilənin qüvvəyə
minməsi təmin edilmişdir.
Azərbaycan bölgədə və beynəlxalq
səviyyədə əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə

Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısı Aparatının Qayğı Qəsəbə
İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi
abadlıq və yolların əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçiriləcəkdir.
lot -1. Abadlıq işlərinin satın alınması,
Lot-2. Yolların əsaslı təmiri işlərinin satın alınması.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci il
dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron
qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Mehti Əsədullayev.
Ünvan- Ağcabədi rayonu,Taxta Körpü qəsəbəsi.
E-mail: xezer.shahbazov@gmail.com
Telefon- 050-440- 59 – 39 .
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu
(əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət etdikdən
və aşağıda qeyd olunan hesaba hər lot üçün 100 (bir
yüz ) manat məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç
bir halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri• H/h- AZ86AİİB32051019449200201192
• VÖEN-6200038401
• Bank- “Kapital Bank” ın Laçın rayon filialı
• VÖEN- 9900003611
• Kod- 200929
• M/h- AZ37NABZ 01350100000000001944
• S.W.İ.F.T: AIIBAZ 2X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu
almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər.
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank
sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender
təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
tender təklifinin təminatı - bank zəmanəti (təminatın

qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü çox
olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan
sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi
statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki (əgər
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə
aid məlumat (bu məlumatlar tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb olunan sənədlərdə və formalarda təqdim
edilməlidir);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların
işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının olmasına aid rəsmi arayış;
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması
barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə
qeyd olunan sənədləri 27 may 2021-ci il saat 17.00a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini
7 iyun 2021-ci il saat 17.00-a qədər elektron portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 8 iyun 2021-ci il saat 17.00-da
elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

də mühüm töhfələr verib. Ölkəmizin
iştirakı ilə gerçəkləşdirilən enerji
layihələrinin əhəmiyyəti deyilənləri
təsdiq edir. Hazırda ölkəmiz Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təminatında
mühüm rol oynayır. Məhz bütün bunlara
görə mötəbər beynəlxalq təşkilatlar
ölkəmizin uğurlu xarici siyasətini regional təhlükəsizlik və qlobal inkişafa
mühüm töhfə kimi dəyərləndirilməlidir.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə
bu il də ölkəmizin mənafeyi və milli maraqların beynəlxalq səviyyədə layiqincə
qorunması məqsədilə çevik və praqmatik xarici siyasət kursu davam etdirilir.
Bu sahədə əsas məqsəd Azərbaycanın
işğaldan azad olunmuş ərazilərinin
bərpasına dost ölkələrin və tərəfdaş
beynəlxalq təşkilatların cəlb edilməsi,
bölgədə yeni əməkdaşlıq və inkişaf
təşəbbüslərinin təşviq edilməsi, habelə
enerji və nəqliyyat sahələrində irimiqyaslı regional infrastruktur layihələrin
uğurla həyata keçirilməsinin təmin
edilməsidir. Artıq bu sahədə işlərə start
verilib. Füzuli və Zəngilan rayonlarında
beynəlxalq aeroprtların tikintisinə, yeni
yolların çəkilişinə , “ağıllı şəhər” və
“ağıllı kənd” konsepsiyalarının tətbiqinə
start verilib.
Prezident İlham Əliyevin
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş ərazilərində “yaşıl enerji”
zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər
haqqında” 3 may 2021-ci il tarixli
sərəncamı bu sahədə mühüm rol oynayacaq. Bu məqsədlə Prezidentin ehtiyat
fondundan Azərbaycan Respublikasının
Energetika Nazirliyinə 1.391.040 (bir
milyon üç yüz doxsan bir min qırx) ABŞ
dollarının manat ekvivalenti məbləğində
vəsait ayrılmışdır.
Dövlət başçımızın “bütün ölkələrlə
bərabərhüquqlu, qarşılıqlı hörmət və
etimad əsasında münasibətlərin qurulması əsas prinsiplərimizdən biridir” fikri
əsasında həyata keçirilən uğurlu xarici
siyasət kursu Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə mövqelərinin gücləndirilməsi
və nüfuzunun daha da artırılmasında
mühüm rol oynayır.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

şğaldan azad edilmiş ərazilərimizin
yenidən qurulması və bərpası,
eyni zamanda, orada beynəlxalq
standartlara uyğun nəqliyyat– logistik xidmətlərin gerçəkləşdirilməsi
prioritet məsələlərdəndir. Bu baxımdan Füzuli rayonunda beynəlxalq
hava limanının inşası və yaxın
gələcəkdə istifadəyə verilməsi
düşməndən təmizlənən yaşayış
sahələrinin inkişafı baxımından mühüm önəm daşıyır.

Adıçəkilən hava limanında aparılan inşaat
işləri ilə tanış olmaq üçün həmin ərazidə olduq.
Burada tikinti intensiv şəkildə davam etdirilir.
Hazırda limanın enmə zolağının və yardımçı
tikililərin inşasına 500-ə yaxın işçı cəlb olunub.
Hava limanının uçuş-enmə zolağının
uzunluğu 3 kilometr, eni 60 metr olacaq, 8 hava
gəmisinin dayanması üçün hazırlanan sahə
isə 60 min kvadratmetr ərazini əhatə edəcək.
Burada sərnişlərə xidmət göstərəcək terminal,
hava gəmilərinin idarəedilməsi üçün qüllə,
transformator yarımstansiyası, qazanxana, su
anbarı və başqa köməkçi tikililər də inşa olunacaq. Hava limanı saatda 200 sərnişinə xidmət
edə biləcək.
Füzuli hava limanının əsas infrastrukturunun
bu il sentyabrın 5-dək hazır olması gözlənilir.
Bununla da cari ilin payızında ilk uçuşların
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Limanın inşası xarici turistlərin işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizə böyük maraq
göstərmələri baxımından mühüm əhəmiyyət
daşıyacaq və yeni imkanlar yaradacaq. Belə ki,
Qarabağın incisi hesab olunan və Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə səfərə
yollanmaq istəyən əcnəbi turistlərin sayı kifayət

qədər çoxdur. Füzulidə hava limanının tikilməsi
isə imkan verəcək ki, həmin turistlər daha sərfəli
və qısa yolla, praktik olaraq birbaşa işğaldan
azad olunan ərazilərimizə səfər edə bilsinlər.
Bu amil düşməndən təmizlənən torpaqlarımıza, eləcə də, Füzuli rayonuna gələn qonaqların say artmına müsbət təsir göstərəcək və
beləliklə, ölkəmizə turist axınının sürətlənməsini
şərtləndirəcək.
Hava limanı, eyni zamanda, daxili, xüsusən
də beynəlxalq yükdaşımalar üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. İşğaldan azad olunmuş
ərazilərimizin sənaye potensialını nəzərə
alsaq, Füzulidə açılacaq hava limanı, eyni
zamanda, həmin torpaqlarda buraxılan sənaye
məhsullarının dünya bazarına çıxarılması
və bütövlükdə regionun ixrac imkanlarının
genişləndirilməsi baxmından da vacibdir.
Limanın yaxın gələcəkdə istifadəyə
verilməsi yeni iş yerlərinin yaradılmasına
da müsbət təsir göstərəcək. Bu, xüsusən,
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşan
vətəndaşlarımızın məşğulluğunun təmin olunması baxımdan daha önəmlidir.
Füzuli aeroportu regionun inkişafı üçün
vacib infrastruktur layihələrindən biridir. Bu infrastruktur quru nəqliyyatı vasitəsi ilə Zəngəzur
dəhlizinə birləşəcək, dəhliz isə Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi kimi fəaliyyət
göstərəcək.
Bu gün istər ölkəmizdə, istərsə də xaricdə
xeyli sayda insan azad edilmiş ərazilərimizə
səfər etmək arzusundadır. Hava limanı bu və
digər imkanların reallaşmasına böyük töhfə
verəcək.
Hazırda Şuşaya çəkilən Zəfər yolunda da
işlər sürətlə aparılır. Həm ölkə vətəndaşları,
həm də xarici turistlər Füzuli aeroportundan
Şuşaya asanlıqla səfər edə biləcəklər.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələr
Hərbi Qənimətlər Parkında olublar
 Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin əməkdaşları,
Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələr Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət
ediblər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, nazirliyin
əməkdaşları və əcnəbi tələbələr 44 günlük
Vətən müharibəsində düşməndən qənimət
götürülən hərbi texnika və sursatlarla yaxından
tanış olublar. Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq
əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Tural Əhmədov
məlumat verib ki, tədbirə 28 ali məktəbdən 70dən çox əcnəbi tələbə qoşulub: “Hazırda Hərbi
Qənimətlər Parkını 49 ölkədən olan əcnəbi
tələbə ziyarət edir. Məqsədimiz odur ki, ordumuzun uğurlarını əcnəbi tələbələr öz gözləri ilə
görsünlər. Tələbələrimiz müxtəlif auditoriyalarda, paltformalarda təmsil olunurlar, sosial
şəbəkələrdən istifadə edirlər. Bu da ölkəmizin
suverenliyinin bərpa olunmasını dünyaya çatdırmaqda öz töhfəsini verəcək. Bu işlərin davamlı

olması üçün gələcəkdə əcnəbi tələbələrimizlə
işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza səfər də
planlaşdırırıq”.
Qeyd edək ki, Hərbi Qənimətlər Parkında
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı qənimət
götürülən hərbi texnikanın bir qismi, ümumilikdə
300-dən çox eksponat, o cümlədən 150-dək
ağır texnika, tanklar, döyüş maşınları, artilleriya
qurğuları, zenit-raket kompleksləri, atıcı silahlar,
hərbi nəqliyyat sərgilənir. Təqdim edilən eksponatlar, 10 səddən ibarət müdafiə sistemi, sığınacaqlar, hərbi kazarmalar, Vətən müharibəsinin
gedişatı barədə məlumatlar Azərbaycana Zəfər
qazandıran döyüşləri bir daha göz önündə canlandırmağa geniş imkan yaradır.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin
“Azərbaycan Turizm Bürosu” Publik Hüquqi Şəxsi
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tələblərinə uyğun olaraq Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 14 nömrəli ünvanda
yerləşən Turistlərə Yardım Mərkəzinin təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi
heyətinə malik mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
subyektləri iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https//www.etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal) elektron imzaları
vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını (ASAN ödəniş vasitəsilə) aşağıda
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini
təqdim edə bilərlər:
AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – “Paşa Bank” ASC
Bankın kodu – 505141
VÖEN – 1700767721
M/h – AZ82NABZ01350100000000071944
SWIFT – PAHAAZ22
Alan – “Azərbaycan Turizm Bürosu” Publik
Hüquqi Şəxs
VÖEN – 1702095831
H/h – AZ10PAHA38060AZNHC0100004916
İştirak haqqı 250 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi (ASAN ödəniş);

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində
bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması
haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;
- yüklülük barədə vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və
onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı,
hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə)
və rekvizitləri;
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
- peşəkar kadr heyəti və müvafiq işləri icra
edəcək hər bir mütəxəssisin tərcümeyi-halı (CV);
- iddiaçının son 3 (üç) il ərzində oxşar işlər
üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;
- mikro, kiçik, orta, yaxud iri sahibkarlıq
subyektinə aid olması barədə məlumat;
- iddiaçının işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı
müvafiq lisenziyasının olması;
- digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər).

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir). Mətnlər arasında fərq
aşkar olunarsa, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə
bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata
ünvanlaya bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı almaq
üçün aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Nəzrin Həsənli.
Ünvan-Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə.
Telefon- +994125058704 (əlavə 2303),
+994512296077
Faks- +994124920592
E-mail: nazrin.hasanli@tourismboard.az
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda
göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı,
tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və
təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 16 iyun
2021-ci il saat 12.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 24 iyun 2021-ci il saat 18.00dək portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 25 iyun
2021-ci il saat 12.00-da dövlət satınalmalarının
vahid internet portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır. Elektron satınalmanın hər
bir iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını və
qiymətləndirilməsini elektron portal vasitəsilə
izləyə bilər.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası
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5 may 2021-ci il, çərşənbə

“Xətai Təchizat” ASC-nin 2020-ci il dekabrın 31-nə

Aydan Salahovanın Londonda sərgisi açılıb
Londonun “Gazelli
Art” qalereyasında
Azərbaycan əsilli rəssam
Aydan Salahovanın “Toz
nəfəs oldu” adlı incəsənət
sərgisi açılıb.

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABATI
manatla
31 dekabr
2020-ci il

31 dekabr
2019-cu il

Aktivlər
Uzunmüddətli aktivlər
Əsas vəsaitlər
Cəmi uzunmüddətli aktivlər

40 226,00
40 226,00

42 893,00
42 893,00

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

20 292,00

1 461,00

Mal-material ehtiyatları

112 942,00

-

Ticarət və digər debitor borcları

84 964,00

56 159,00

Cəmi qısamüddətli aktivlər

218 198,00 57 620,00

Cəmi aktivlər

258 424,00 100 513,00

Qısamüddətli aktivlər

Kapital və öhdəliklər
Kapital
Nizamnamə kapitalı
Hesabat dövrünün xalis mənfəəti
Cəmi kapital
Öhdəliklər

62 322,00
24 276,78
86 598,78

62 322,00
62 322,00

Qısamüddətli öhdəliklər
Ticarət və digər kreditor borcları

171 825,22 38 191,00

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

171 825,22 38 191,00

Cəmi öhdəliklər

171 825,22 38 191,00

Cəmi kapital və öhdəliklər

258 424,00 100 513,00

MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT
Satışdan gəlirlər

347 183,00

111 036,00

Əməliyyat və digər inzibati xərclər
Əməliyyat mənfəəti

(316 837,02) (89 050,00)

Vergidən əvvəl mənfəət (zərər)

30 345,98
30 345,98

21 986,00
21 986,00

Mənfəət vergisi

(6 069,20)

(4 397,20)

Cəmi il üzrə mənfəət (zərər)

24 276,78

17 588,80

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Xətai Təchizat” ASC-nin idarə
edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli
şəxslərə
Rəy
Bizim fikrimizcә, әlavә edilәn maliyyә
hesabatları şirkәtin 2020-ci il dekabrın
31-nə maliyyә vәziyyәtini və həmin tarixdə
tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini
bütün әhәmiyyәtli aspektlәr baxımından
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun
olaraq düzgün әks etdirir.
Auditin predmeti
Şirkətin maliyyə hesabatlarına aşağıdakılar daxildir:
-2020-ci il dekabrın 31-nə maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat;
-həmin tarixdə tamamlanan il üzrə
mənfəət, yaxud zərər haqqında hesabat;
-əsas uçot siyasətlərinin qısa xülasəsi
və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla
maliyyə hesabatları ilə bağlı qeydlər.
Rəy üçün əsas
Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun aparmışıq. Bizcə, əldə
etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin
bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası
təmin edir.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rәhbәrlik hazırkı maliyyә hesabatlarının
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun
olaraq hazırlanmasına vә düzgün təqdim
edilmәsinә, hәmçinin fırıldaqçılıq vә ya
sәhvə görə әhәmiyyәtli tәhriflәr olmayan
maliyyә hesabatlarının hazırlanması üçün
rәhbәrliyin fikrincә zәruri daxili nәzarәt
sisteminә görә mәsuliyyәt daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti

Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi

struktur idarələrinə tələb olunan
taxta materiallarının satın alınması
məqsədilə müsabiqə elan edir

− tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
− tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
− tender təklifi qiymətinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
− Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanından arayış;
− tender iştirakçısının son 1 (bir)
ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən
verilmiş arayış;
− tender iştirakçısının yerinə yetirdiyi
analoji müqavilələr haqqında məlumat;
− tender iştirakçısının
nizamnaməsinin surəti;
− tender iştirakçısının hüquqi statusunu təsdiq edən sənədlər;
− tender iştirakçısının hüquqi ünvanı
və bank rekvizitləri.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və
bank zəmanəti istisna olmaqla) 3 iyun
2021-ci il saat 11.00-a, tender təklifi və
bank zəmanətini isə 11 iyun 2021-ci il
saat 11.00-dək təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 14 iyun 2021-ci il
saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış
ola bilərlər.
İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri tender zərflərinin açılışı
prosedurunda iştirak edə bilərlər.
Tender komissiyası

Qalereyanın direktoru Mila
Əsgərova Azərbaycandan
olan sənətkarların əsərlərinin
sərgiləndiyi beynəlxalq bir
platformanın olmasının və regionun Britaniyada tanıdılmasının əhəmiyyətinə toxunub.
Kurator Fərəh Piriye
sərginin adının Nizami
Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi"
əsərindən ilhamlandığını
qeyd edib: “Əxlaqi və mənəvi
rəhbərliyə yönəlmiş etikfəlsəfi poemada tozlar keçmişimizin ruhlarına bənzədilir.
Bu sərgi də bizim şəxsi və
kollektiv təcrübələrimizə
nəzər salır, indiki kimliyimizi
araşdırmaq üçün tariximizin
çətin tərəfləri ilə üzləşir”.
Britaniyada olan koronavirus məhdudiyyətləri

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.
az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət
üçün son müddət 21 may 2021-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan - Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu - (012) 404-37-00, daxili: 1263.

“Bakı Yükdaşıma Nəqliyyat”
ASC səhmdarlarının nəzərinə!
19 iyun 2021-ci il saat 12.00-da səhmdarların
növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2020-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə aid
illik hesabatın müzakirəsi və müvafiq qərarın qəbul
edilməsi.
2. Digər məsələlər.
Telefonlar- (012) 562-74-08, mobil- (070) 660-7746.
Ünvan- Bakı, Binəqədi rayonu, Dərnəgül şossesi,
23-cü Dağlıq küçəsi 3095A nömrəli məhəllə.

“Bakı Şərab-1” ATSC
səhmdarlarının nəzərinə!
25 iyun 2021-ci il saat 11.00-da Bakı, Heydər Əliyev
prospekti 104 nömrəli ünvanda səhmdarların illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Səhmdarlardan xahiş olunur ki, şəxsiyyəti təsdiqləyən
sənədlə yığıncaqda iştirak etsinlər.
İllik hesabatla cəmiyyətin saytının elanlar bölməsində
tanış ola bilərsiniz.
Web-bakuserab.az
Telefon – 566-26-86.

Müşahidə şurası

səbəbindən rəssam sərgidə
iştirak edə bilməsə də,
Azərbaycanın Britaniyadakı səfiri Tahir Tağızadə,
İngiltərədə yaşayan
azərbaycanlı və əcnəbi
sənətsevərlər açılışda iştirak
ediblər.
Qeyd edək ki, sərgi iyunun 6 –dək davam edəcək.
Xatırladaq ki, Moskvada
yaşayan rəssam 1992-ci

25 iyun 2021-ci il saat 12.00-da Bakı,
Heydər Əliyev prospekti 104 nömrəli ünvanda səhmdarların illik ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron qaydada təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderin iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
-tender təklifi (qüvvədə olma müddəti zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank günü təşkil etməlidir);
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank
təminatı (qiymət təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30
bank günü çox olmalıdır);
-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 (bir ildən az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, həmin
dövrü əhatə edən maliyyə hesabatının surəti);
-iddiaçının son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması barədə arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında
bank arayışı (bir ildən az müddətdə fəaliyyət göstərirsə,
həmin dövrü əhatə edən bank arayışı).

-iddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq sublekti
meyarlarına uyğun olması barədə arayış (Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən təqdim edilir);
-iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və
onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada
təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas
fəaliyyət yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;
-tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini
təsdiq edən sənəd;
-satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki
5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin,
qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma
müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini
yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum
olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri
ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan
edilməməsi barədə sənəd;
-müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs
qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması,
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə sənəd;
-öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə
etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə
sənəd.

Bütün səhmdarların şəxsiyyəti təsdiq
edən sənədlə yığıncaqda iştirakı vacibdir.
Telefon-055-857-91-49.
Müşahidə şurası

2021-ci ildə cari təmir işləri-kanalların lildən təmizlənməsi, çay
məcralarının tənzimlənməsi və daş- beton bəndin təmiri, əsaslı təmir
işləri- daş- beton bəndin təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dovlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət ,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021ci il dekabrın 30-na kimidir .
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün
elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Abuyev Aslanşah
Qubaşah oğlu.
Ünvan-Qusar şəhəri, Ç.Qurbanov küçəsi
21A.
E-mail: ssiqusar@mail.ru
Telefon-02338)5-54-09.
Maraqlananlar (əsas şərtlər toplusu
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə
iştiraka görə elektron müraciət etdikdən və
aşağıda qeyd olunan hesaba 100 ( bir yüz)
manat məbləğdə vəsait ödədikdən sonra əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri:
H/h-AZ59 CTRE00000000000002354801
VÖEN-4700132701
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN-1401555071
Kod-210005
Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu-142330
Büdcə səviyyəsinin kodu-7
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T:CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər:
– iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti respublikanın müxtəlif şəhər və
rayonlarında yerləşən dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılacaq səhmdar cəmiyyətlərin nizamnamə kapitalının
müəyyən edilməsi, özəlləşdirilməsi və ya icarəyə verilməsi nəzərdə tutulan dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin,
habelə nəqliyyat vasitələrinin qiymətləndirilməsi prosesinə məsləhətçilərin (qiymətləndiricilərin) cəlb edilməsi üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Qusar Suvarma Sistemləri İdarəsi

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti

Tenderdə daşınmaz əmlakın və nəqliyyat
vasitələrinin qiymətləndirilməsi sahəsində ixtisaslaşan
peşəkar rezident və qeyri-rezident mikro, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektləri, yaxud yeni hüquqi şəxs yaratmadan hüquqi şəxslər birliyi (konsorsium da daxil olmaqla)
iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https://www.etender.gov.az vahid internet
portalına elektron imzaları ilə daxil olsunlar və tender
haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 1000 (bir min)
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən bank
hesabına “Asan Ödəniş” portalı vasitəsilə köçürdükdən
sonra tenderin Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet
portalından əldə edə bilərlər:
İddiaçılar tərəfindən ödənilmiş iştirak haqqı heç bir
halda geri qaytarılmır.
Emitent
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Bank kodu- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK: CTREAZ22
Alan
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
VÖEN- 2000015631
H/h- AZ84CTRE00000000000002647970
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Büdcə təsnifatının kodu – 142330

ildə Rusiyada ilk müasir
incəsənət qalereyalardan
olan “Aydan” qalereyasını
açıb. Onun əsərləri Tretyakov qalereyasında, Moskva
Müasir İncəsənət Muzeyinin
kolleksiyalarında, Roma və
Nyu-York qalereyalarında
saxlanılır.

“Şərab-Nəqliyyat” ASC səhmdarlarının nəzərinə!

Bakı, 20 aprel 2021-ci il

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. 2021-ci ildə kino sahəsində
mədəniyyət tədbirlərinin, zəruri işlərin
və xidmətlərin (filmlərin təqdimatı,
kino günləri, festivallar, görkəmli kino
şəxsiyyətlərinin yubiley tədbirlərinin
keçirilməsi, bədii tərtibat işlərinin
görülməsi, reklam və çap məhsullarının
nəşri və s.) satın alınması.
Tender haqqında ətraflı məlumatı
dövlət satınalmalarının https://etender.
gov.az vahid internet portalına (portal)
elektron imza vasitəsilə daxil olaraq əldə
etmək olar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər
200 (iki yüz) manat məbləğdə iştirak
haqqını aşağıda göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim
edə bilərlər. Tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara, mütləq
şəkildə müvafiq sahə üzrə spesifik iş
təcrübəsinə malik olmalıdırlar.
Ünvan-AZ 1000, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli
küçəsi 84, Hökumət Evi.
Telefon- +99412 498 97 82
VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78CTRE00000000000002178501
Bank rekvizitləri
Bankın adı- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T.- CTREAZ22
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142230
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

Bizim mәsuliyyәtimiz apardığımız audit
әsasında hәmin maliyyә hesabatları üzrә
rәy bildirmәkdir. Biz auditi Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarına uyğun aparmışıq.
Hәmin Standartlar bizdәn etik normalara riayәt etmәyi, auditin planlaşdırılması
vә aparılmasını maliyyә hesabatlarında
әhәmiyyәtli sәhvlәrә yol verilmәdiyinә
kifayәt qәdәr әmin olacaq tәrzdә hәyata
keçirmәyi tәlәb edir.
Auditә maliyyә hesabatlarındakı
mәblәğlәr vә açıqlamalara aid audit sübutunun әldә edilmәsi üçün prosedurların
hәyata keçirilmәsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizәsindәn, elәcә dә
fırıldaqçılıq vә ya sәhv nәticәsindә maliyyә
hesabatlarının әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәhrif
edilmәsi risklәrinin qiymәtlәndirilmәsindәn
asılıdır. Hәmin risklәri qiymәtlәndirәrkәn auditor müәssisәnin daxili nәzarәt sisteminin
səmərəliliyinә dair rәy bildirmәk üçün deyil,
şәraitә görә müvafiq audit prosedurlarının
işlәnib hazırlanması mәqsәdilә müәssisә
tәrәfindәn maliyyә hesabatlarının hazırlanması vә düzgün tәqdim edilmәsi üçün
müvafiq daxili nәzarәt sistemini nәzәrdәn
keçirir. Bundan әlavә, auditә mövcud uçot
siyasәtinin uyğunluğunun vә rәhbәrliyin
uçot ehtimallarının әsaslandırılmasının
qiymәtlәndirilmәsi, elәcә dә maliyyәvergi hesabatlarının ümumi tәqdimatının
dәyәrlәndirilmәsi daxildir.
Bizcə, әldә etdiyimiz audit sübutu
auditor rәyinin bildirilmәsi üçün yetәrli vә
müvafiq әsası tәmin edir.
Smart Audit
Müstəqil auditor – EMİL MƏMMƏDOV

-iddiaçının son 3 (üç) il ərzində oxşar müqavilələr
üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;
-müqavilə üzrə işlərin icrasına cəlb ediləcək subpodratçılar barədə məlumat.
İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə iştirak
etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə müqavilə, eləcə
də konsorsium iştirakçısı olan bütün şirkətlər haqqında
yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim
etməlidirlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun həyata
keçirilir.
Tender predmeti üzrə qiymətləndirmə xidmətinin
(3 adda, 1360 ədəd) satınalma müqaviləsi imzalandığı tarixdən etibarən ölkəmizin şəhər və rayonlarında
göstərilməsinə başlanılmalı və xidmət 12 (on iki) ay
müddətində yerinə yetirilməlidir.
Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçıların
tenderə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər Azərbaycan
dilində tərtib olunmalıdır. Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları
mətnlə birlikdə həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. Mətnlər arasında
fərq aşkar edilərsə, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş mətnə veriləcəkdir.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
a) iddiaçı tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi barədə
təklif olunan üsullar və yanaşma ilə bağlı təkliflər;
b) göstəriləcək xidmətlərin dəyəri.

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda
göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə
iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin bank
təminatı istisna olmaqla) 1 iyun 2021-ci il saat 11.00-a,
tender təklifini və təklifin bank təminatını isə 9 iyun
2021-ci il saat 11.00-dək dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron qaydada təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portalında nəzərə
alınmayacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 10 iyun 2021-ci il saat 11.00-da
açılacaqdır.
Təkliflərin açılışı dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır.
İddiaçılar açılışın formatı ilə dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında tanış ola bilərlər.
Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısına onun
təklifinin açılışını və qiymətləndirilməsini müşahidə
etmək üçün bərabər şərait yaradılır.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı almaq üçün
aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar: Əfqan Qocayev –
tender komissiyasının üzvü (tel- 0124902408, dax. 165;
elektron poçt ünvanı: aqocayev@emlak.gov.az).
Qeyd - tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız
elektron qaydada dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

bank sənədi:
– tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
– tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender
təklifi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində tender
təklifinin təminatı-bank zəmanəti (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən) ən azı 30 (otuz )
bank günü çox olmalıdır);
– malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar
daxildir):
– vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında arayış;
– iddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
– maliyyə vəziyyəti haqqında arayış;
– son bir il ərzində (fəaliyyətinin dayandırıldığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsilə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrinin
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə arayış;
– iddiaçının nizamnaməsi;
– dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə);
– iddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 1 iyun 2021ci il saat 10.00-a kimi tender komissiyasına
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron formada təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 9 iyun 2021-ci il saat 10.00-a qədər
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 10 iyun 2021-ci il saat
10.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutu publik
hüquqi şəxs tərəfindən havalandırma, isitmə və soyutma
sistemlərinin cari təmiri və xüsusi
laborator qaz sisteminin quraşdırılması işlərinin satın alınması
üçün dərc olunmuş açıq tenderin
vaxtının uzadılması ilə əlaqədar
iddiaçının müraciətini nəzərə
alaraq tender komissiyası bildirir
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununun 30.2. maddəsinə
əsasən ixtisas göstəricilərinə aid
sənədlərin son təqdimatı vaxtı 24
may 2021-ci il saat 15.00-a, tender təklifi ilə bank təminatının son
təqdimatı vaxtı isə 2 iyun 2021-ci
il saat 15.00-a qədər uzadılmışdır.
Zərflərin açılışı vaxtı 3 iyun
2021-ci il saat 15.00-a təyin edilmişdir.
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Türkiyə rəsmiləri
Liviyaya səfər ediblər
ABŞ

E.Blinken Ukraynaya gəlir
ABŞ-ın
dövlət katibi
Entoni Blinken
Ukraynaya
ikigünlük
səfər edəcək.
O, səfər
çərçivəsində
Ukrayna Prezidenti Vladimir
Zelenski, Baş
nazir Denis Şmıqal və xarici işlər naziri Dmitri Kuleba ilə
görüşəcək. Görüşlərdə regiondakı vəziyyət, ABŞ-Ukrayna
münasibətləri, demokratiyanın inkişafı, insan haqları və
digər məsələlər müzakirə ediləcək.
Məlumatı CNN yayıb.

Misirdə iri neft-kimya
kompleksi tikiləcək

Yüksək vəzifəli Türkiyə rəsmiləri Liviyada səfərdə
olublar. Nümayəndə heyətinə Türkiyənini xarici işlər
naziri Mövlud Çavuşoğlu, milli müdafiə naziri Hulusi
Akar və Milli Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Hakan
Fidan daxil olub. Məlumatı “Anadolu” yayıb.
Məlumata görə, Hulusi
Akar Liviyanın Baş naziri Əbdülhəmid Dibeybə ilə
görüşüb. Liviya hökumətinin
binasında baş tutmuş qapalı görüşdə Türkiyə Silahlı
Qüvvələrinin Baş Qərargah
rəisi Yaşar Gülər də iştirak
edib. İkitərəfli və regional
məsələlər müzakirə edilib.
Türkiyə XİN başçısı
Mövlud Çavuşoğlu isə liviyalı
həmkarı Nəclə Mənquşla
görüşüb. Nazirlərin görüşdən
sonra keçirdikləri birgə
mətbuat konfransında çıxış
edən Çavuşoğlu bildirib ki,
ölkəsi Liviyanın bütövlüyünün,
suverenliyinin, müstəqilliyinin
və siyasi birliyinin qorunma-

sını vacib hesab edir. Türkiyə
Liviya xalqını və onun qanuni
hökumətini ən çətin zamanlarda dəstəkləyib: “Liviya
hökuməti hücumlar zamanı
bir sıra ölkələri, o cümlədən
Türkiyəni köməyə dəvət edib.
Yalnız Türkiyə bu çağırışa
müsbət cavab verib”.
Onun sözlərinə görə,
Ankaranın dəstəyi Liviyada
vətəndaş müharibəsinin və
humanitar faciənin qarşısını alıb: “Biz yaxşı və çətin
günlərdə liviyalı qardaşlarımızı dəstəkləməkdə davam edəcəyik, əlaqələrimizi
fəallaşdıracağıq”.
Çavuşoğlu deyib ki, Liviyanın XİN başçısı ilə iqtisadiyyat,

“Əl – Ərəbiyyə”nin məlumatına görə, Misirdə
Şimali Afrika və Yaxın Şərqin ən böyük neft-kimya
kompleksi tikiləcək. Bildirilir ki, kompleks Qırmızı
dəniz Milli Neft-Kimya Şirkəti tərəfindən Süveyş
kanalı Azad İqtisadi Zonasının ərazisində inşa
ediləcək. Bunun üçün artıq Qırmızı dəniz Milli
Neft-Kimya Şirkəti ilə müqavilə imzalanıb.
investisiya qoyuluşu, ikitərəfli
ticarət sahəsində əməkdaşlıq
məsələlərini də müzakirə
ediblər.
Liviyanın xarici işlər naziri
Nəclə Mənquş isə bildirib ki,
ölkəsi bütün xarici qüvvələrin
və muzdluların Liviya
ərazisindən çıxarılmasında
da Türkiyə ilə əməkdaşlığa
ümid edir. Diplomat deyib ki,
Türkiyə həmişə liviyalıların
yanında olub və bütün son
dövr ərzində çox böyük dəstək
verib: “Biz minnətdarıq ki,
bütün çətinliklərə baxmayaraq, Türkiyə səfirliyi həmişə
qapılarını açıq saxladı,

Liviya vətəndaşlarına konsul
xidməti göstərdi. Türkiyəyə
minnətdarıq ki, bütün bu dövr
ərzində Liviya ilə aviasiya
əlaqəsini kəsmədi”.
Nəclə Mənquş deyib ki,
Türkiyə koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə də
ölkəsinə dəstək verib, Tripoliyə
humanitar yardım göndərib.
Onun sözlərinə görə, Liviya hər
iki ölkənin qanuni maraqları
kontekstində Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək
niyyətindədir.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

İqlimşünasların tədqiqatı
Antarktikanın
qərbindəki buzlaqların əriməsi dəniz
səviyyəsini 4,2 metr
qaldıra bilər. Bu, iqlimşünasların araşdırması nəticəsində
bəlli olub. Harvard
Universitetinin iqlim
mütəxəssisləri qeyd
edirlər ki, qlobal istiləşmə ilk növbədə Yerin qütblərinə
və dağ buzlaqlarına təsir edir. Burada temperatur əvvəlki
yüzilliklərə nisbətən artıq 4-9 dərəcə yüksəlib. Bu isə
buz örtüyünün sahəsinin xeyli azalmasına və gələcəkdə
Antarktika və Arktikanın böyük hissəsində buzlaqların
tamamilə əriməsinə səbəb olacaq.
Xəbəri “Science Advances” verib.

Avstraliya

“Reuters” agentliyinin yaydığı məlumata
görə, Birləşmiş Ştatların “Stratolaunch” şirkəti
dünyada ən böyük qanada malik “Roc” adlı
nəhəng təyyarənin uğurlu sınağını keçirib. Təyyarə
Mohave hava limanı üzərində manevr etdikdən
sonra uğurla yerə enib.

Dünyada ən böyük qanada
malik təyyarə hazırlanıb
Mənbə yazır ki,
“Stratolaunch” şirkəti əvvəlcə
təyyarəni gücləndirilmiş
mərkəzi qanad üzərində

2,4 milyard dollar zərər
2019-cu il
iyunun 30dan 2020-ci il
iyulun 1-dək
Avstraliyanın
“Virgin Australia” aviaşirkəti
2,4 milyard
dollar zərər
edib. Bildirilir ki,
2019-2020-ci
maliyyə ili ərzində şirkətin gəlirləri 22 faiz –1 milyard dollar
azalıb. Bundan başqa, səhmlərin oynaması səbəbindən
xərclər xeyli miqdarda artıb və ümumi zərə 2,4 milard
dollara çatıb. Həmin dövrdə Avstraliya federal hökumətinin
aviaşirkətə ödədiyi subsidiyaların həcmi isə 128,8 milyon
dollar təşkil edib.
Xəbəri “The Australian” verib.

Misir
“Rafale” sövdələşməsi
Misir Fransadan 30 ədəd
“Rafale” qırıcısı
alacaq. Bu barədə
Misir Müdafiə
Nazirliyi məlumat
yayıb. Qahirənin
qırıcıları 10 il
ərzində ödənilməsi
planlaşdırılan
kredit hesabına alacağı açıqlanıb. Qeyd edək ki, nazirlik
razılaşmanın dəyərini açıqlamayıb. Misir KİV-ləri isə qeyrirəsmi mənbələrə əsasən, razılaşmanın 4,5 milyard dollar
təşkil edəcəcəyini yazıblar. Bu razılaşma əsasında Misirin
Fransadan təkcə qırıcılar yox, həm də raketlər və digər
qurğular alacağı bildirilib.
Məlumatı “Əl Ərəbiyyə” yayıb.

raket və peyklər buraxmaq
üçün nəzərdə tutulan
və aşağı yerətrafı orbitə
çıxarmaq üçün hazırlanmış

İspaniyanın “Valensiya”
futbol klubu baş
məşqçisi Xavi Qrasiya ilə vidalaşıb.
Bildirilir ki, klub 51
yaşlı mütəxəssislə
yollarını ayırıb.
Qeyd edək ki, o,
2020-ci ilin iyulunda komandanın sükanı arxasına keçmişdi. Yeri gəlmişkən,
komandaya müvəqqəti olaraq Salvador Qonsales rəhbərlik
edəcək.
Məlumatı “Eurosport” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

O, “Boeing 747” təyyarəsində
olduğu kimi, altı mühərrik
və 28 təkərlə təchiz edilib.
Təyyarə uçuş proqramını
yerinə yetirib və test enişi
üçün dövrə vurduqdan sonra
Mohave səhrasında nəzərdə
tutulmuş zolağa enib.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda
koronavirusa 963 yeni
yoluxma faktı qeydə alınıb

Meksikada faciə
 Meksikanın paytaxtı Mexikoda metro
qatarı metro körpüsündən keçərkən körpü uçub
və qatar qəzaya uğrayıb.

 Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasından 2091 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 963 yeni yoluxma
faktı qeydə alınıb.

“El Universal” qəzetinin
yazdığına görə,
faciə nəticəsində
23 nəfər həlak
olub,70 nəfərdən
çox adam xəsarət
alıb. Xəsarət alanlar xəstəxanaya
yerləşdiriliblər.
Hadisə
yerli vaxtla saat 22:30-da metronun 12-ci xəttində olub.
Faciəyə səbəb bir avtomobilin metro körpüsünün dayağını
zədələməsi olub.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan
verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 17 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 322 min 761 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 296 min 875 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4597
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 21289 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 279 min 163 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 11328-dir.

“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

FHN gözlənilən hava şəraiti ilə
əlaqədar əhaliyə müraciət etdi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya
Xidmətinin məlumatına görə, mayın 5-i səhərdən başlayaraq ölkə
ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır.
Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar
Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə
müraciət edərək, təhlükəsizlik naminə
ciddi zərurət olmadan güclü küləkli havada bayıra çıxmamağı tövsiyə edir.
Bununla yanaşı, əgər güclü külək sizi
küçədə haqlayıbsa, yüngül konstruksiyalı
və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam

İspaniya
Xavi Qrasiya istefaya göndərilib

göyərtə sistemi olaraq təqdim
etsə də, hazırda “Roc”
çoxdəfəli hipersəsli aparatlar
daşıyıcısına çevrilib. Qeyd
edilir ki, dünyanın ən nəhəng
təyyarəsinin qanadının
uzunluğu 117 metr təşkil edir.
Mütəxəssislərin fikrincə,
təyyarə gələcəkdə yeni nəsil
aviasiya texnikası üçün sınaq
stendi kimi istifadə ediləcək.

ÂÂ Mayın 5-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz
bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir.
Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi
əsəcək. Gecə 11-13, gündüz 15-18 dərəcə
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm
civə sütunundan 763 mm civə sütununa
yüksələcək, nisbi rütubət 70-80 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-14°,
gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında bəzi
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lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik
dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların
altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bu
zaman diqqətli hərəkət edərək yaxınlıqdakı binanın zirzəmisində və ya möhkəm
tikilidə daldalanmağa çalışmaq lazımdır.
Həmçinin, güclü külək zamanı
xüsusilə açıq hava şəraitində baş
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir leysan
xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrıayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı,
dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə
qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 3-8°, gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə
arabir leysan xarakterli yağış yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və
güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 9-14°, gündüz 15-20° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir leysan xarakterli yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi,
yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı
ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında

Məlumata görə, imzalama mərasimində çıxış edən
Misirin neft və mineral ehtiyatlar naziri Tarik Molla layihənin
icrasına 7,5 milyard dollar vəsait ayrılacağını açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, Süveyş kanalı Azad İqtisadi Zonasında yerləşən Ayn Soxna ərazisində tikiləcək kompleksdə
Şimali Afrika və Yaxın Şərq ölkələrindən tədarük ediləcək
xam neftin emalı ilə yanaşı, həm də müxtəlif neft-kimya
məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulur.
Nazir əlavə edib ki, 3,56 milyon kvadratmetr ərazidə
yerləşəcək kompleks Misir iqtisadiyyatına böyük həcmdə
gəlir gətirəcək.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

Qəbələ Suvarma
Sistemləri İdarəsi

2021-ci ildə Zarağan kanalının beton üzlüyə
alınması və Dəmiraparan çayında daş-beton bəndin
əsaslı təmiri işlərinin layihə-smeta sənədlərinin
hazırlanmasının satın alınması məqsədilə

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka təklifi zərfləri 17 may 2021-ci il saat 17.30-da
açılacaqdır.
Ünvan- Qəbələ şəhəri, Əziz Əliyev küçəsi 12. Qəbələ
SSİ.

BILDIRIŞ
Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsinin tender
komissiyası bildirir ki, beton üzlüklü və növ kanalların,
hidrotexniki qurğuların, istehsalat binalarının əsaslı
və cari təmiri üçün mal-materialların satın alınması
ilə əlaqədar “Xalq qəzeti”nin 21 fevral 2021-ci il tarixli nömrəsində dərc edilmiş açıq tenderin nəticəsinə
əsasən "Babək CK" MMC, suvarma kanallarının əsaslı
təmiri işlərinin satın alınması ilə əlaqədar 2021-ci il
fevralın 27-də dərc olunmuş açıq tenderin nəticəsinə
əsasən "Aztikintiservis" MMC qalib gəlmiş və həmin
şirkətlərlə 2021-ci il aprelin 29 və 30-da müvafiq satınalma müqavilələri bağlanılmışdır.
Tender komissiyası

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
verən yanğınların söndürülməsinin
mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq, yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət
edilməsi tövsiyə olunur.
Unutmayın: Qaydalara biganəlik –
həyatımıza təhlükədir!
Təhlükə zamanı “112”-yə zəng edin!

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 8-13°,
gündüz 13-18°, dağlarda gecə 2-6°, gündüz
6-9° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Gecə
və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 10-15°, gündüz 17-21°
isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında gün ərzində bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
intensiv olacağı ehtimalı var. Səhər
saatlarında duman olacaq. Şimal-şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 13-15°, gündüz 17-19°, dağlarda gecə
7-9°, gündüz 13-15° isti olacaq.

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

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

Asif Əsgərov və Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin
kollektivi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Nəsimi Rayon
İdarəsinin rəisi İlham Əliyevə anası
SƏDAQƏT XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun
rəhbərliyi və kollektivi Azərbaycan Respublikasının Gənclər
və İdman naziri
AZAD RƏHİMOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman naziri
AZAD RƏHİMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
“Xalq qəzeti”nin kollektivi iş yoldaşları Firuzə Əliyevaya
əzizi
YEGANƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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