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Azərbaycan – ABŞ:
münasibətlər uğurla inkişaf edir
Azərbaycan Respublikası və
ABŞ arasında 1992-ci ildə qurulan
diplomatik əlaqələr ötən 30 ildə getdikcə
möhkəmlənərək, hazırkı yüksək səviyyəyə
çatmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin
1997-ci ildə ABŞ-a ilk rəsmi səfəri
və 2003-cü ildə oraya işgüzar səfərə
getməsi mühüm tarixi hadisələr kimi
yadda qalmışdır. Cənab İlham Əliyev isə
əvvəl Baş nazir, sonra da Prezident kimi
superdövlətdə dəfələrlə rəsmi səfərlərdə
olmuşdur. 2016-cı ilin yazında cənab
İlham Əliyevin ABŞ-a işgüzar səfəri baş
tutmuşdur. İstər enerji təhlükəsizliyi
sahəsində, istərsə də mühüm sayılan
digər sahələrdə əməkdaşlıq ikitərəfli
münasibətlərin güclü təməllər üzərində
bərqərar olmasını şərtləndirmişdir.
Xatırladaq ki, ABŞ Azərbaycanın
müstəqilliyini 25 dekabr 1991-ci ildə
tanımış, diplomatik münasibətlər
28 fevral 1992-ci ildə qurulmuşdur.
Azərbaycanın ABŞ-da səfirliyi 6 mart
1992-ci ildən, ABŞ-ın Azərbaycanda
səfirliyi isə 16 mart 1992-ci ildən
fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın
Los-Anceles şəhərində Baş Konsulluğu, Yeni Meksika ştatının mərkəzi
Santa Fe şəhərində fəxri konsuluğu mövcuddur. 1994-cü ildə “Əsrin
müqaviləsi”nə əsasən, Azərbaycan
“Şevron”, “Eksson”, “Amoko” və “Mobil” kimi tanınmış neft şirkətləri ilə hasilata dair bağlanmış 4 saziş ölkəmizə
investisiya axınını gücləndirməklə
yanaşı, iqtisadi əlaqələri daha
da genişləndirmişdir. Ümumilikdə,
indiyədək Azərbaycan Respublikası
və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında 86 sənəd imzalanmış və genişmiqyaslı əməkdaşlıq üçün müvafiq

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. On dörd min nəfər əhalinin yaşadığı 3
yaşayış məntəqəsini birləşdirən Qarapapaq–
Çaylı avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə
“Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət
büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
(investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan
vəsaitin bölgüsü”nün 1.26.18-ci yarımbəndində
göstərilmiş məbləğin 6,9 milyon (altı milyon
doqquz yüz min) manatı Azərbaycan Avtomobil

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

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 iyul 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

rəsmi dialoqun yaradılması yüksək
qiymətləndirilmiş, eyni zamanda, elm,
təhsil və mədəniyyət sahələrində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
məsələləri diqqət mərkəzində olmuşdur.
Zaman keçdikcə əlaqələr daha
konkret və işgüzar xarakter almışdır.
Münasibətlərin yaxşılaşdırılması baxımından 1992-ci ilin oktyabrın 24-də
Konqres tərəfindən qəbul edilən və
ABŞ-ın Azərbaycana birbaşa hərbi
yardımına qadağa qoyan “Azadlığa

Dəstək Aktı”na 907-ci düzəlişin
dayandırılması müddətinin dəfələrlə
uzadılması qeyd oluna bilər. Məlum
olduğu kimi, 2001-ci ilin 11 Sentyabr
hadisəsindən sonra Azərbaycanın
beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə
dəstəyini təmin etmək məqsədilə ABŞ
Konqresi Ağ ev rəhbərinə düzəlişin
hüquqi qüvvəsini dayandırmaq
səlahiyyəti verib...

(ardı 3-cü səhifədə)

İrəvan və şəhərin Təpəbaşı məhəlləsi ilə
bağlı UNESCO-ya müraciət ünvanlanıb
“İrəvan şəhərində Azərbaycan millimədəni, tarixi irsinin sonuncu qalığı
Təpəbaşı məhəlləsinin taleyi: Ermənistanda
Azərbaycan xalqının irsinin dağıdılması və
tarixi izlərin silinməsi” üzrə araşdırmanın
təqdimat mərasimində bildirilib ki, İrəvan
və şəhərin Təpəbaşı məhəlləsi ilə bağlı
UNESCO-ya müraciət ünvanlanıb.

və ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən
UNESCO-nun Baş direktoru Odre Azuleyə
müraciət ünvanlanıb.

Finlandiya və İsveç NATO-ya üzv
olmaq üzrə danışıqları başa vurublar
Finlandiya və İsveç NATO-ya üzv olmaq üzrə danışıqlara başlayıb və bir
raundda danışıqları başa vurublar.

NATO-nun yaydığı bəyanatda deyilir:
“Finlandiya və İsveç iyulun 4-də NATO-nun
Madriddə keçirilən sammitində əldə olunan
razılaşmaya uyğun olaraq NATO-ya üzv olmaq üzrə danışıqları başa çatdırıblar. Hər iki
ölkə NATO üzvlüyünün nəzərdə tutduğu siya-

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında sosial müdafiə sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Sazişin tətbiq edilməsinə dair 2004-cü
il mayın 6-da Bakıda imzalanmış Prosedur Müqaviləsində
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında
Əlavə Prosedur Müqavilə”nin təsdiq edilməsi haqqında

normativ-hüquqi baza yaradılmışdır.
İyirmi beş il əvvəl Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikası ilə Amerika Birləşmiş
Ştatları arasında əməkdaşlıq
münasibətlərinin genişləndirilməsi
tədbirləri haqqında sərəncam imzalamışdır. Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının mənimsənilməsində, neft və
qaz ehtiyatlarının emalı və nəqlində
Amerika neft şirkətlərinin geniş iştirakı, ölkələr arasında enerji siyasəti
və kommersiya məsələləri üzrə

İrəvan, o cümlədən, şəhərin Təpəbaşı
məhəlləsində yerləşən Azərbaycan xalqının
milli-mədəni, tarixi irsinə qarşı Ermənistanın
həyata keçirdiyi mədəni soyqırımı prosesi
ilə bağlı Azərbaycanın bir qrup elm xadimi

Qazax rayonunun Qarapapaq–Çaylı avtomobil
yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında

si, hüquqi və hərbi öhdəlikləri yerinə yetirmək
istəyini və bacarıqlarını təsdiqləyib”.
Danışıqlar başa çatdıqdan sonra alyans üzrə müttəfiqlər iyulun 5-də NATO-nun
mənzil-qərargahında Finlandiya və İsveçin
alyansa qoşulması haqqında müqaviləni
imzalayıblar.
Növbəti mərhələdə müqavilə İsveç və
Finlandiya parlamentləri, həmçinin NATO-nun
üzvü olan 30 ölkə tərəfindən ratifikasiya
olunmalıdır.
Qeyd edək ki, NATO-nun Madrid sammitinin yekun bəyannaməsində deyilir ki, Finlandiya və İsveçin alyansa qoşulması NATO-nu
daha güclü, Şimali Atlantika məkanını isə
daha təhlükəsiz edəcək.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ukraynaya,
ümumilikdə, 1,5 min tondan
çox humanitar yük göndərib
Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski Sumqayıtın Ukraynanın Çerkassı vilayətinə
göndərdiyi 50 ton həcmində humanitar yardımın
yola salınması zamanı Heydər Əliyev Beynəlxalq
Hava limanında bildirib ki, Azərbaycan Ukraynaya, ümumilikdə, 1,5 min tondan çox humanitar yük
təqdim edib.
Səfir Vladislav Kanevcki deyib: "Mən Ukraynaya bu
cür humanitar yardımın təqdim olunmasına görə dost
Azərbaycana və Azərbaycan xalqına səmimi təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Ümumilikdə Azərbaycan Ukraynaya 20
milyon dollardan çox dəyərdə 1,5 min ton vacib humanitar
yük göndərib. Bu, təkcə formal jest deyil, Azərbaycan dinc
Ukrayna sakinlərinə kritik vacib kömək göstərir. Bunlar qida
məhsulları və tibbi avadanlıqlardır. Sevindiricidir ki, Ukraynaya humanitar yardım prosesi yeni səviyyəyə çıxıb və bununla bağlı mən qardaşlaşmış Çerkassı şəhərinə köməyə görə
Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə təşəkkürümü bildirirəm.
Bu təşəbbüs Azərbaycanın digər şəhər və rayonları üçün
nümunə olub və onlar Ukraynaya aktiv kömək göstərməyə
başlayıb. Bu, Ukrayna və Azərbaycan xalqları arasında əsil
dostluq jestidir".

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. 2022-ci il mayın 19-da İstanbul şəhərində
imzalanmış “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti
arasında sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Sazişin tətbiq edilməsinə dair 2004cü il mayın 6-da Bakıda imzalanmış Prosedur
Müqaviləsində dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında Əlavə Prosedur Müqavilə” təsdiq edilsin.
2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən
Əlavə Prosedur Müqavilə qüvvəyə mindikdən
sonra Azərbaycan Respublikasının Əmək və

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyi onun müddəalarının həyata
keçirilməsini təmin etsinlər.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi Əlavə Prosedur Müqavilənin qüvvəyə
minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Türkiyə Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 iyul 2022-ci il

Ukraynanın bərpası və inkişafı üçün
750 milyard dollar vəsait lazımdır
Ukraynanın Baş naziri Denis Şmıqal
ölkənin bərpası və inkişafı üçün 750 milyard dollar vəsait lazım olduğunu bildirib.
İsveçrənin Luqano şəhərində Ukrayna
İnkişaf Konfransında çıxış edən Denis Şmıqal
Rusiyanın hücumları nəticəsində dəyən
zərərdən danışıb. O, müharibənin başladığı
24 fevraldan indiyə qədər Ukraynada infrastruktura vurulan ziyanın 104 milyard dollara
yaxın olduğunu vurğulayaraq, ölkəsinin
yenidən qurulması üçün üç mərhələli inkişaf
planı həyata keçirilməsinin lazım gəldiyini
deyib.
Baş nazir qeyd edib ki, ilk mərhələdə
əhalinin yaşayışının normal vəziyyətə qayıtmasını təmin etməliyik. İkinci mərhələdə
müvəqqəti evlər, xəstəxana və məktəb binaları tikilməli, üçüncü mərhələdə isə ölkənin
ümumi inkişaf planı həyata keçirilməlidir. İnkişaf planının reallaşmasına 750 milyard dollar
vəsait tələb olunacaq. Şmıqal sual edib: “Bu
yenidənqurma planı üçün lazım olan vəsaiti
kim ödəyəcək?”.

Denis Şmıqal bildirib ki, müharibə
dövründə ən azı 45 milyon kvadratmetr
mənzil sahəsi, 656 xəstəxana, 1200-dən çox
təhsil müəssisəsi, 25 min kilometr yol, 300
körpü, 12 aeroport dağıdılıb.
Konfransda çıxış edən Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen
Ukraynanın müharibə sonrası yaralarının
sağaldılması üçün Avropa İttifaqının özəl
platforma yaradacağını bildirib.

“Xalq qəzeti”

Kansler Almaniyada cari iqtisadi
problemləri uzunmüddətli adlandırıb
Kansler Olaf Şolts bildirib ki, Almaniyada mövcud iqtisadi
problemləri tez bir zamanda həll etmək mümkün olmayacaq.

Kansler iqtisadiyyatda yaranmış
mürəkkəb vəziyyətlə bağlı iyulun 4-də
Berlində hökumət, həmkarlar ittifaqları və
biznes-assosiasiyalarının razılaşdırılmış
hərəkətlərinə həsr edilmiş toplantıda deyib:

“Bugünkü böhran yaxın bir neçə həftə ərzində
bitməyəcək. Biz vəziyyətin yaxın gələcəkdə
dəyişməyəcəyinə hazır olmalıyıq. Başqa
sözlə, biz tarixi bir problemlə üzləşmişik”.
Olaf Şolts mövcud çətinlikləri 1960–1970ci illərdəki vəziyyətlə müqayisə edərək bildirib
ki, biz tapdanmış yollardan kənara çıxaraq
rellığa uyğun qərarlar qəbul etməliyik.
Kansler qeyd edib ki, hökumət öz
səylərini əhalinin real itkilərinin azaldılmasına, qiymət artımının qarşısının alınmasına yönəltməlidir. Olaf Şolts iqtisadiyyatda
yaranmış ağır vəziyyətin səbəblərindən bəhs
edərkən bu sırada Rusiyanın Ukraynaya hərbi
müdaxiləsini, koronavirus pandemiyasını və
tədarük zəncirində qırılmaları xüsusi vurğulamışdır.

“Xalq qəzeti”
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“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 27 may
tarixli 540-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati
xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan
vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci
bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 27
may tarixli 540-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin
Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 5, maddə
765, № 9, maddə 1650, № 10, maddə
1789, № 12 (I kitab), maddələr 2314, 2321;
2018,
№ 1, maddə 54, № 2, maddələr 200,
219, № 3, maddələr 416, 430, 448, № 5,

maddələr 916, 919, № 6, maddə 1243,
№ 9, maddələr 1828, 1840, № 11,
maddələr 2274, 2289, № 12 (I kitab),
maddələr 2540, 2587, 2601; 2019, № 1,
maddə 82, № 2, maddə 216, № 3, maddə
431, № 4, maddə 620, № 5, maddələr 819,
824, 835, 866, № 7, maddə 1221, № 8,
maddə 1388, № 10, maddələr 1581, 1587,
№ 11, maddələr 1700, 1710; 2020, № 3,
maddə 252, № 5, maddələr 538, 564,
№ 6, maddələr 710, 714, № 7, maddələr
865, 880, № 8, maddə 1032, № 11, maddə
1345, № 12 (I kitab), maddə 1484; 2021,
№ 1, maddə 33, № 6 (I kitab), maddə
566, № 8, maddə 921, № 12, maddələr
1407, 1423; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 5 aprel tarixli
1644, 1645 nömrəli, 13 aprel tarixli 1662
nömrəli və 23 aprel tarixli 1668 nömrəli

fərmanları) ilə təsdiq edilmiş “Rayon
(şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati
xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib
etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin
Siyahısı”nın 28-ci hissəsində “377 və
378-ci” sözləri “371-1, 377, 378 və
602-3-cü” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti “Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 27 may tarixli 540-VIQD
nömrəli Qanunundan irəli gələn məsələləri
həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 iyul 2022-ci il

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il 27 may tarixli 539-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” 1998-ci il 19 iyun tarixli 729 nömrəli və “Kritik informasiya
infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində bəzi tədbirlər haqqında”
2021-ci il 17 aprel tarixli 1315 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci
bəndlərini rəhbər tutaraq, “İnformasiya,
informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 27 may tarixli 539-VIQD
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə
əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti üç ay müddətində:
1.1. “İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
20-1.3-cü maddəsinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikasında kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi qaydalarını Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;
1.2. həmin Qanunun 20-2.2-ci
maddəsinə uyğun olaraq, kritik informasiya infrastrukturu obyektlərinin meyarlarını
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə
razılaşdırmaqla təsdiq etsin;
1.3. həmin Qanunun 20-2.3-cü
maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun
olaraq, kritik informasiya infrastrukturu
obyektlərinin reyestrinin strukturu, yaradılması və aparılması qaydasını Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;
1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
2. “İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci
maddəsinin iyirmi doqquzuncu abzasında
və 20-4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
məsələlərin tənzimlənməsi məqsədilə bu
Fərmanın 1.1-ci bəndində göstərilən qaydalarda kibertəhlükəsizlik xidməti provayderinin işçi heyəti, texnoloji resursları və
proseslərinə dair tələblər və kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinə dair
ümumi tələblər də müəyyən olunsun.
3. Müəyyən edilsin ki:
3.1. “İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci

maddəsinin iyirmi səkkizinci və iyirmi doqquzuncu abzaslarında, 20-1.3-cü, 20-2.2ci maddələrində, 20-2.3-cü maddəsinin
birinci və ikinci cümlələrində, 20-4.1-ci, 206.5-ci və 20-6.8-ci maddələrində nəzərdə
tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;
3.2. həmin Qanunun 2-ci maddəsinin
iyirmi doqquzuncu abzasında, 20-1.3cü, 20-2.2-ci maddələrində, 20-2.3-cü
maddəsinin ikinci cümləsində, 20-4.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş orqanın
(qurumun) səlahiyyətlərini Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə
razılaşdırmaqla həyata keçirir;
3.3. həmin Qanunun 2-ci maddəsinin
iyirmi səkkizinci abzasında və 20-6.8-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş orqanın
(qurumun) səlahiyyətlərini Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidməti, dövlət orqanlarına, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə,
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə
münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti ilə birgə
həyata keçirir;
3.4. həmin Qanunun 20-2.3-cü
maddəsinin birinci cümləsində və 20-6.5ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti nəzərdə tutulur.
4. “İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1998-ci il
19 iyun tarixli 729 nömrəli Fərmanında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 6, maddə 390,
2017, № 3, maddə 373; 2018, № 10,
maddə 1984; 2021, № 12, maddə 1432)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
4.1. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“2.1. “İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci
maddəsinin iyirmi səkkizinci və iyirmi doqquzuncu abzaslarında, 20-1.3-cü, 20-2.2-

ci maddələrində, 20-2.3-cü maddəsinin
birinci və ikinci cümlələrində, 20-4.1-ci, 206.5-ci və 20-6.8-ci maddələrində nəzərdə
tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;”;
4.2. aşağıdakı məzmunda 2.1-1-ci,
2.2-1-ci və 2.2-2-ci bəndlər əlavə edilsin:
“2.1-1. həmin Qanunun 2-ci
maddəsinin iyirmi doqquzuncu abzasında,
20-1.3-cü, 20-2.2-ci maddələrində, 20-2.3cü maddəsinin ikinci cümləsində, 20-4.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş orqanın
(qurumun) səlahiyyətlərini Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə
razılaşdırmaqla həyata keçirir;”;
“2.2-1. həmin Qanunun 2-ci
maddəsinin iyirmi səkkizinci abzasında
və 20-6.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş orqanın (qurumun) səlahiyyətlərini
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti, dövlət orqanlarına,
dövlət adından yaradılan publik hüquqi
şəxslərə, dövlətə məxsus olan hüquqi
şəxslərə münasibətdə isə Azərbaycan
Respublikasının Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti ilə birgə
həyata keçirir;
2.2-2. həmin Qanunun 20-2.3-cü
maddəsinin birinci cümləsində və 20-6.5ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti nəzərdə tutulur;”.
5. “Kritik informasiya infrastrukturunun
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində
bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 17
aprel tarixli 1315 nömrəli Fərmanının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 4, maddə 320) 1-ci
hissəsində “dövlətə məxsus olan hüquqi
şəxslərə, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən yaradılan publik”
sözləri “dövlət adından yaradılan publik
hüquqi şəxslərə, dövlətə məxsus olan”
sözləri ilə əvəz edilsin.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. 2022-ci il martın 30-da Təl-Əviv
şəhərində imzalanmış “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə İsrail Dövləti
Hökuməti arasında turizm sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Saziş” təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində
göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən sonra
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi onun müddəalarının həyata
keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi
üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurla-

1668 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq edilmiş
“Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı
inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli
şəxslərin Siyahısı”nın 28-ci hissəsində
“377 və 378-ci” sözləri “371-1, 377, 378 və
602-3-cü” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2022-ci il 27 may tarixli
540-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 iyul 2022-ci il

rın yerinə yetirildiyi barədə İsrail Dövləti
Hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 iyul 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə İndoneziya
Respublikasının Energetika və Mineral Ehtiyatlar Nazirliyi arasında enerji
əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. 2021-ci il aprelin 30-da Bakı
və Cakarta şəhərlərində imzalanmış
“Azərbaycan Respublikasının Energetika
Nazirliyi ilə İndoneziya Respublikasının
Energetika və Mineral Ehtiyatlar Nazirliyi
arasında enerji əməkdaşlığına dair Anlaşma Memorandumu” təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində
göstərilən Anlaşma Memorandumu
qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan
Respublikasının Energetika Nazirliyi onun
müddəalarının həyata keçirilməsini təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Anlaşma Memorandumunun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan

dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə İndoneziya Respublikası
Hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 iyul 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monqolustan Hökuməti arasında
ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. 2021-ci il oktyabrın 21-də Bakı
və Ulan-Bator şəhərlərində imzalanmış
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Monqolustan Hökuməti arasında ticarət
və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş”
təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində
göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən sonra
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi onun müddəalarının həyata
keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün
zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə

yetirildiyi barədə Monqolustan Hökumətinə
bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 iyul 2022-ci il

Baş prokuror İmişlidə vətəndaşlarla görüşüb
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
tapşırıqlarına uyğun olaraq
prokurorluq orqanları tərəfindən
vətəndaşların qəbulu daim
diqqətdə saxlanılaraq, onların
ərizə və şikayətlərinin yerində
dinlənilərək həll olunması üçün
müvafiq tədbirlər görülür.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
iyulun 5-də Baş prokuror Kamran Əliyev
İmişli rayon prokurorluğunun inzibati
binasında İmişli, Saatlı, Sabirabad və
Cəbrayıl rayonlarından olan vətəndaşları
qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini
ziyarət edib, gül dəstələri düzərək əziz
xatirəsini ehtiramla yad edib.
Qəbulda iştirak edən 39 vətəndaşın
müraciətində qaldırılan məsələlərin
qanunauyğun və operativ şəkildə həll

edilməsi üçün Kamran Əliyev Baş Prokurorluğun əlaqədar struktur qurumlarının
rəhbərlərinə və tabe rayon prokurorlarına
müvafiq göstərişlər verib.
Qəbuldan sonra Baş prokuror Saatlı,
Sabirabad və Cəbrayıl rayon prokuror-

luqlarına gedib, əməkdaşlarla görüşlər
keçirməklə onlara konkret tapşırıqlar verib,
vətəndaşların müraciətlərinə obyektiv
baxılması və qəbulu işinin düzgün təşkilinə
görə tabe prokurorların fərdi məsuliyyət
daşıdıqlarını diqqətə çatdırıb.

Azərbaycan–Qazaxıstan Hökumətlərarası
Komissiyanın 18-ci iclası keçirilib

Bakı şəhəri, 5 iyul 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
916, 919, № 6, maddə 1243, № 9,
maddələr 1828, 1840, № 11, maddələr
2274, 2289, № 12 (I kitab), maddələr
2540, 2587, 2601; 2019, № 1, maddə 82,
№ 2, maddə 216, № 3, maddə 431, №
4, maddə 620, № 5, maddələr 819, 824,
835, 866, № 7, maddə 1221, № 8, maddə
1388, № 10, maddələr 1581, 1587, № 11,
maddələr 1700, 1710; 2020, № 3, maddə
252, № 5, maddələr 538, 564,
№ 6, maddələr 710, 714, № 7, maddələr
865, 880, № 8, maddə 1032, № 11,
maddə 1345, № 12 (I kitab), maddə 1484;
2021, № 1, maddə 33, № 6 (I kitab),
maddə 566, № 8, maddə 921,
№ 12, maddələr 1407, 1423; Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 5
aprel tarixli 1644, 1645 nömrəli, 13 aprel
tarixli 1662 nömrəli və 23 aprel tarixli

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 27 may tarixli 540-VIQD
nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər)
məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib
etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci
bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il
27 may tarixli 540-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin
Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,
№ 5, maddə 765, № 9, maddə 1650,
№ 10, maddə 1789, № 12 (I kitab),
maddələr 2314, 2321; 2018, № 1, maddə
54, № 2, maddələr 200, 219, № 3,
maddələr 416, 430, 448, № 5, maddələr

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsrail Dövləti Hökuməti arasında
turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası
arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası
Komissiyanın 18-ci iclası Nur-Sultan şəhərində keçirilib.
Energetika Nazirliyindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, iclasda Komissiyanın
həmsədrləri, Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazovun və Qazaxıstan Baş
nazirinin müavini – ticarət və inteqrasiya
naziri Baxıt Sultanovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətləri iştirak edib.
İclasdan əvvəl həmsədrlərin ikitərəfli
görüşü baş tutub. Görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlıq məsələlərinə və Komissiyanın iclasının gündəliyinə dair fikir
mübadiləsi aparılıb.
İclasda çıxış edən nazir Pərviz Şahbazov əhəmiyyətli beynəlxalq layihələrin
təşəbbüskarları və fəal iştirakçıları –
Azərbaycan və Qazaxıstanı dərin tarixi
köklərə malik olan və uzun illər uğurlu
əməkdaşlıq təcrübəsi ilə möhürlənmiş
möhkəm qardaşlıq münasibətlərinin
birləşdirdiyini qeyd edib. Bildirilib ki, bu
gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin siyasi iradəsi sayəsində
ölkələrimiz arasında əlaqələr uğurla inkişaf
edir, birgə layihələr fəal şəkildə həyata
keçirilir. O da vurğulanıb ki, razılaşdırma mərhələsində olan “Azərbaycan
Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında 2022-2026-cı illər üzrə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında
Kompleks Proqram” ikitərəfli əməkdaşlığın

dərinləşdirilməsi kontekstində böyük
əhəmiyyətə malikdir və dialoqumuzun
inkişafı üçün yol xəritəsi olacaq.
Nazir iki ölkə arasında ticarət
əlaqələrinin dinamik inkişaf etməkdə
olduğunu bildirib: “Cari ilin dörd ayında
ticarət dövriyyəmiz ötən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 6 dəfədən çox artaraq
215 milyon dollar təşkil edib. Bununla
belə, düşünürük ki, ticarət əməkdaşlığının
bütün sahələrində əməliyyatların həcminin
bundan sonra da artırılması üçün böyük
potensial var. Bu istiqamətdə qarşılıqlı
ticarət-iqtisadi missiyalar, eləcə də özəl
sektor təmsilçiləri ilə ölkələrimizin Bakı
və Nur-Sultandakı ticarət evləri arasında
əməkdaşlıq mühüm rol oynayır”.
İclasda qazaxıstanlı investorlar Ələt
Azad İqtisadi Zonasında mövcud olan unikal investisiya imkanlarından və əlverişli
biznes şəraitindən yararlanmağa dəvət
edilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan tərəfi
qarşılıqlı investisiyaların cəlb edilməsi
məqsədilə mühüm iqtisadi layihələr
haqqında məlumat mübadiləsinə hazırdır.
“Qazaxıstan tərəfinin ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası və
yenidən qurulması layihələrində iştirak
marağını alqışlayırıq. Ölkələrimizin
tranzit potensialının artırılması üçün birgə
səylərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini

nəzərə alaraq, “Şərq-Qərb” Nəqliyyat
Dəhlizinin inkişafı, regionda yeni tranzit
və nəqliyyat imkanları, eyni zamanda,
Orta Dəhlizin perspektiv tərkib hissəsi kimi
Zəngəzur dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlığı
davam etdirməyə və dərinləşdirməyə
hazırıq”, – deyə nazir əlavə edib. Çıxışda
ənənəvi enerji daşıyıcıları istiqamətində
əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub,
həmçinin enerji səmərəliliyi, bərpaolunan
enerjidən istifadənin özəl investisiya cəlbi
ilə genişləndirilməsi tədbirləri sahəsində
əməkdaşlıq, bilik və qabaqcıl təcrübə
mübadiləsi üçün də böyük potensialın
mövcud olduğu bildirilib.
Qazaxıstan Baş nazirinin müavini – ticarət və inteqrasiya naziri Baxıt
Sultanov çıxışında deyib: “Çoxəsrlik
dostluq əlaqələri və konstruktiv siyasi
dialoqla bağlı olduğumuz Azərbaycan hər
zaman Qazaxıstanın etibarlı tərəfdaşı
olub və belə də qalır. Bu il biz diplomatik
münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini
qeyd edirik. Bu illər ərzində siyasi, ticarətiqtisadi, mədəni-humanitar sahələrdə
səmərəli dialoq qurulub. Biz Azərbaycanın
işğaldan azad edilmiş ərazilərində müasir
infrastrukturun və layiqli yaşayış şəraitinin
yaradılması istiqamətində həyata keçirilən
bərpa-yenidənqurma işlərində iştirakda
maraqlıyıq”.
Tədbir çərçivəsində Hökumətlərarası
Komissiyanın Bakıda keçirilmiş 17-ci iclasından ötən dövr ərzində görülmüş işlər
nəzərdən keçirilib. Komissiyanın iclasının
protokol layihəsinə daxil edilmiş iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat və logistika, kosmik
və informasiya texnologiyaları, kənd
təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi, turizm,
məşğulluq və sosial müdafiə, mədəniyyət,
idman və gənclər siyasəti, səhiyyə,
təhsil, innovasiya və rəqəmsal həllər
kimi ümumilikdə 12 məsələ ətrafında
müzakirələr aparılıb.
İclasın sonunda ticarət-iqtisadi
əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan–Qazaxıstan
Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 18-ci
iclasının yekunlarına dair Protokol imzalanıb. Komissiyanın 19-cu iclasının növbəti il
Bakıda keçirilməsi razılaşdırılıb.

6 iyul 2022-ci il, çərşənbə

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Hələ 6 il öncə Prezident İlham
Əliyevin Vaşinqtonda keçirilən
Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində
iştirak etmək üçün ABŞ-a səfəri
faydalı əməkdaşlığın nümünəsi
kimi xarakterizə edilmişdi. Həmin
səfər zamanı Azərbaycan rəhbəri
ilə görüşündə o vaxtlar ABŞ-ın
vitse-prezidenti olan Co Bayden
bildirmişdi ki, onlar Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qətiyyətlə dəstəkləyirlər və
bu, Birləşmiş Ştatlar üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Artıq üç ildən bəri
superdövlətin Prezidenti olan Co
Bayden Azərbaycana səmimi
və dostyana münasibət göstərir.
Prezident kimi, onun cənab
İlham Əliyevə dörd məktub
göndərməsi iki ölkə arasında
olan münasibətlərin göstəricisidir.
Novruz bayramı və Müstəqillik
Günü münasibətilə göndərilən
həmin məktublar sadəcə təbrik
xatirinə yazılmayıb. Bu məktublara
ölkələrin bir-birinə münasibəti,
həmin dövrə aid əməkdaşlığın
durumu və gələcəyə yönəlmiş
ciddi mesajların qeyd olunması
kimi amillər xasdır. Co Baydenin məktublarının məzmununda
ikitərəfli münasibətlərdə və
strateji baxışlarda yaxşılığa doğru
dəyişmələrin dinamikası müşahidə
olunur.
Bu il mayın 20-də ABŞ Prezidenti Azərbaycan rəhbərinə
göndərdiyi məktubda qeyd
etmişdir ki, iki ölkə arasında
diplomatik münasibətlərin qurulduğu 30 il ərzində enerji
mənbələrinin şaxələndirilməsi
və beynəlxalq təhlükəsizlik
sahələrində əməkdaşlığımız
tarixin mühüm anında öz
bəhrəsini verir, Azərbaycan
Avropa və dünya bazarlarının
təhlükəsizliyinin təmin olunması
və sabitləşdirilməsində önəmli
rol oynayır. ABŞ Azərbaycanın
Ukraynanın suverenliyinə dəstəyi,
habelə bu ölkəyə göstərdiyi humanitar və enerji sahəsində yardı-

mını vacib mesaj sayır, həmçinin
ölkəmizin terrorizmə qarşı qlobal
mübarizəyə verdiyi əhəmiyyətli
töhfələri təqdir edir. Eyni zamanda, ABŞ bütün Qafqaz və Trans –
Xəzər regionunun çiçəklənməsinə
imkan verəcək Azərbaycan–
Ermənistan diplomatik
təmaslarının intensivləşdirilməsinə
və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat
və insanlararası əlaqələrinin
qurulmasına kömək etməyə
hazırlığını ifadə edib. “...Bu qlobal
qeyri-sabitlik dönəmində Amerika
Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın
müstəqilliyi və suverenliyinə öz
dəstəyini bir daha təsdiq edir.Biz
qarşıdan gələn illər və onilliklərdə
münasibətlərimizi daha da
genişləndirmək arzusundayıq”.
Görünən budur ki, ABŞ
Prezidentinin Azərbaycan
Prezidentinə göndərdiyi həmin
məktub məzmun və məna baxımından əvvəlkilərdən çox fərqlənir
və mətndə əks olunan müsbət
meyllərin bir çoxu strateji baxımdan mühüm yeniliklərdir. Əvvəlki
məktublardan fərqli olaraq, bu
məktubda nə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinə istinad
var, nə də onun həlli məqsədilə
yaradılsa da, heç nəyə nail ola
bilıməyən ATƏT-in Minsk qrupuna. Bu faktın özü onu göstərir
ki, Co Bayden məsələ ilə bağlı
Azərbaycanın məlum mövqeyini qəbul edir və ona hörmətlə
yanaşır. Onun bu bəyanatı ilə
Ermənistanın artıq heç bir aktuallığı qalmayan köhnəlmiş tezislərini
deyil, məhz Azərbaycanın real və
praqmatik siyasətini müdafiə etdiyi
göz qabağındadır.
Eyni zamanda, Ağ ev
rəhbəri dəyişən dünya
düzənində Azərbaycanın yerini və əhəmiyyətini düzgün
qiymətləndirərək, 5 yeni strateji
tezisi ilk dəfə olaraq məktubun
mətninə əlavə etmişdir. Bu
tezislər əvvəlki mətnlərdən fərqli
olaraq, ABŞ-ın ilk dəfə olaraq
ki, dünya enerji bazarında həm
təhlükəsizliyin təminatında, həm

Azərbaycan – ABŞ:

münasibətlər
uğurla inkişaf edir
də bazarın sabitləşməsində
Azərbaycanın rolunu xüsusi olaraq vurğulamasından, ölkəmizin
Ukraynaya göstərdiyi humanitar
və enerji yardımını vacib addım
hesab etməsi və bunu alqışlamasından, Cənubi Qafqazda davamlı
sülhə nail olmaq üçün mühüm
imkanın olduğuna inanması
və bu baxımdan Azərbaycanla
Ermənistan arasında diplomatik
təmasların intensivləşdirilməsinə
və Azərbaycanın iqtisadi, nəqliyyat
və insanlararası əlaqələrinin qurulmasına kömək etməyə hazır olması əzmindən, hazırkı mürəkkəb
qlobal dönəmdəAzərbaycanın
müstəqilliyi və suverenliyinə

öz dəstəyini bir daha təsdiq
etməsindən, eləcə də qarşıdakı dövrdə Azərbaycanla
münasibətləri daha da
genişləndirmək arzusunda olduğundan ibarətdir.
Bütün bunlar Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
həyata keçirdiyi siyasətin nə
qədər düzgün və uzaqgörən
olduğunu bir daha sübut edir və
qəti inam yaradır ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden bundan sonra
Azərbaycanla münasibətlərdə
yazdığı məktubun ruhuna uyğun
davranışlar sərgiləyəcək və ABŞdakı erməni lobbisinin təzyiqlərinə
əhəmiyyət vermədən qeyd etdiyi

istiqamətlərdə ölkəmizə real və
praktiki dəstək verəcək.
Böyük qürur hissi doğuran
budur ki, bu il mayın 20-dən
sonrakı 10 gün ərzində ABŞ
Prezidenti Azərbaycan rəhbərinə
ard-arda iki məktub göndərib. Bu
isə dünya diplomatiya tarixində
heç də tez-tez rast gəlinən
hadisə deyil. Qeyd etdiyimiz
kimi, o, birinci məktubunu 28
May – Müstəqillik Günümüzə həsr
etmişdi. İlham Əliyevə ünvanladığı
ikinci məktubunu isə Co Bayden
Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində
27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və
Qaz sərgisinin açılışı münasibətilə
göndərib. Ağ Ev rəhbəri vurğulayıb

ATƏT PA Minsk qrupunun dirçəldilməsi təklifini rədd etdi
İrəvanın “ölü diriltmək” və terrorçuları əsir kimi qələmə vermək cəhdləri baş tutmadı

Çox təəssüf ki, erməni xalqı da,
onların dövlət dediyi yalançı qurum da hələ də inanırlar ki, dünya
ictimaiyyətini yalanlarla əsrlər boyu aldatmaq olar. Əgər elə düşünməsəydilər,
bu il iyulun 2-6-da Böyük Britaniyanın
Birminhem şəhərində keçirilən ATƏT
PA-nın illik sessiyasında da ağ yalanlar danışmazdılar.
Kütləvi informasiya vasitələri
yazırlar ki, həmin sessiyada erməni
nümayəndə heyəti və ermənipərəst
isveçli deputat Bjorn Soder tərəfindən
müvafiq olaraq ATƏT PA-nın Siyasi
məsələlər və təhlükəsizlik üzrə ümumi
komitəsi və Demokratiya, insan haqları və humanitar məsələlər üzrə ümumi
komitəsinin qətnamə layihələrinə ağ
yalanlardan ibarət, ölkəmizin maraqlarına zidd olan dəyişiklik irəli sürülmüşdü.
Onlar nə istəyirdilər və ATƏT
PA-nın rədd etdiyi həmin istəklər
nədən ibarət idi? Mətbuat yazır ki,
erməni nümayəndə heyətinin rəhbəri
Eduard Ağacanyan tərəfindən
irəli sürülmüş Siyasi məsələlər və
təhlükəsizlik üzrə ümumi komitənin
qətnamə layihəsinə “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi”ni və “ATƏT-in Minsk
qrupu”nu daxil etmək barədə dəyişiklik
müzakirəyə çıxarılmışdı. Bu qəbilənin
başbilənləri hələ də “görmürlər və
eşitmirlər” ki, Vaşinqton, Paris, Moskva
və Brüssel artıq ilyarımdır ki, “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi” ifadəsini nəinki
gündəlikdən, hətta leksikondan da
çıxarıblar. O boyda məğlubiyyətdən
dərs ala bilməyənlər adı çəkilən güc
mərkəzlərinə dərs verməyə çalışırlar
ki, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”ni və
“ATƏT-in Minsk qrupu”nu dirçəltmək
mümkündür.
Xatırladaq ki, qeyd olunan
düzəlişin müzakirəsi zamanı
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
rəhbəri Azay Quliyev erməni
nümayəndə heyətinin təklifinə tutarlı arqumentlərlə cavab verərək,
assambleyanı müharibədən sonra
mövcud olan reallığa zidd dəyişikliyi
qəbul etməməyə çağırıb. Beləliklə,
Ermənistanın təklifi səsə qoyulub, 27
səs əleyhinə, 12 səs lehinə olmaqla
düzəliş rədd edilib. Yəni dəyişiklik
“gorbagor” olanların dalınca gedib.
Bu məğlubiyyətdən sonra da susmaq istəməyən isveçli ermənipərəst
deputat Bjorn Soderin qurumun Siyasi
məsələlər və təhlükəsizlik üzrə ümumi
komitəsinin iclasının davamında
“saxlanılan erməni hərbçilərinin dərhal
azad olunmasını Azərbaycandan
tələb edən” təkliflə çıxış etməsi nə
qədər gülünc idisə, onun mədəni irsin
qorunması naminə UNESCO texniki
missiyasının qəbul edilməsi barədə
çağırışı da bir o qədər iyrənc idi.
Erməni maliyyəsi ilə işləyən həmin
avropalı deputat unudur ki, müharibə

Təəssüflər olsun ki, Minsk qrupu münaqişənin həllində
heç bir rol oynamayıb. Halbuki, bunu etmək üçün Minsk
qrupu 28 il ərzində müvafiq mandata sahib idi. Mən son 17
il ərzində danışıqlarda iştirak etmişdim. Lakin müharibə zamanı dediyim kimi, Minsk qrupunun ideyalarla çıxış etmək
və yaradıcı olmaq istiqamətində müəyyən fəaliyyəti olsa
da, bunlar heç bir nəticə verməmişdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İki əsrdən də çox müddət ərzində şər, böhtan, uydurma, mif,
yalan üzərində fəaliyyət göstərən ermənilər 44 günlük İkinci
Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətdən sonra da öz iyrənc
istəklərindən, əsassız iddialarından əl çəkə bilmirlər. Elə ona görə
də son il yarımda, demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlardan
zərbə alırlar. Mövcud olduqları ölkələrin hamısında terror və
təxribatlara əl atan, Cənubi Qafqazda isə dünyanın heç yerində,
heç zaman misli görünməmiş separatçılıq və işğalçılıq əməlləri
törədən bu xalq (onlar hələ dövlət qura bilmədiklərinə görə, günahları məhz xalqın adına yazmağa cəhd edirlər) hələ də anlamırlar ki, insanları yalanla əsrlər boyu aldatmaq mümkün deyil.
başa çatandan, üçtərəfli bəyanat
imzalanandan bir ay, ayyarım sonra
silahlanaraq başqa ölkənin ərazisinə
soxulan və orada tərksilah edilərək
həbs olunan quldurlar artıq əsir deyil,
terrorçu və təxribatçılardır. Riyakar
Bjorn Soderin təmsil etdiyi Avropada
isə terrorçu və təxribatçıları bağışlamırlar. Onda biz nə üçün ərazilərimizin
20 faizini 30 il işğal altında saxlamış
və həmin ərazilərdə nə varsa hamısını
yerlə-yeksan edib viranəyə çevirmiş
xalqın terrorçu, təxribatçı, başkəsən,
quldur təmsilçilərini bağışlamalıyıq?
Erməni yalı ilə qidalanmış isveçli deputatın təklifinə qarşı çıxan
Azay Quliyev söz alaraq, həbs

edilmiş erməni hərbçilərinin müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq
cəzalandırıldığını, bununla bağlı
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin
və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin
müvafiq qərarlarının olduğunu,
UNESCO-nun fəaliyyətinə ermənilər
tərəfindən süni əngəllərin yaradıldığını
əsas gətirərək, ATƏT PA tərəfindən bu
bəndin qəbul edilməsinin yanlış olacağını vurğulayıb. Nəticədə B. Soderin
təklifi səsə qoyulub, 24 əleyhinə, 12
lehinə olmaqla rədd edilib. Bu da getdi
“gorbagor” olmuşların ardınca.
Bildirilir ki, ATƏT PA-nın Demokratiya, insan haqları və humanitar
məsələlər üzrə ümumi komitəsinin

Qətnamə layihəsinin müzakirəsi zamanı da Ermənistanın Azərbaycana qarşı
qətnamə bəndinin qəbul edilməsi ilə
bağlı növbəti cəhd edilib. Üçüncü təklif
daha iyrənc və ikrahedici olub. Bu
dəfə Ermənistan nümayəndə heyətinin
üzvü Mariya Karapetyanın yenə
Dağlıq Qarabağa və münaqişənin
mövcudluğuna istinad edən, erməni
hərbçilərinin azad olunmasını özündə
əks etdirən təklifi müzakirəyə çıxarılıb. Bu təkilf də səsə qoyulub və 18
səs əleyhinə, 11 lehinə olmaqla rədd
edilib.
Fikrimizcə, beynəlxalq aləmdəki
olan-qalan nüfuzunu da itirən
Ermənistan tərəfinin bu üç təkilifinin
qarşısının alınması təkcə Azərbaycan
rəsmilərinin qətiyyətinin deyil, həm
də ordumuzun və dövlətimizin regionda yaratdığı yeni reallıqların dünya
ictimaiyyəti tərəfindən lazımı şəkildə
qəbul edilməsinin göstəricisidir.
Bu sətirləri dövlət başçımızın
iyunun 30-da Qoşulmama Hərəkatı
Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransının açılış mərasimində söylədiyi
fikirlərlə tamamlamaq istəyirik:
“Artıq Azərbaycan işğala son qoyub,
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü
hərbi və siyasi yolla təmin edib. Belə
olduğu halda, artıq Minsk qrupuna ehtiyac yoxdur, biz Minsk qrupu ilə vidalaşmışıq, onlarla sağollaşmışıq... Lakin
təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfi
və digərləri bu qrupu canlandırmaq
istəyirlər. Bildirmək istəyirəm ki, bu,
qeyri-mümkündür. Artıq o qrup ölüdür,
cansızdır. Biz işğaldan xeyli əziyyət
çəkmişik və bunu açıq-aydın şəkildə
bildiririk. Düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk
qrupu ilə bağlı hər hansı spekulyasiya nəinki qeyri-məhsuldardır, eyni
zamanda dağıdıcıdır, regionda sülhün
bərqərar olması üçün dağıdıcı təsirə
malikdir.”
Yəni, Azərbaycan Prezidenti cəmi
bir həftə əvvəl dünya ictimaiyyətinə
xatırlatmışdı ki, Minsk qrupu ilə
bağlı hər hansı spekulyasiya nəinki
qeyri-məhsuldardır, eyni zamanda,
dağıdıcıdır. Bu bəyanatdan sonra
erməni təmsilçiləri yenidən Minsk
qrupunu dirçəltmək təşəbbüsü ilə çıxış
edirlərsə, deməli, onlar, həqiqətən,
Cənubi Qafqaza sülh gəlməsini
istəmirlər. Amma dünyanın aparıcı
siyasətçiləri və hətta ara-sıra erməni
ziyalıları da dəfələrlə deyiblər ki,
bu gün sülh regionda hamıdan çox
Ermənistana lazımdır. Çünki ordusu
dağıdılan, iqtisadiyyatı çökən, əhalisi
minbir problemlə üz-üzə qalan məhz
Ermənistandır. İrəvan rəsmiləri sülhə
mane olmaqla öz xalqlarına zülm
etdiklərini, görəsən, niyə anlamırlar?!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

ki, ötən müddət ərzində biz transmilli təhdidlərlə mübarizə, enerji
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi,
ikitərəfli ticarət və sərmayələrin
təşviqi məsələlərində güclü
tərəfdaş olmuşuq. Hazırda, bütün
dünyada enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında mühüm dönüş
mərhələsini yaşadığımız bir
dövrdə ABŞ həm də təmiz enerjiyə
keçidlə bağlı zəruri tədbirlər
həyata keçirir və bu gün enerji
təhlükəsizliyi ilə bağlı məqsədlərə
çatmaqda şaxələndirmə heç vaxt
olmadığı qədər əhəmiyyətlidir.
O, bu məqsədə nail olmaq üçün
regional səylərdə Azərbaycanın
mühüm rol oynadığını qeyd edib.
C.Bayden bir daha bildirib ki, bizim
ölkəmiz regional və qlobal bazarların sabitləşdirilməsi baxımından trans-Xəzər əməkdaşlığının
nəhəng potensialının reallaşdırılmasında olduqca əhəmiyyətli bir
məkandır.
Bəli, Co Baydenin
nümunəsində aşkar görürük
ki,Qərb liderləri Azərbaycanın
sərgilədiyi etibarlı ölkə, ciddi tərəfdaş səylərini yüksək
qiymətləndirirlər. Çünki
Azərbaycan öz öhdəliklərinə
hörmətlə yanaşdığını dönədönə təsdiqləyib, əsl etibarlı ölkə
imicini formalaşdıra bilib. Bu da
müasir beynəlxalq münasibətlər
sistemində olduqca vacib
məqamdır.
Nəhayət, qeyd edək ki, bu
günlərdə cənab İlham Əliyev də
cənab Co Baydenə təbrik məktubu
ünvanlayaraq, 4 İyul – Müstəqillik
Günü münasibətilə ona və dost
Amerika xalqına ən səmimi
təbriklərini və xoş arzularımı
çatdırıb. Dövlətimizin başçısı ilk
gündən ölkəmizin müstəqilliyinə,
suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə ABŞ-ın dəstəyini
yüksək qiymətləndirib. Bildirib
ki, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq ikitərəfli və
çoxtərəfli müstəvidə uğurla davam
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edir, məmnunluq doğurur: “Enerji təhlükəsizliyi məsələlərində
ölkələrimizin sıx əməkdaşlığı,
həyata keçirdiyimiz irimiqyaslı transmilli layihələrdə ABŞ-ın
yaxından iştirakı və hərtərəfli
dəstəyi müvəffəqiyyətimizin əsas
amillərindəndir.
Bu gün Azərbaycan ilə
ABŞ arasında bir sıra mühüm
sahələrdə strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə yüksəlmiş
əməkdaşlığımız siyasi
əlaqələrimizin də genişlənməsinə
şərait yaratmışdır”.
Məktubda, həmçinin vurğulanır ki, Cənubi Qafqazda davamlı
sülhün, iqtisadi tərəqqinin bərqərar
olması üçün əlverişli şəraitin
formalaşdığı bir zamanda biz
ABŞ-ın Ermənistan – Azərbaycan
münasibətlərinin normallaşdırılmasında, kommunikasiyaların açılmasında, insanlararası təmasların
yaradılmasında mühüm rol oynaya
biləcəyinə inanırıq. Eyni zamanda
Azərbaycanın təqdim etdiyi beş
prinsip əsasında Ermənistanla
sülh müqaviləsinin hazırlanması
prosesinə ABŞ-ın dəyərli töhfə
verə biləcəyi qənaətindəyik. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
erməni hərbçilərinin basdırdığı
minalar burada aparılan bərpa
və yenidənqurma işlərinə böyük
əngəl olaraq qalmaqdadır. Biz
minatəmizləmə işində ABŞ-ın
ölkəmizə göstərdiyi yardımı təqdir
edirik. Ermənistan – Azərbaycan
münaqişəsi zamanı itkin düşmüş
4000-ə yaxın soydaşımızın taleyinin aydınlaşdırılması məsələsində
də rəsmi Vaşinqtonun dəstəyinə
böyük ümidlər bəsləyirik.
Azərbaycan əmindir ki,
ABŞ-la dostluq və qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun
olaraq birgə səylərimizlə bundan
sonra da uğurla davam edəcək və
genişlənəcək.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda apardığımız 44 günlük
müharibədə böyük qələbədən sonra dünya ictimaiyyətinin Qarabağ
münaqişəsinə münasibəti dəyişmiş və daha obyektiv xarakter almışdır. Çünki həm Azərbaycanın diplomatiya müstəvisində mövqeləri
möhkəmlənmiş, həm də qarşı tərəfin əsassız iddiaları hərtərəfli ifşa
olunmuşdur. Elə ATƏT PA-nın illik sessiyasında da erməni nümayəndə
heyətinin beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq, ölkəmizə qarşı irəli sürdüyü mənasız və məntiqsiz təklifləri qəbul etdirmək səylərinin bütünlüklə
iflasa uğraması bunun əyani göstəricisidir.

Avropa parlamentariləri
ermənilərin “göz yaşlarına”
daha inanmırlar
Xəbər verildiyi kimi, Böyük Britaniyanın Birminhem şəhərində keçirilən həmin
sessiyada ermənilərin və onların tərəfdarı
olan isveçli deputat Bjorn Soderin "Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və Minsk qrupunun"
"dirçəldilməsi" və erməni terrorçularının
dərhal azad olunması tələbi qətiyyətlə rədd
edilmişdir. Beləliklə, ATƏT PA-nın qətnamə
layihələrinə Azərbaycanın maraqlarına
zidd olan dəyişikliklər səs çoxluğu ilə qəbul
edilməmişdir. Əvvəlcə Siyasi məsələlər və
təhlükəsilik üzrə ümumi komitənin qətnamə
layihəsinə "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi"ni və
"ATƏT-in Minsk Qrupu"nu daxil etmək istəyən
erməni nümayəndə heyətinin rəhbəri Eduard
Ağacanyanın iddiası müzakirəyə çıxarılsa da,
nəticəsiz qalmışdır. Sonra ermənipərəst Bjorn

Soderin "saxlanılan erməni hərbçilərinin
dərhal azad olunmasını Azərbaycandan tələb
edən" təklifi, eləcə də mədəni irsin qorunması naminə UNESCO texniki missiyasının
qəbul edilməsinə yönəlik çağırışı Azərbaycan
nümayəndə heyətinin tutarlı arqumentləri
ilə əsassız hesab olunaraq rədd edilmişdir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı qətnamə
bəndinin qəbul edilməsi ilə bağlı daha bir
cəhdi də Sessiyada fiaskoya uğramışdır.
Ermənistan nümayəndə heyətinin üzvü
Mariya Karapetyanın yenə Dağlıq Qarabağa
və münaqişənin mövcudluğuna istinad edən,
erməni hərbçilərinin azad olunmasını özündə
əks etdirən təklifi də müzakirələr zamanı
birtərəfli hesab edilmiş və hazırda Avropa
Birliyi tərəfindən aparılan üçtərəfli Brüssel danışıqlarının ruhuna uyğun gəlmədiyi, zərərli

ola biləcəyi üçün, necə deyərlər, havadan
asılı qalmışdır.
Assambleyanın müharibədən sonra
mövcud olan reallıqla ziddiyyət təşkil edən
dəyişiklikləri səsvermə yolu ilə heçə çıxarması Avropa parlamentarilərinin daha erməni
oyunlarına uymadıqlarını təsdiqləyir. Heç
bir siyasi və hüquqi əsasa söykənməyən,
siyasi manipulyasiyadan başqa adı olmayan
təkliflərlə bağlı fikirlərini bildirən Azərbaycan
təmsilçiləri həbs edilmiş erməni hərbçilərinin
müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq
cəzalandırıldığını, bununla bağlı Avropa
İnsan Haqları Məhkəməsinin və Beynəlxalq
Ədalət Məhkəməsinin müvafiq qərarlarının
olduğunu, UNESCO-nun fəaliyyətinə
ermənilər tərəfindən süni əngəllərin yaradıldığını diqqətə çatdırmış və təklif olunan bəndin
qəbul edilməsinin yanlış olacağını vurğulamışdır.
Beləliklə, ermənilərin riyakarcasına ATƏT
PA-nın illik sessiyasına qəbul etdirmək
istədikləri bütün düzəliş və təkliflərin qarşısı qətiyyətlə alınmış və onlar Azərbaycan
əleyhinə siyasi və diplomatik mübarizədə
növbəti dəfə “böyük hesab”la uduzmuşlar.

Seyfəddin ƏLİYEV,
politoloq
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Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin
olunmasında çevik və konstruktiv siyasət həyata keçirir
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda yaranan reallığı dəyərləndirən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların,
məsələn, Avropa İttifaqının Azərbaycanla əlaqələri bu gün
yüksələn xətlə inkişaf edir. Adı çəkilən qurum dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin liderliyinə müsbət yanaşır və ölkə
rəhbəri ilə yaxın təmaslarını getdikcə gücləndirir, Cənubi
Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar olmasına ciddi səy
göstərir. Bu il aprelin 6-da yaranan yeni format – “Brüssel
sülh gündəliyi” də bunun parlaq ifadəsidir. Yeri gəlmişkən,
Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüşün nəticəsi olaraq,
Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə
danışıqların davam etdirilməsi xüsusi diqqət çəkir.
Xatırladaq ki, sülh razılaşmasının əsas komponenti Azərbaycanın
irəli sürdüyü 5 maddədən ibarət
təklif və bunun əsasında predmetli
danışıqların aparılmasıdır. Eyni
zamanda, sənəddə əsas məqam
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
qorunmasıdır. Artıq tərəflərin biri-birinin ərazi bütövlüyünü tanımaq və
dəstəkləmək istəkləri aydın nəzərə
çarpır. Bir sözlə, Azərbaycanın
təkmil sülh təklifində bu məsələyə
daha çox önəm verilir.
Azərbaycanın sülh və
təhlükəsizliyin gerçəkləşdirilməsi
istiqamətində çevik, konstruktiv
siyasətinin beynəlxalq aləmdə
dəstəklənməsi Prezident İlham
Əliyevə ayrı-ayrı dövlət və
hökumət başçıları tərəfindən
müxtəlif vaxtlarda ünvanlanan
məktublardan, dövlətimizin başçısı
ilə aparılan telefon danışıqlarından, respublikamıza səfər edən
rəsmi şəxslərin söhbətlərindən
də aydın görünür. Bütün bunlar,
eyni zamanda, Azərbaycanın
regionda yaratdığı reallıqların
qlobal miqyasda qəbul olunduğundan, ölkəmizin suveren hüquqlarına hörmət bəslənildiyindən,
həmçinin Azərbaycan–Ermənistan
münasibətlərinin normallaşması,
davamlı sülhün əldə olunması
prosesinə mövcud gerçəkliklər
çərçivəsindən yanaşıldığından
xəbər verir.
Bu, iyulun 4-də dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevlə Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişel arasında reallaşan telefon
söhbətində bir daha öz təsdiqini
tapıb. Şarl Mişel söhbətində
Cənubi Qafqazda sabitlik, sülh və
təhlükəsizliyin təmin olunmasının
Avropa İttifaqı üçün vacibliyini
vurğulayıb. O, Avropa İttifaqının Ermənistan və Azərbaycan
arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin
imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası və nəqliyyat-kommunikasiya

xətlərinin açılması istiqamətində
səylərini davam etdirəcəyini
bildirib. Prezident İlham Əliyev isə
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü və iştirakı
ilə keçirilmiş üçtərəfli görüşləri, bu
çərçivədə əldə olunmuş razılaşmaları xatırladaraq, ölkəmizin
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası
və demarkasiyası, nəqliyyatkommunikasiya xətlərinin açılması
istiqamətində danışıqların real
nəticələrə gətirib çıxaracağına
əminliyini vurğulayıb.
Dövlətimizin başçısı telefon
söhbətində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycanın
üzləşdiyi genişmiqyaslı mina
probleminin bu gün də ciddi narahatlıq doğurduğunu və
birinci Ermənistan–Azərbaycan
müharibəsindən etibarən itkin düşmüş hesab olunan 4 min nəfərə
yaxın azərbaycanlının taleyinə
Ermənistan tərəfindən aydınlıq
gətirilməsinin vacibliyini diqqətə
çatdırıb.
Azərbaycan qlobal öhdəliklərə,
humanizm dəyərlərinə daim
sadiqlik nümayiş etdirib, regionda sülh və təhlükəsizliyin
gerçəkləşdirilməsi istiqamətində
çevik, konstruktiv siyasət həyata
keçirib. Bütün bu fəaliyyət isə
nüfuzlu beynəlxalq qurumlar tərəfindən də dəstəklənib.
Ümumiyyətlə, ölkəmizin sədrlik
etdiyi Qoşulmama Hərəkatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və
bütün digər aparıcı beynəlxalq
təşkilatların ayrı-ayrı vaxtlardakı bəyanatlarında mövqeyimiz müsbət dəyərləndirilib,
postmünaqişə reallıqlarına yüksək
qiymət verilib.
Ölkə rəhbəri Vətən müharibəsi
ədalətli qələbəmizlə başa çatandan sonra dərhal qonşu ölkələrin,
həmçinin böyük dövlətlərin

postmünaqişə reallıqlarını
qəbul etdiklərini xatırladaraq,
Ermənistana sülh çağırışları edib.
Dövlətimizin başçısı bu il aprelin
22-də Şuşa şəhərində keçirilən
Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayında etdiyi nitqində bir daha
bu məsələyə toxunaraq bildirb:
“Yəni, biz artıq bu mərhələni keçdik və bundan sonra Azərbaycan–
Ermənistan əlaqələrinin normallaşması məsələsi gündəlikdədir.
Yenə də bu gündəliyi biz ortaya
qoyduq. Bütün ağrılı məqamlara
baxmayaraq, işğala baxmayaraq,
edilmiş bu vəhşiliklərə baxmayaraq, bölgənin gələcəyi naminə
biz hesab edirik ki, buna ehtiyac
var və biz sülh gündəliyi təqdim
etdik və Ermənistandan hər hansı
bir cavab gəlmədi. Beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən də demək
olar ki, buna o qədər də maraq
göstərilmədi. Ona görə biz konkret
olaraq beş prinsipdən ibarət təklif
irəli sürdük və Ermənistan bu
beş prinsipi qəbul etdi. Beləliklə,
Ermənistan rəhbərliyi rəsmən
bəyan etdi ki, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanıyır və
Azərbaycana hər hansı bir ərazi
iddiası yoxdur və gələcəkdə də
olmayacaq. Hesab edirəm ki, bu,
postmünaqişə dövrü üçün vacib
məqamdır və biz məhz bu beş
prinsip əsasında danışıqları aparmaq fikrindəyik”.
Hazırda Azərbaycanın qarşı-

Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
dediyi kimi, artıq Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi adlı bir problem
mövcud deyil. Bu münaqişə tarixdə qalıb. Ona görə də hazırda
masada münaqişənin həlli məsələsi deyil, yalnız 10 noyabr 2020-ci il
və 11 yanvar 2021-ci il tarixli sənədlərin icrası məsələsi mövcuddur.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, münaqişəni ATƏT-in Minsk qrupu
30 il ərzində nizamlaya bilməsə də, Azərbaycan özü 44 gün ərzində
həll edib.

Avropa İttifaqı regionda
sülh yaradılması işinə
dəstəyini davam etdirir
İndi əsasən Rusiya, Azərbaycan və
Ermənistan liderlərinin 10 noyabr birgə
bəyanatının bəndlərinin icrası haqqında
danışmaq olar. Elə Azərbaycan lideri
də dəfələrlə bunu bəyan edib. Qeyd
edilməlidir ki, hələ Rusiya da bu məsələdə
özünün vasitəçilik səylərini ortaya qoymaqdadır. Hətta Avropa İttifaqı da Cənubi
Qafqazda davamlı sülh yaradılmasında,
Ermənistanın Moskvada qəbul olunmuş
məlum iki bəyanatın icrasında maraqlı
olduğunu bəyan edib.
İyulun 4-də Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə zəng edərkən
də söhbət Brüssel gündəliyinə aid
məsələlərdən gedib. Şarl Mişel yenə
də Cənubi Qafqazda sabitlik, sülh və
təhlükəsizliyin təmin olunmasının Avropa
İttifaqı üçün vacibliyini vurğulayıb. O, Avropa İttifaqının Ermənistan və Azərbaycan
arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sülh müqaviləsinin imzalanması,
sərhədlərin delimitasiyası və nəqliyyatkommunikasiya xətlərinin açılması
istiqamətində səylərini davam etdirəcəyini
bildirib.
Prezident İlham Əliyev isə Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin
təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilmiş üçtərəfli

görüşləri, bu çərçivədə əldə olunmuş
razılaşmaları yada salaraq, ölkəmizin
Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin
açılması istiqamətində danışıqların real
nəticələrə gətirib çıxaracağına ümidvar
olduğunu ifadə edib.
Dövlətimizin başçısı işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə Azərbaycanın üzləşdiyi
genişmiqyaslı mina problemindən danışıb və birinci Ermənistan–Azərbaycan
müharibəsindən etibarən itkin düşmüş hesab olunan 4000 nəfərə yaxın

sında duran əsas vəzifələrdən biri
ölkəmizin Vətən müharibəsində
parlaq qələbə nəticəsində işğaldan azad edilən ərazilərinin
respublikanın ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyasına, yeni
beynəlxalq və regional nəqliyyatlogistika dəhlizlərinin imkanlarından faydalanmasına nail olmaqdır.
Bu isə yaxın gələcəkdə regionda
təhlükəsizliyin, sabitliyin, rifahın
və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
formalaşmasını, eləcə də Cənubi
Qafqazın lider dövləti olan
Azərbaycanın bölgə iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının
müəyyənləşdirilməsini reallaşdırmaq deməkdir.
Yeri gəlmişkən, dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevlə Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişel arasında reallaşan telefon
söhbətinin əsasında dayanan
Brüssel sülh gündəliyinin yaranması tarixinə də qısa nəzər
salaq. Xatırladaq ki, bununla
bağlı ilk üçtərəfli görüş Avropa
İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığının VI
Sammitindən bir gün əvvəl–ötən il
dekabrın 14-də keçirilib, beləliklə,
Prezident İlham Əliyev və Şarl
Mişel tərəfindən Brüsseldə sülh
gündəliyinin əsası qoyulub. Bunun
davamı olaraq tərəflər arasında
intensiv təmaslar aparılıb, telefon
danışıqları reallaşdırılıb.
Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev ötən müddətdə regional

azərbaycanlının taleyinə Ermənistan
tərəfindən aydınlıq gətirilməsinin vacibliyini
vurğulayıb.
Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, bu il aprelin 6-da Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə Brüsseldə
Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan arasında
görüş baş tutmuş və müsbət nəticələr
əldə olunduğu barədə məlumatlar yayılmışdı. Şarl Mişel bildirmişdi ki, çox
gözəl və səmərəli görüş keçirilib. Onun
sözlərinə görə, Cənubi Qafqazda sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf Avropa İttifaqı
üçün olduqca mühümdür: “Ona görə də
biz bütün müsbət səyləri, etimadyaratma
tədbirlərini dəstəkləməklə məşğuluq və bu
gecə böyük bir irəliləyişə nail olduq. Bu isə
o deməkdir ki, biz hamımız birlikdə sülh
danışıqları üçün konkret prosesə başlamağa, mümkün sülh sazişini hazırlamağa
və bu saziş üçün bütün zəruri elementləri
həll etməyə qərar vermişik. Biz, həmçinin
həssas məsələ olan delimitasiya ilə bağlı
işçi qrupu, birgə komissiya ilə bağlı razılığa gəldik. Əminəm ki, növbəti həftələrdə
əldə olunacaq tərəqqini nəzərdən
keçirmək üçün bizim aramızda güclü kommunikasiya və koordinasiya olacaq”.
Təbii ki, Avropa strukturlarından
“böyük bir irəliləyiş” barədə xəbər eşitmək
xoş idi. Birinci dəfə idi ki, Avropa İttifaqı
tərəflər arasında sülh yaradılması işinə
ciddi töhfələr verməyə başlayırdı. Cənab
Mişelin bu günlərdə etdiyi sonuncu zəng
də regionda sülh yaradılmasına, ölkələr
arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulmasına dəstək məqsədi daşıyır. Amma
Ermənistan münaqişə dövründə problemin
sülh yolu ilə həllindən imtina etməklə ordusunu və minlərlə canlı qüvvəsini güdaza
verdiyi kimi, postmünaqişə dövründə də
bütün bu faydalı təkliflərdən yararlanmağa can atmır. Bu istiqamətdə daha çox
Azərbaycan, Rusiya və Avropa İttifaqı
səylər göstərir. Hər halda, inanırıq ki,
Ermənistan da, nəhayət, öz öhdəliklərinə
əməl etməyə başlayacaq.

Nizami SÜLEYMANOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin professoru, tarix
elmləri doktoru

məsələləri daim gündəliyində
saxladığına, bu proseslərə verdiyi
töhfəyə və dəstəyə görə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Şarl Mişelin fəaliyyətini yüksək
dəyərləndirib. Həmçinin Şarl
Mişelin təşəbbüsü ilə aparılan sülh
danışıqlarının çox praktiki olduğunu və təfsilatlı xarakter daşıdığını,
burada Ermənistanla Azərbaycan
arasında münasibətlərin normallaşması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, nəqliyyat
infrastrukturunun, xüsusilə də
dəmir yolu xəttinin çəkilməsi kimi
məsələlərin müzakirə olunduğunu,
nəticə etibarilə səmərəli və praqmatik keçdiyini dəfələrlə bildirib.
Bu məqamda onu deyək ki,
Brüsseldə sülh gündəliyinin əsası
qoyulandan etibarən Azərbaycan
Prezidentinin Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişel,
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla görüşləri və əldə olunmuş
müsbət nəticələr də dövlətimizin
başçısının sözügedən sülh sazişinin imzalanması istiqamətindəki
yorulmaz fəaliyyətinin bariz
ifadəsi, respublikamızın milli
maraqlarının təmin olunması
yönündə gerçəkləşdirdiyi ardıcıl
və məqsədyönlü siyasətin məntiqi
nəticəsidir.
Göründüyü kimi, Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanla
Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması məsələsinə

daim konstruktiv yanaşıb, hər
zaman əsas diqqəti Cənubi Qafqazda postmüharibə vəziyyətinə
yönəldərək, Azərbaycanın
sülhə, sabitliyə və proqnozlaşdırılmaya sadiqliyini bəyan edib.
Dövlətimizin başçısı regionda hər
hansı yeni müharibə risklərinin
minimuma endirilməsinə nail olmağa xüsusi önəm verib. Bu, ölkə
rəhbərinin nüfuzlu dövlət başçıları,
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri
ilə söhbətlərində də öz aydın
ifadəsini tapıb.
Ölkə rəhbəri bütün çıxışlarında
Azərbaycanın üzərində dayandığı beş prinsipin beynəlxalq
hüququn normalarını, səmərəli
beynəlxalq davranışı əks etdirdiyini xatırladaraq, onların istənilən
ölkələr arasında dövlətlərarası
münasibətlərin təməl prinsipləri
olduğunu vurğulayıb. Dövlətimizin
başçısı fikirlərinə qarşılıqlı
şəkildə ərazi bütövlüyünün və
beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığının tanınması, həmçinin
sərhədlərin delimitasiyası ilə
Qafqaza sülh gələcəyini əlavə
edib: “Bu, Azərbaycanın istəyidir.
Azərbaycan Cənubi Qafqazın üç
ölkəsi arasında fəal əməkdaşlıq
üçün potensialın mövcudluğunu
görür. Bu, eyni zamanda, Cənubi
Qafqaz ölkələr ilə bərabər, daha
geniş region üçün mühüm önəm
daşıyır. Lakin bütün bu məsələləri
ehtiyatla, həssaslıqla nəzərdən

keçirmək və vaxtında həll etmək
zəruridir”.
Onu da qeyd edək ki,
Azərbaycan regionda sülh
tərəfdarı, iqtisadi güc mərkəzi,
eyni zamanda, Cənubi Qafqazda beynəlxalq layihələrin
təşəbbüskarı olan ölkə kimi
tanındığından Avropa İttifaqı üçün
vacib, etibarlı və perspektivli
tərəfdaşdır. Bu amil respublikamızla münasibətlərin davamlı inkişafını şərtləndirir. Digər tərəfdən,
İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycanın parlaq qələbə
əldə etməsi ilə geosiyasi reallıq
yaranması adı çəkilən təşkilatla
bu əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
zərurətini qarşıya çıxarır.
Hazırda təkcə Avropa İttifaqı
deyil, həm də nüfuzlu ölkələr və
digər beynəlxalq siyasi mərkəzlər
Cənubi Qafqazda Azərbaycanın
ədalətli zəfəri fonunda geosiyasi
reallığı təqdir edir və Ermənistanla
sülh sazişinin imzalanmasını
önəmli məsələ kimi dəyərləndirir.
Çünki bölgədə sülh və əminamanlığın bərqərar olması
Azərbaycan və onun qonşularının
mənafeyinə fayda gətirməklə
bərabər, həm də bu coğrafiyada
kommunikasiya bağlantılarının bərpası sayəsində region
dövlətlərinin dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasını gerçəkləşdirir,
son nəticədə isə xalqların sosial şəraitinin yaxşılaşmasına
müsbət təsir göstərir. Əlbəttə, bu
mənada, Avropa İttifaqının rəsmi
Bakının təklif və təşəbbüslərini
yüksək dəyərləndirməsi və bunu
dəstəkləməsi aydın başa düşülür.
Azərbaycan bu gün də
qətiyyətli mövqeyini davam etdirir,
prinsipial yanaşma ortaya qoyur
və strateji məqsədlərinə doğru
qətiyyətlə addımlayır. Prosesin
gedişi regionda bütün dövlətlərin
maraqlarına tam cavab verir,
bölgə xalqlarına rifah və inkişaf
vəd edir. Bu isə Cənubi Qafqaz
regionunda uzunmüddətli sülh
və təhlükəsizlik, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq mühitini təmin etmək
üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Onu da deyək ki, sonuncu
Brüssel razılaşmasında əldə
olunan müsbət nəticələr sırasında ərazilərin minalardan
təmizlənməsi, itkin düşmüş
şəxslərin tapılması, eləcə də
quruculuq işlərində Azərbaycana
dəstək göstərilməsi də öz əksini
tapıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan–ABŞ əməkdaşlığı
qarşılıqlı inam və etimada əsaslanır
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 4 İyul –
Müstəqillik Günü münasibətilə ABŞ Prezidenti Cozef Baydenə təbrik
məktubu ünvanlayıb. Artıq otuz ildir ki, Azərbaycan Respublikası ilə
Amerika Birləşmiş Ştatlarını dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri
birləşdirir. Birləşmiş Ştatlar ilk gündən ölkəmizin müstəqilliyinə,
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə dəstək nümayiş etdirib və təbii ki,
Azərbaycan xalqı və dövlətimiz bunu yüksək qiymətləndirir.

Məktubda vurğulanır ki, ölkələrimiz
arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
ikitərəfli və çoxtərəfli müstəvidə
uğurla davam edir. Beynəlxalq
təhlükəsizliyin təmin olunması və
terrorizmə qarşı mübarizədə uzun
müddətdən bəri davam edən birgə
fəaliyyətimiz məmnunluq doğurur.
Enerji təhlükəsizliyi məsələlərində
ölkələrimizin sıx əməkdaşlığı, həyata
keçirilən irimiqyaslı transmilli layihələrdə
ABŞ-ın yaxından iştirakı və hərtərəfli
dəstəyi müvəffəqiyyətimizin əsas
amillərindəndir.
Təqdirəlayiq haldır ki, bu gün
Azərbaycan ilə ABŞ arasında bir sıra
mühüm sahələrdə sıx əməkdaşlıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Bu da, öz növbəsində, siyasi
əlaqələrimizin daha da genişlənməsinə
şərait yaratmışdır. Bu gün ölkələrimizin
həm də enerji, təhlükəsizlik və
terrorizmə qarşı mübarizədə
əməkdaşlığı nümunəvi xarakter daşıyır.
Prezident İlham Əliyevin yüksək
səriştəli liderliyi ilə müstəqil Azərbaycan
dövlətinin sivil, demokratik dünyanın bütün dövlətləri, o cümlədən, planetimizin
super gücü olan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığı qarşılıqlı inam və
etimada əsaslanır. Görünən budur ki, iki

ölkə arasında münasibətlər keyfiyyətcə
yeni, daha yüksək mərhələyə qadəm
qoymuşdur.
Azərbaycan ictimaiyyəti bundan çox
məmnundur. Çünki ABŞ kimi qüdrətli
bir dövlətlə dostluq münasibətləri
qurmaq bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Bildiyim qədər, ABŞ
ictimaiyyəti də Azərbaycanla dostluğu yüksək dəyərləndirir. 2020-ci ilin
payızında Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsində parlaq qələbəsi,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin
olunması Azərbaycanın dünya birliyində
nüfuzunu çox artırıb.
Təsadüfi deyildir ki, ABŞ Prezidenti
Cozef Bayden ölkəmizin Müstəqillik
Günü münasibətilə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevə təbrik
məktubu göndərmişdi. Təbrikdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan
Respublikası arasında diplomatik
münasibətlərin qurulmasından ötən
müddət ərzində enerji mənbələrinin
şaxələndirilməsi və beynəlxalq
təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın
tarixin mühüm anında öz bəhrəsini verdiyi, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycanın Avropa və dünya
bazarlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması və sabitləşdirilməsində önəmli rol

oynadığı xüsusi vurğulanırdı.
Xatırladaq ki, ABŞ Azərbaycanın
müstəqilliyini 25 dekabr 1991-ci ildə
tanıyıb, diplomatik münasibətlər
isə 28 fevral 1992-ci ildə qurulub.
Azərbaycanın ABŞ-da səfirliyi 6 mart
1992-ci ildən, ABŞ-ın Azərbaycanda
səfirliyi isə 16 mart 1992-ci ildən
fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında bu vaxta
qədər 86 sənəd imzalanıb və genişmiqyaslı əməkdaşlıq üçün müvafiq normativ-hüquqi baza yaradılıb. Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisində
Azərbaycan–ABŞ parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupu 1997-ci ildən
fəaliyyət göstərir.
Düşünürəm ki, Azərbaycan–ABŞ
münasibətlərinin gələcəyi daha parlaq
olacaqdır. Belə ki, iki ölkə arasında
hərtərəfli əməkdaşlığın güclənməsi hər
iki xalqın mənafelərinə cavab verir.

Əfrahim TƏHMƏZOV,
politoloq, ehtiyatda olan ədliyyə
polkovniki
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Baş nazir Əli Əsədovun və Prezident Administrasiyasının, Azərbaycan
Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş
qaydada həlli məqsədilə yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının rəhbəri
Samir Nuriyevin başçılığı altında aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər
şəxslərindən ibarət nümayəndə heyəti işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edib
üzvləri “Qarabağ” Regional Elektrik
Şəbəkəsinin Rəqəmsal İdarəetmə
Mərkəzinə baxış keçirib, daha sonra iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Ağdam
Sənaye Parkında görülmüş işlər barədə
heyətə ətraflı məlumat verib.
Heyət üzvləri, həmçinin Ağdamda
inşa olunan yaşayış kompleksinin tikinti
işləri ilə də tanış olub.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
bərpa edilən Ağdam Cümə məscidində
görülən işlər barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin köməkçisi,
Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov
ətraflı məlumat verib. Daha sonra təhsil
naziri Emin Əmrullayev heyəti Ağdamda
1 saylı tam orta məktəbdə aparılan tikinti
işlərinin gedişatı ilə tanış edib.
Səfərin sonunda Baş nazir və Prezident Administrasiyasının rəhbərinin
başçılıq etdiyi heyət Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
xüsusi nümayəndəliyinin qərargahında
yaradılan şəraitlə tanış olublar.
Səfər müddətində baxış keçirilən
bütün yenidənqurma və bərpa işlərinin,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına
uyğun olaraq, iyulun 5-də Baş nazir Əli Əsədovun və Prezident
Administrasiyasının, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad
edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli
məqsədilə yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahının rəhbəri Samir
Nuriyevin başçılığı altında aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər
şəxslərindən ibarət heyətin işğaldan azad olunmuş ərazilərə növbəti
səfəri baş tutub.
Baş nazir və Prezident Administrasiyasının rəhbərinin başçılıq etdiyi
heyət əvvəlcə Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsində Vətən müharibəsi
şəhidlərinin şərəfinə ucaldılmış abidəni
ziyarət edib. Daha sonra “Suqovuşan-1”
Su Elektrik Stansiyası və Suqovuşan
su anbarına baxış keçirilib, “Azərenerji”
ASC-nin prezidenti Baba Rzayev və Me-

liorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sədri
Zaur Mikayılov tərəfindən Azərbaycan
Prezidentinin tapşırıqları ilə bağlı görülən
işlər barədə məlumatlar verilib. Daha
sonra Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin
müavini Azadə Hüseynova Turizm İnkişaf Konsepsiyası ilə bağlı görülən işlər
barədə məruzə edib.
“Azərişıq” ASC-nin sədri, Kanoe və

Avarçəkmə Federasiyasının prezidenti
Vüqar Əhmədov nümayəndə heyətinə
icra edilən layihələr barədə ətraflı
məlumat verib.
Heyət Suqovuşan qəsəbəsində
turizm təyinatlı fərdi evlərdə aparılan
təmir-bərpa işləri ilə də tanış olub. Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu
istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Emin Hüseynov görülən işlər barədə
təqdimat edib.
Heyət üzvləri, həmçinin Tərtər
rayonunun işğaldan azad edilən Talış
kəndində olublar. Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev kəndin hazırlanan layihəsi barədə,

Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müavini
Azadə Hüseynova kəndin dövlət başçısının son tapşırıqlarına uyğun olaraq tərtib
olunan Turizm İnkişaf Konsepsiyası
barədə məlumat veriblər.
Daha sonra Ağdam istiqamətində
yola düşən heyət üzvləri Bərdə–Ağdam
dəmir yolunun, eləcə də Bərdə–Ağdam, Talış–Tapqaraqoyunlu–Qaşaltı
sanatoriyası avtomobil yollarının tikintisi işləri ilə tanış olublar, görülən işlər
barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları"
QSC-nin sədr müavini Hicran Valehov
və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Saleh
Məmmədov məruzələr ediblər.
Şahbulaq qalasında görülən işlərlə
tanışlıq zamanı Şahbulaq Turizm Komp-

leksinin layihəsi barədə məlumat verilib.
Daha sonra ANAMA-nın Ağdam mobil
sahə düşərgəsinə yola düşən iştirakçılar
düşərgə və minatəmizləmə işləri ilə tanış
olublar.
Ağdam şəhəri ərazisində heyət

habelə infrastruktur layihələrinin
Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına
uyğun yerinə yetirilməsi istiqamətində
aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə müvafiq
göstərişlər və tövsiyələr verilib.
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Bizim Azərbaycan
adlı bir Vətənimiz var

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılmasından 20 il ötür
Son yüzillər ərzində ən fərqli səbəblərdən soydaşlarımız
dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələniblər. Lakin onların böyük
əksəriyyəti Ana Vətən – Azərbaycan ilə əlaqələrini heç vaxt
kəsməyiblər, əksinə, hər zaman doğma məmləkətin sevincinə
seviniblər, kədərinə məyus olublar.

Xalqımız 31 il əvvəl öz dövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra,
ölkəmizin xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələri artıq dövlət səviyyəsində
qurulmağa başlanılıb. Fəxrlə qeyd
etmək lazımdır ki, ümummilli lider
Heydər Əliyev Azərbaycanda diaspor quruculuğunun banisidir. Məhz
ulu öndərin təşəbbüsü ilə 2001-ci il
noyabr ayının 9-10-da Bakıda Dünya
Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilmişdir.
Ümummilli liderin dillər əzbərinə
çevrilən “Mən fəxr edirəm ki,
azərbaycanlıyam!” sözləri ilə tarixə
düşən I Qurultayda Azərbaycan icmalarının tarixi Vətənlə əlaqələrinin qurulması və möhkəmləndirilməsi, xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin təşkilatlanması,
diaspor quruculuğu sahəsində əsas
vəzifələr müəyyənləşdirilmiş və bunun
əsasında Azərbaycan diaspor siyasəti
formalaşdırılmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, I Qurultayda xaricdəki həmvətənlərimizlə
sistemli iş aparılmasını təşkil etmək,
soydaşlarımız arasında milli birliyin
möhkəmləndirilməsini təmin etmək
məqsədilə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ideyası irəli sürülüb.
Prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə
5 iyul 2002-ci ildə isə Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi yaradılıb.
Komitənin yarandığı və fəaliyyət
göstərdiyi illər ərzində ölkəmizdə
diaspor quruculuğu sahəsində ciddi
işlər görülüb. Nəticədə, Azərbaycan
diasporu dünyanın ən güclü və yüksək
təşkilatlanmış diaspor təşkilatlarından
birinə çevrilibdir. Hazırda dünyanın
31 ölkəsini əhatə edən və 130 diaspor təşkilatını özündə birləşdirən 14
Koordinasiya Şurası, 12 ölkədə isə 18
Azərbaycan Evi fəaliyyət göstərir. Yeri
gəlmişkən, COVID-19 pandemiyası ilə
əlaqədar sərhədlərin bağlanması, eləcə
də Ukraynada baş verən hadisələrlə
əlaqədar təxliyə olunan soydaşlarımız
Azərbaycan evlərinə üz tutublar.

Azərbaycan dövləti diaspor quruculuğu siyasətini öz fəaliyyətinin
prirotetlərindən biri hesab edir. Təsadüfi
deyil ki, Prezident İlham Əliyevin 5 iyul

B

iz bu gün azad Qarabağda, azad Şuşada Dünya
Azərbaycanlılarının Qurultayını keçiririk. Bu qurultayın
adı Zəfər qurultayıdır və bu, təbiidir. Çünki tarixi Zəfərdən sonra
ilk dəfədir ki, dünya azərbaycanlıları toplaşır, qurultay keçirir
və ümumiyyətlə, Zəfər adı xalqımıza çox yaraşır. Siz buraya
Zəfər yolu ilə gəlmisiniz, qurultayın adı Zəfər qurultayıdır.
Hazırda ölkəmizin müxtəlif yerlərində, ilk növbədə, azad edilmiş
ərazilərdə Zəfər muzeyləri inşa edilir.
Prezident İlham Əliyevin
Dünya Azərbaycanlılarının Şuşada keçirilən
V Qurultayındakı nitqindən
2018-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan
Diasporuna Dəstək Fondu yaradılıb. Fond bu illər ərzində 200-ə yaxın
diaspor təşkilatının sənədlərinin həmin
ölkələrin qanunvericiliyinə uyğun tərtib
edilməsi və qeydiyyatdan keçməsinə
dəstək göstərib, 100-dən çox layihəni
maliyyələşdirib.
Bəlli olduğu kimi, 2020-ci ilin payızında Azərbaycan xalqı 44 günlük
şanlı Vətən müharibəsində müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin yüksək
qətiyyəti, yenilməz Azərbaycan Ordusunun igid əsgər və zabitlərinin qeyri-adi
şücaətləri sayəsində tarixi Zəfər qazanaraq doğma torpaqlarını yağı düşməndən
azad edibdir. Bu möhtəşəm hadisə ölkə
vətəndaşları ilə bərabər bütün dünya
azərbaycanlıları arasında böyük sevinc
və coşqu hissi yaradıb.
Sevindirici haldır ki, son illər
Azərbaycan və Türkiyə diaspor
təşkilatları hər iki xalqın ümumi
mənafeləri naminə öz səy və qüvvələrini
birləşdiriblər. Azərbaycan və Türkiyə
prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb
Tayyib Ərdoğan 2021-ci il iyunun 15də Şuşa Bəyannaməsini imzalayıblar.
Bu tarixi sənədə uyğun olaraq istər iki
ölkənin diaspor siyasətinə məsul qu-

rumları, istərsə də xaricdəki Azərbaycan
və Türk diasporları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq, dəstək və həmrəylik
fəaliyyətinin gücləndirilməsinə xüsusi
diqqət yetirilir.
2022-ci il aprelin 22-də düşməndən
azad edilmiş Şuşada Dünya
Azərbaycanlılarının beşinci qurultayı
keçirilib. Bu, Azərbaycan diaspor quruculuğu tarixində olduqca əlamətdar bir
hadisədir. Xüsusi vurğulamağa ehtiyac
duyuram ki, V Qurultayda Kanadadan
Avstraliyayadək, Yaponiyadan Çiliyədək,
İslandiyadan Nigeriyayadək 65 ölkədən
400 nəfər nümayəndə iştirak edib.
V Qurultayın məhz Şuşada
keçirilməsi Azərbaycan Prezidentinin
təşəbbüsüdür. Qurultayda çıxış edən
soydaşlarımız dünya azərbaycanlıları
adından bu qüruru onlara yaşatdığına
görə müzəffər Ali Baş Komandanımıza,
şanlı Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman
döyüşçülərimizə, şəhidlərimizə və
qazilərimizə sonsuz minnətdarlıqlarını
bildiriblər.
Azərbaycan Respublikası Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad
Muradov Dünya Azərbaycanlılarının
Zəfər Qurultayında çıxışında demişdir:
“Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayından ötən dövr ərzində Azərbaycan

Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin fəaliyyəti vahid proqram
çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bu
dövr ərzində fəaliyyətimizin ana xəttini
Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında dövlət başçımızın tövsiyə və tapşırıqları təşkil etmişdir”.
Azərbaycan diasporunun birliyinə
nail olunması və işin sistemli təşkil
edilməsi məqsədilə 2019–2023-cü illər
üçün Strateji Yol Xəritəsi hazırlanıb.
Məhz vahid ideya və maraqlar uğrunda dövlət-diaspor əməkdaşlığının
inkişafı, qüvvələrin ümumi məqsəd
naminə birləşməsi, xüsusən, böhranlı
vəziyyətlərdə düşünülmüş çevik planın
olması üçün konkret vəzifələr müəyyən
edilib. Bu istər koronavirus pandemiyası,
istərsə də Vətən müharibəsi dönəmində
sistemli həyata keçirilib.
Diaspor gənclərinin fəallığının
artırılması, milli kimliyin qorunub
saxlanılması və liderlik potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədilə
Azərbaycan Diaspor Gəncləri şəbəkəsi
formalaşdırılıb. 2020-ci ildə Nazirlər
Kabineti tərəfindən “Xaricdə yaşayan
aztəminatlı azərbaycanlılara sosial
yardımın göstərilməsi qaydası” təsdiq
olunub. Komitə ilə rahat əlaqə yaradıla
bilməsi məqsədilə müasir informasiya
texnologiyaları tətbiq edilib və qurum
“Elektron hökumət” portalına inteqrasiya olunub.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyilə xarici
ölkələrdə “Qarabağ” adlı həftəsonu
Azərbaycan məktəbləri fəaliyyətlərini
genişləndirir. Hazırda Ottava, Nant,
Bern, Varşava, Stokholm, London kimi
şəhərlərdə fəaliyyət göstərən “Qarabağ
məktəblərində” yüzlərlə azərbaycanlı
uşaq təhsil alır. 6-10 yaşlı azərbaycanlı
uşaqlar üçün müasir üslubda hazırlanmış

“Azərbaycan dili” dərsliyi çap edilərək
xaricdəki soydaşlarımıza göndərilib.
Azərbaycan diaspor təşkilatları
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün əlindən
gələni edir və bundan sonra da bu
istiqamətdə səylərini əsirgəməyəcək.
Təkcə “Xocalıya Ədalət!” kampaniyası çərçivəsində, 2020-ci ilin “Tovuz
hadisələri” Vətən müharibəsi zamanı
Avropanın 30 ölkəsində on minlərlə
soydaşımızın iştirak etdiyi 300-dən artıq
aksiya keçirilib. Ümumilikdə, Azərbaycan
həqiqətləri, xüsusilə də Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə bağlı dünyanın 40-a yaxın ölkəsində 150-dən
artıq müxtəlif formatlı təbliğat və anım
tədbirləri təşkil olunmuş, 100-ə yaxın
məqalə çap edilmiş, 24 ölkədə 29 aksiya
keçirilmişdir.
2020-ci ildə Nazirlər Kabineti
tərəfindən “Xaricdə yaşayan aztəminatlı
azərbaycanlılara sosial yardımın
göstərilməsi qaydası” təsdiq olunmuşdur.
Komitə ilə rahat əlaqə yaradıla bilməsi
məqsədilə müasir informasiya texnologiyaları tətbiq edilmiş və qurum “Elektron
hökumət” portalına inteqrasiya olunmuşdur.
Müxtəlif ölkələrdə azərbaycanlıların
yüksək mövqelərə nail ola bilmələri
və onların yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında daha
da fəal rol oynamaları üçün müvafiq
qanunvericilik çərçivəsində Azərbaycan
diaspor təşkilatları tərəfindən dəstək
göstərilmişdir. Bir sıra ölkələrdə mer,
bələdiyyə, digər yerli seçkili orqanlara,
parlamentlərə namizədlikləri irəli sürülən
soydaşlarımıza Azərbaycan icması öz
köməyini əsirgəməmişdir.
Xaricdə yaşayan soydaşlarımızı
diaspor fəaliyyətində iştirak etməyə
təşviq etmək, eləcə də xaricdə
Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması,

Nəsimi rayon təşkilatı YAP-ın yerli
strukturları arasında fəallığı ilə seçilir
Azərbaycanın siyasi həyatında Yeni Azərbaycan Partiyasının müstəsna
rolu vardır. YAP ictimai-siyasi zərurətdən yaranan ümumxalq partiyasıdır.
Partiyanın yarandığı dövrdə ölkəmizdə hökm sürən xaos, anarxiya və hərcmərclik Azərbaycanın öz müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşməsinə səbəb
olmuşdu. Hakimiyyətdə olan səriştəsiz qüvvələr ölkəni dərin siyasi böhrandan
xilas etmək iqtidarında deyildi. Bu hadisənin fonunda ölkəmizin üzləşdiyi siyasi,
iqtisadi böhran və tənəzzül meyilləri, həmçinin mənəvi-ideoloji kataklizmlər Yeni
Azərbaycan Partiyasının yaranmasını zəruri etdi.

Belə bir şəraitdə 91 ziyalı yaranacaq Yeni
Azərbaycan Partiyasına rəhbərlik etməyə razılıq
verməsi üçün 1992-ci il oktyabrın 16-da ulu
öndər Heydər Əliyevə müraciət etdi. Ümummilli
lider Heydər Əliyev ziyalılara göndərdiyi cavab
məktubunda Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılmasına və ona rəhbərlik etməyə razılıq
verdi. 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda
550-dən çox nümayəndənin iştirakı ilə keçirilən
təsis konfransında Yeni Azərbaycan Partiyası
yaradıldı və Heydər Əliyev partiyanın sədri
seçildi. Yarandığı gündən YAP-ın ümummilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən
və uğurla tətbiq edilən əsas proqram məramı
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub
saxlanılmasından, ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsindən, demokratik, hüquqi, dünyəvi
cəmiyyət qurulmasından, əmin-amanlıq, ictimaisiyasi sabitlik, milli həmrəylik, güclü və sosialyönümlü iqtisadiyyat yaratmaqdan ibarət olub
və partiyamız ötən illər ərzində öz məqsədlərinə
uyğun fəaliyyət göstərib.
Partiyamız yarandığı vaxtdan xalqımıza
xidmət onun başlıca amalı olub. Ümummilli
liderimizin müəyyən etdiyi dövlətçilik prinsipinə
söykənən Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin
ən qabaqcıl nümayəndələrini öz sıralarında
birləşdirərək müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurulması yolunda geniş, çoxşaxəli fəaliyyət
göstərib. Prezidentimiz cənab İlham Əliyev Yeni
Azərbaycan Partiyasının sədri seçildikdən sonra
isə partiyamızın həyatında yeni mərhələ başladı.

Partiyanın keçdiyi tarixi yoldan danışarkən
YAP sədri, Prezident İlham Əliyev bildirmişdir
ki, partiyanın çox böyük tarixi var. Partiya ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən çox çətin, ağır
şəraitdə yaradılmışdır. Ondan sonra partiyanın
bütün fəaliyyəti Azərbaycan xalqına xidmətdən
ibarət olmuşdur. Bizim partiyamız müxalifətdə
yaranmışdır. Yəni biz ilk fəaliyyətimizi müxalifət
partiyası kimi başlamışıq. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycanın qarşısında duran bütün çətin
vəzifələrin həlli işində bizim partiyamız çox fəal
iştirak etmişdir. Bu, bir daha onu göstərir ki, Yeni
Azərbaycan Partiyası Azərbaycan dövlətçiliyini
möhkəmləndirən və Azərbaycan dövlətçiliyini ən
uca tutan partiyadır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Yeni Azərbaycan
Partiyasının fəaliyyətində yerli strukturların işinin
təşkili də vacib amillərdən biridir. Ötən dövr
ərzində partiyanın rayon və şəhər təşkilatları
təkmil şəkildə formalaşaraq partiyamızın monolitliyinin təmin olunmasında mühüm faktor
kimi çıxış edirlər. Partiyanın Nəsimi rayon
təşkilatı da YAP-ın yerli strukturları arasında
hər zaman fəallığı ilə seçilməyə çalışmışdır. Hazırda təşkilatımızın üzvləri əlamətdar
hadisə ərəfəsindədir. İyulun 6-da YAP Nəsimi
rayon təşkilatının yaradılmasının 29-cu ildönümü tamam olur. Belə ki, 6 iyul 1993-cü ildə
Azərbaycan Tibb Universitetinin akt zalında 240
nəfərin iştirakı ilə təşkilatımızın təsis konfransı
keçirilib. Ötən 29 ildə YAP Nəsimi rayon təşkilatı
böyük inkişaf yolu keçib. Hazırda 100 ərazi
partiya təşkilatında minlərlə YAP üzvü birləşib.
Təşkilatımızda bu günə qədər partiya üzvlüyünə
qəbul edilənlərin sayı 31 min 318 nəfərdir. O
cümlədən, qadınlar 16 min 39 nəfər, gənclər isə
9 min 440 nəfər təşkil edib.
Fəaliyyəti dövründə YAP Nəsimi rayon

təşkilatı üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetirməyə çalışıb. 2018-ci il prezident, 2019-cu il
bələdiyyə, 2020-ci il parlament seçkiləri və Zəfər
ili kimi yaddaşımıza və tariximizə əbədi yazılıb.
Rayon təşkilatımız bu seçkilərdə öz üzərinə
düşən işi partiya üzvlərinin köməyi ilə layiqincə
yerinə yetirməyə çalışıb, təşviqat və təbliğatın
təşkilində partiyanın ən nüfuzlu və fəal üzvlərinin
mütəşəkkil formada cəlb olunmasını və iştirakını
təmin edib. Sözsüz ki, bütün bu uğurlarda iqtidar
partiyası olan partiyamızın böyük rolu vardır.
YAP Nəsimi rayon təşkilatı fəaliyyətini partiyamızın nizamnaməsi, təşkilatın rəhbərliyinin
tapşırıq və təlimatları əsasında qurub. Partiyamızın VII qurultayının materialları, xüsusilə də YAP
sədri cənab İlham Əliyevin qurultaydakı proqram
xarakterli çıxışı rayon təşkilatında, eləcə də,
ərazi təşkilatlarında geniş müzakirə edilərək
fəaliyyətimizin gündəlik və direktiv yol xəritəsi
kimi qəbul olunub. Qeyd etmək istəyirəm ki,
rayon təşkilatının təsdiq edilmiş iş planına uyğun
olaraq, 2022-ci ildə əsas 8 istiqamət üzrə 100dən artıq tədbir və layihə həyata keçirilib. Bütün
bu tədbirlər ərazi partiya təşkilatları ilə birgə
keçirilib və mətbuatda, sosial şəbəkələrdə işıqlandırılıb. Partiyamızın strateji kursu ictimaiyyət
tərəfindən böyük rəğbət və məhəbbətlə qarşılanıb. Prezidentimizə olan etimadın, inamın və
məhəbbətin nəticəsidir ki, 2018-ci ildə prezident,
2019-cu il bələdiyyə, 2020-ci il növbədənkənar
parlament seçkilərində xalq partiyanın vahid
namizədlərini birmənalı olaraq dəstəkləyərək
onlara səs verdi.
Nəsimi rayon təşkilatı həyata keçirilən
layihələrdə üzərinə düşən vəzifə və öhdəlikləri
daim yerinə yetirməyə çalışmışdır. Ötən illərdə
olduğu kimi, son hesabat dövründə də rayon
təşkilatının ən ümdə vəzifələrindən biri əhali ara-

tarix və mədəniyyətimizin təbliği üçün
böyük əmək sərf edən azərbaycanlıların
mükafatlandırılması məqsədilə “Diaspor
fəaliyyətində xidmətə görə” Azərbaycan
Respublikasının medalı təsis edilmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illiyi münasibətilə Şəkidə I Yay
Düşərgəsi, Nəsiminin 650 illik yubileyi
münasibətilə Şamaxıda II Yay Düşərgəsi,
Brüssel şəhərində Azərbaycan Diaspor
Gənclərinin Qış Məktəbi, Almaniyadakı
Azərbaycanlı Həkimlərin I Forumu təşkil
olunmuş, “Diaspor Könüllüləri”, “Liderliyin İnkişafı”, “Diaspor Gəncləri 1+1”,
“Beyin qazanma” proqramı, “Azərbaycan
Diaspor Qadınları Şəbəkəsi”, “Müxtəlif
olsaq da, birlikdə güclüyük” və
“E-akademiya” layihələri həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Diaspor Gəncləri
şəbəkəsi formalaşdırılmışdır.
Bu gün düz iyirmi yaşını qeyd edən
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin fədakar kollektivinin qarşısında məsul vəzifələr durur.
Təkcə Şuşa şəhərinin 2023-cü ildə Türk
Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı elan
edilməsi çərçivəsində “I Ümumtürk Elat
Festivalı” və “Diaspor Dekadaları”nın
keçirilməsi planlaşdırılır. Qarşıdakı
aylar, illər ərzində diaspor quruculuğu
istiqamətində bu qəbildən olan onlarca
tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Zərrə qədər şübhə etmirik ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə
fəaliyyət göstərən diaspor qurumları və
qəlbi daim Vətənlə döyünən soydaşlarımız ilə əl-ələ verib, bundan sonra da
böyük şövq və qətiyyətlə Azərbaycan
həqiqətlərini bütün dünyaya yayacaqdır.
Axı, bizim məqsədimiz, amalımız birdir.
Bizim hamımızın Azərbaycan adlı bir
Vətənimiz var!

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Tarixi
Muzeyində Qarabağ xanı
İbrahimxəlil xan Cavanşirə
məxsus şeşpər sərgilənir

sında ideoloji işin gücləndirilməsi olub. Heydər
Əliyev irsinin təbliği, Prezidentimizin daxili və xarici siyasəti gənclərimizlə apardığımız işin təməl
prinsipidir. Ölkəmizin intellektual gənclərinin
partiya sıralarına daxil olmasının əsas səbəbi də
məhz möhtərəm Prezidentimizin əsas prioritet
kimi gələcək inkişafa və bu prosesdə gəncliyə
önəm verməsidir. Onu da qeyd etmək istəyirəm
ki, Prezidentimizin son qurultayda hər bir partiya
üzvünə ünvanlanmış şəhid və qazi ailələrinə,
müharibə veteranlarına diqqət və qayğının
göstərilməsi mesajları rayon təşkilatının gündəlik
işinin əsas istiqamətidir. Təqdirəlayiq haldır
ki, 44 günlük Vətən müharibəsinin bir qrup
qəhrəman döyüşçü könüllüsü olaraq, partiya
sıralarına daxil olub. Şəhid ailələri ilə davamlı
olaraq əlaqə saxlayır və onların problemlərinin
həllinə çalışırıq. Partiyamızın rayon təşkilatı
tərəfindən Vətən müharibəsində qazanılan
Zəfərin ildönümünə həsr edilmiş “Dəmir yumruq”
fləşmobu təşkil olunub.
Təbii ki, görülən işlərlə kifayətlənməməliyik.
Hesab edirəm ki, rayonumuzun potensialını
nəzərə alsaq, təşkilatımız daha çox iş görmək
imkanına malikdir və bu vəzifənin öhdəsindən
layiqincə gəlməyə çalışacağıq.
YAP Nəsimi rayon təşkilatının üzvləri üçün
daha bir əlamətdar hadisə bu il partiyamızın 30cü ildönümünün tamam olmasıdır. Təşkilatımız
tərəfindən bu tarixi hadisə münasibətilə müxtəlif
tədbir və layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Bütövlükdə isə, təşkilatımızın çoxminli
üzvləri bundan sonra da cənab Prezident, partiyamızın sədri İlham Əliyevin və respublikamızın
Birinci vitse-prezidenti, YAP sədrinin birinci müavini Mehriban xanım Əliyevanın tövsiyə və tapşırıqlarının yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi
üçün bütün gücü ilə fəaliyyət göstərəcək.

Azər SÜLEYMANOV,
YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin silah
kolleksiyası Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi,
şanlı hərb tariximizi əks etdirən materiallarla
zəngindir.

Muzeydən verilən məlumatda bildirilir ki, muzeyin materialları arasında XVIII-XIX əsrin birinci rübündə Azərbaycan
xanlarının hakimiyyət rəmzləri də (şəxsi ştandart, tuğ, buncuq,
şeşpər, toppuz) yer alır. Təqdim olunmuş şeşpər Qarabağ xanı
İbrahimxəlil xan Cavanşirin (1763 –1806) hakimiyyət rəmzi
hesab olunub.
Şeşpər 1806-cı ildə İbrahimxəlil xanın qətli zamanı rus
qoşunları tərəfindən ələ keçirilmişdir. 1913- 1917-ci illərdə
Tiflisdəki Qafqaz Hərbi-Tarix Muzeyində nümayiş olunmuş,
1928-ci ildə Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru Davud
bəy Şərifov tərəfindən Azərbaycana qaytarılmışdır. Poladdan
olan şeşpər bütövlükdə qızıl işləmələrlə, nəbati ornamentlərlə
bəzədilmişdir.
Muzeyin silahlar və bayraqlar fondunda mühafizə edilən
şeşpər hazırda Qarabağ, xüsusilə, Şuşa şəhərinin tarixinə dair
sərgidə ziyarətçilər üçün nümayiş olunur.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”
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Xəzərin ətraf mühitinin mühafizəsi və təbii
ehtiyatlardan səmərəli istifadə məsələləri Xəzəryanı
ölkələrin milli siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir

Bakıda “İqlim dəyişmələri şəraitində Xəzər dənizinin səviyyə
tərəddüdləri, proqnoz və uyğunlaşma tədbirləri” mövzusunda
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı və BMTnin İnkişaf Proqramının dəstəyi ilə hibrid formatda beynəlxalq
konfrans keçirilib.
Tədbirin media tərəfdaşı olan
AZƏRTAC xəbər verir ki, Xəzəryanı
ölkələrin mütəxəssislərinin, beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələrinin və xarici
ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən konfransda Xəzər dənizinin hazırkı və gözlənilən
səviyyə tərəddüdləri, həmçinin iqlim və
səviyyə proqnozlarını nəzərə alaraq milli
və regional uyğunlaşma tədbirlərinin
müəyyən edilməsi üçün əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələləri müzakirə
edilib.
Aparılan müzakirələrdə Xəzəryanı
ölkələrin nümayəndələri ilə birgə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti İbrahim Quliyev,
İqlim Dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası
Panelin katibi Abdallah Mokssit, BMTnin İnkişaf Proqramının Azərbaycandakı
rezident nümayəndəsinin səlahiyyətlərini
icra edən Çaru Bista, SOCAR-ın
vitse-prezidenti Xaliq Məmmədov,
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının
Avropa ofisinin regional əlaqələndiricisi
Mahir Əliyev, BMT-nin Beynəlxalq
Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan
nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Gjorgjiev və digərləri iştirak ediblər.
Xəzər dənizinin problemləri ilə
bərabər mütəxəssislər tərəfindən
iqlim dəyişmələri üzrə hökümətlərarası
ekspert qrupunun cari ilin iyun ayında
Bonn şəhərində İqlim Dəyişmələri üzrə
Çərçivə Konvensiyasının Elmi və Texniki aspektlər üzrə Yardımçı Təşkilatının
56-cı sessiyasında təqdim olunan
qiymətləndirmə hesabatının nəticələri,
son onillikdə iqlim dəyişmələri tempinin artması və gələcəkdə gözlənilən
tərəddüdlərə dair aparılan araşdırmalar
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Muxtar Babayev konfrans iştirakçılarına
videoformatda müraciət edib.
Müraciətdə bildirilib ki, hazırda
Xəzər regionu həll olunmamış ekoloji problemlərin mənfi təsiri ilə bağlı
bir sıra çətinliklərlə üzləşir. Bioresursların azalması, dəniz mühitinin
çirklənməsi kimi antropogen təsirlərlə
yanaşı, təbii mənşəli problemlər iqlim dəyişikliyi nəticəsində dəniz
səviyyəsinin uzunmüddətli enməsi
dəniz ekosistemlərinin deqradasiyasına gətirib çıxarır. Xəzər dənizinin

səviyyə tərəddüdləri sahilboyu zonaların
vəziyyətinə və iqtisadiyyatın dənizlə
bağlı olan bir sıra sahələrinə mənfi təsir
göstərir.
M.Babayevin sözlərinə görə, Xəzər
dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi
və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
məsələləri Xəzəryanı ölkələrin milli
siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir:
“Azərbaycanda da Xəzər dənizinin
ətraf mühitinə mənfi təsirləri minimuma endirmək üçün tədbirlər görülür.
Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində
ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi,
dənizin bioloji ehtiyatlarının və hidroloji
vəziyyətinin öyrənilməsi və dənizin ətraf
mühitinə mümkün neqativ təsirlərin
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
“Əlif Hacıyev” elmi-tədqiqat gəmisi ilə
mütəmadi ekspedisiyalar keçirilir. Biz
həmin ekspedisiyaları zamanı toplanmış monitorinq məlumatları ilə bütün
maraqlı tərəflərlə bölüşməyə hazırıq.
Eyni zamanda, Xəzər dənizində birgə
ekoloji monitorinqlərin planlaşdırılması və həyata keçirilməsini təklif edirik.
Burada regional əməkdaşlığın, xüsusilə
ekoloji problemlərin həllində Xəzəryanı
ölkələrin səylərinin birləşdirilməsi
üçün hüquqi baza yaradan “Xəzər
dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi
üzrə Çərçivə Konvensiyası”nın mühüm rolunu qeyd etmək lazımdır.
İnanıram ki, akademik sektor, müvafiq
təşkilatların mütəxəssisləri, beynəlxalq
və qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri, müstəqil ekspertlərin
qoşulduğu konfrans Xəzər dənizinin
ekoloji problemlərinin müzakirəsi və
vəziyyətdən çıxış yollarının araşdırılması
üçün platforma rolunu oynayacaq”.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz İnstitutunun baş direktoru, akademik Fəxrəddin Qədirov bildirib ki, bu günə kimi aparılmış tədqiqatlar
Xəzərin səviyyə tərəddüdlərində çox
kəskin dəyişmələrin olduğunu göstərir.
Həmin tədqiqatlara əsasən 100 il əvvəl
Xəzərin səviyyəsi 2 metr yüksək olub.
XX əsrin 30-cu illərində səviyyə 1.5 metr
enib, 1978-1995-ci illər arasında 2.7
metr yüksəlmə baş verib. 2005-ci ildən
başlayaraq isə ildə səviyyə 10 santimetr

enməkdədir. Bu dəyişmə 25-30 il davam
edərsə, Xəzərin Şimal-Şərq hissəsi Aral
dənizinin aqibəti ilə üzləşə bilər. Coğrafi
mövqeyinə və okeanlarla əlaqəsinin
olmaması səbəbindən Xəzərin səviyyə
rejimi onu bəsləyən çaylardan, yağıntılardan və buxarlanmadan - zamanla
dəyişən dəniz su balansının əsas
komponentlərindən çox asılıdır.
Tədbirdə çıxış edən BMT-nin İnkişaf
Proqramının Azərbaycandakı rezident
nümayəndəsinin səlahiyyətlərini icra
edən Çaru Bista son illərdə Xəzər
dənizinin səviyyəsi enməyə davam
etdiyini, temperatur artdıqca dənizdə
suyun səviyyəsinin daha da enəcəyini
vurğulayıb.
“Xəzər dənizinin ətrafında dörd
milyondan çox insan yaşayır. Sənaye
obyektlərinin 75 faizi Xəzər dənizinin
sahilində yerləşir və həmin obyektlərdən
tullantı sularının Xəzərə axıdılmasının
qarşısı alınmalıdır. Bu, Xəzərin canlılar
aləminə təsir etməklə yanaşı, insanların
da sağlamlığı üçün ziyanlıdır.
İqlim dəyişmələrinin gözlənilən
xoşagəlməz nəticələrinin öhdəsindən
gəlmək üçün hər şeydən əvvəl ona
uyğunlaşmaq lazımdır. Bununla yanaşı,
iqlim dəyişmələrinin zərərlərini minimuma endirməyə yönəlmiş tədbirlərin
görülməsi vacibdir.
1995-ci ildən etibarən Xəzər
dənizinin səviyyəsinin tədricən enməsi
müşahidə edildiyini bildirən SOCAR-ın
vitse-prezidenti Xaliq Məmmədovun
sözlərinə görə, təcrübə göstərir ki,
dənizin səviyyəsi endiyi hallarda Xəzər
faunasının məskunlaşdığı və inkişaf
etdiyi şelf zonasının sahəsi azalır, hidrotexniki qurğuların, o cümlədən limanların
istismarında çətinliklər əmələ gəlir: "Analoji hallar SOCAR-ın dəniz obyektlərində
yerləşən istehsalat sahələrinin normal
rejimdə istismarına maneçilik törədir. Su
səviyyəsinin enməsi nəticəsində akvatoriyanın dayaz sahələrində mövcud və
perspektivdə nəzərdə tutulan quyuların
istismarında problemlər yaranır. Son
zamanlar gəmilərin hidrotexniki qurğulara sərbəst yan alması, işçilərin və
yüklərin təhlükəsiz daşınması üçün
nəzərdə tutulmuş yük və sərnişin
körpülərinin konstruksiyasına müəyyən
dəyişikliklər edilməsi zərurətə çevrilib və
təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilib. Digər tərəfdən, səviyyənin enməsi
hidrotexniki qurğuların yükdaşıyıcı və
texnoloji konstruksiyalarının, nəql borularının su səthi ilə təmas zonalarında
aqressiv korroziya ehtimalını artırır. Suyun şorluğunun yüksəlməsi, dəniz suyu

istifadə edilən texniki və yanğın əleyhinə
su xətlərinin və avadanlıqların korroziyaya uğrama sürətinin artmasına səbəb
olur. Eyni zamanda, dəniz səviyyəsinin
enməsi nəticəsində suyun temperaturu
da qalxır, buxarlanmanın intensivləşməsi
müşahidə edilir ki, bu da dənizdəki istehsalat sahələrində uzunmüddətli rütubətə
səbəb olur və işçilərin sağlamlığına
mənfi təsir edən zərərli amillərdəndir”.
Konfransda çıxış edən ekologiya
və təbii sərvətlər nazirinin müavini Rauf
Hacıyev deyib ki, iqlim dəyişmələri
səbəbindən Xəzər dənizinin səviyyəsinin
aşağı düşməsi region üçün potensial təhlükəyə çevrilib. Dənizə tökülən
çayların suyunun azalması yağıntıların
miqdarının azalması ilə bərabər, həm də
çay sularından kənd təsərrüfatının artan
tələbatının ödənilməsinə yönəldilməsi
ilə də izah edilir: “Xəzər dənizinin ətraf
mühitinin bugünkü vəziyyəti ilə əlaqədar
bütün sahilyanı dövlətlər narahatlıq
keçirir. Azərbaycan Respublikası Xəzər
dənizinin ekoloji problemlərinin həlli
üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsində
maraqlıdır”.
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının
Avropa ofisinin regional əlaqələndiricisi
Mahir Əliyev bildirib ki, dünya ətraf
mühitlə bağlı böhranla üz-üzədir. Həmin
böhranlar əsasən qlobal çirklənmə, iqlim
dəyişikliyi, biomüxtəlifliyin itirilməsidir.
M.Əliyev qeyd edib ki, Xəzər
dənizinin səviyyə tərəddüdləri dənizdə
yaşayan canlılara, biomüxtəlifliyə,
onun sahilində yaşayan əhaliyə təsir
edir: “Xəzər dənizinin ətraf mühit
problemlərinə dair təşəbbüslərin artırılması, Xəzəryanı ölkələrin bu məsələdə
daha da aktivləşməsi, hazırlanacaq milli
adaptasiya planının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması vacibdir”.
Konfransa İqlim Dəyişmələri üzrə
Hökumətlərarası Panelin katibi Abdallah
Mokssitin videomesajı dinlənilib. O, son
20 ildə antropogen fəaliyyətin havanın temperaturunu artırdığını, iqlimin
istiləşməsinin hər kəsin sağlamlığına
təsir etdiyini, hər bir regionda təsirlərinin
hiss edildiyini bildirib: “Gördüyümüz
dəyişikliklər getdikcə ciddiləşəcək.
Bütün qitələrdə istilik dalğaları daha
da artır. Həmin proses Cənubi və
Cənub-Şərqi Asiyada özünü daha çox
büruzə verir. Ekosistemə nəzər salsaq
görərik ki, biomüxtəliflikdə, flora və
faunada dəyişikliklər hiss olunur. İqlim
dəyişiklikləri xəstəliklərin yayılmasına da səbəb olur. İnsanlar arasında
allergik xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin
sayı artır. Havanın dəyişməsi ilə iqlim
dəyişikliklərinin təsirlərinə birgə baxsaq, insanların hansı çətin vəziyyətlə
üzləşdiklərini görərik. Bütün bunlara
baxmayaraq, iqlim dəyişiklikləri ilə
bağlı risklərin qarşısını ala bilərik. Bunun
üçün alətlərimiz və biliklərimiz var. İndi
veriləcək qərarlar gələcək nəsillərə
müsbət təsir edə bilər”.
Sonra Xəzəryanı dövlətlərin hidrometeorologiya xidmətlərinin rəhbərlərinin
videomüraciətləri, o cümlədən “Xəzər
dənizi regionunda iqlim dəyişikliyi”,
“Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi
ilə bağlı elmi təhlil və tədqiqatlar” və
“Dəniz səviyyəsinin müxtəlif sektorlara
təsiri və uyğunlaşma tədbirləri” mövzularında yerli və beynəlxalq mütəxəssislərin
məruzələri dinlənilib, müzakirələr
aparılıb.

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Regionlarda kənd yaşayış məntəqələrində su təchizatı sisteminin tikintisi layihəsi çərçivəsində “Şabran, Gədəbəy və
Şəmkir rayonlarının bir sıra kəndlərinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması” işlərinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə
təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları oxşar təcrübəyə, lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67
nömrəli ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Satınalmaların
təşkili və müqavilələrin idarə olunması
şöbəsindən (əlaqələndirici şəxs- Abışev
Murad Çingiz oğlundan, telefon- + 99 412
431 47 67/87 – daxili 1087 E-mail: murad.
abishev@azersu.az və Novruzov İntizam
Cəmil oğlundan, telefon- + 99 412 431 47
67 – daxili 2259, E-mail: intizam.novruzov@azersu.az) ala bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 500 (beş yüz
manat )manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat- “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapitalbank” ASC-nin 1 saylı
Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
Yerli valyutada hesab nömrəsi AZ65AIIB33070019441100216111
Xarici valyutada hesab nömrəsi
AZ55AIIB33170018401100216111
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
SWIFT- AIIBAZ2X
İştirakçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 65 bank günü ərzində
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü
çox olmalıdır);
- tender iştirakçısının tam adı,
nizamnaməsi (hüquqi şəxslər üçün), qeydiyyatdan keçdiyi rekvizitləri;
- malgöndərənin (podratçının) işin
icrası üçün müqavilə imzalayacağı subpodratçı barədə konkret subpodratçının adı
göstərilməklə məlumatlar (əlavə №19);
- malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən
verilmiş arayış;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin,
habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması barədə arayış;
- iddiaçının satınalma müqaviləsini
bağlamaq səlahiyyətinin olması (şəxsin
səlahiyyətli olması barədə əmr təqdim
edilməlidir);
- öz əmlakından sərbəst və
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı,
habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə
arayış;
- müflis elan olunmaması, əmlakı
üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə

yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin
qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə arayış (Ədliyyə
Nazirliyindən alınmış müvafiq arayış);
- 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 arayış;
- Azərbaycan Respublikasının
dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II
məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların
tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi
üçün verilmiş xüsusi razılıq (lisenziya) və
onun əsasında həyata keçirilməsinə icazə
verilən işlərin siyahısı;
- malgöndərənin (podratçının) son bir
ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatının surəti (vergi orqanının rəsmi blankında
və ya elektron sənədin notarial qaydada
təsdiq olunmuş surəti təqdim edilməlidir);
- mühasibat balansları, mənfəət və
zərər haqqında hesabat;
- kənar audit tərəfindən tərtib olunmuş
son bir ildəki audit hesabatları (əgər varsa);
- satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin,
idarəetmə səriştəsinin, etibarlılığının
olması son beş il (2017-ci il yanvarın 1-dən
2021-ci il dekabrın 31-dək ) ərzində ümumi
məbləği 4 milyon manatdan az olmayan,
oxşar işi əhatə edən (oxşarlıq layihə və
texniki spesifikasiyalarda təsvir edilən
fiziki ölçüyə, mürəkkəbliyə, metodlara,

texnologiyaya və digər xüsusiyyətlərə
əsaslanmalıdır) baş podratçı kimi ən azı
iki sifarişi qənaətbəxş şəkildə icra etməsi
haqqında məlumat və təsdiqedici sənədlər,
son beş il (2017-ci il yanvarın 1-dən
2021-ci il dekabrın 31-dək ) ərzində ən azı
5 milyon manat dövriyyə tələb olunur və
TMV-nin 1.6-cı bəndində tələb olunan digər
tələblər. Tenderdə iştirak üçün iki və ya
daha artıq tərəfdaş şirkətdən ibarət birgə
müəssisə yaratdıqda, TMV-nin 1-ci və 2-ci
bəndlərində tələb olunan sənədlər hər bir
şirkət üçün ayrılıqda təqdim edilməlidir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2
nüsxədə (1 əsli və 1 surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir.
İştirakçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və
bank təminatı istisna olmaqla) 11 avqust
2022-ci il saat 16.00-a , tender təklifi və
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat
zərfdə 19 avqust 2022-ci il saat 16.00-a
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67
nömrəli ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin satınalmaların
təşkili və müqavilələrin idarə olunması
şöbəsinə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Tender iştirakçılarının təklifləri Bakı
şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli
ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində 22 avqust 2022-ci il saat
16.00-da açılacaqdır.
Tender iştirakçılarının səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Xurşidbanu Natəvanın anadan
olmasının 190 illik yubileyinə həsr
olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
həyatında dərin izlər qoymuş
şəxsdir. O, Şuşa şəhərinin abadlığı və mədəni həyatının canlılığı
üçün böyük işlər görüb. “Xurşidbanu Natəvan Azərbaycanın ədəbimədəni həyatında, bütün milli ruhun daşıyıcısı olaraq bir missiyanı
yerinə yetirirdi. Natəvan həm də
Azərbaycan qadının parlaq obrazı
idi” ,- deyən akademik onun elmi
irsindən də söz açıb. Bildirib
ki, Natəvandan bizə şeirləri,
məktubları, tərcümələri yadigar
qalıb. Ondan bizə qalan bu irsin
həcmi çox da böyük deyil. Ancaq
o irsin içərisində Azərbaycan
poeziyasının, Azərbaycan qadın

Dünən AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində “Xan qızı Natəvan və Azərbaycan qadınının
ədəbi-mədəni mübarizələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans
işə başlayıb.
Beynəlxalq elmi konfrans Prezident İlham
Əliyevin “Xurşidbanu Natəvanın 190 illiyinin
qeyd edilməsi haqqında” müvafiq Sərəncamına
əsasən təşkil edilib.
Tədbirdə Ədəbiyyat Muzeyinin arxivində yer
alan və 1990-cı illərdə hazırlanmış “Qarabağ
ulduzları” mövzusunda sərgi nümayiş etdirilib.
Konfransda Ədəbiyyat Muzeyinin baş
direktoru akademik Rafael Hüseynov “Xurşidbanu Natəvanın ədəbi səsləşmələri və əbədi
səsi” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Rafael
Hüseynov çıxışında Natəvanın ölməz söz
sənətindən və əsərlərinin poetik incəliklərindən
bəhs edib.
Xurşudbanu Natəvanın zəngin yaradıcılığı,
ömür yolu və şəxsiyyəti haqqında söz açan
akademik Rafael Hüseynov bildirib ki, Mehdiqulu xanın qızı və Qarabağ xanlığının sonuncu
varisi olan şairənin xüsusi bədii istedada və
qabaqcıl ideyalara malik söz sənətkarı kimi
ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus layiqli yeri
vardır. Klassik ədəbi ənənələrimizi yaşadan,
yüksək humanizm ideyaları, dərin lirizm ifadə
edən yaradıcılığı və unikal şəxsiyyəti sayəsində
Natəvan dövrün ədəbi mühitinin formalaşmasına mühüm təsir göstərərək xalqımızın mədəni
irsinin zənginləşməsinə töhfələr verib. “Xan qızı”
adı ilə məşhur olan Xurşidbanu aşiqanə-hüznlü
şeirlər, təbiət təsvirləri və müasirlərinə ünvanladığı mənzumələri ilə sevilən, keşməkeşli tale
yolu olan qadın şairlərdəndir.
“Bu il Natəvanın doğum gününü ürək
açıqlığı ilə qeyd edirik. Çünki Qarabağımız
azaddır, Azərbaycan torpaqları işğaldan
azad olunub”, - deyən akademik tarixin bütün
zamanlarında qadının hər zaman ədəbiyyatın
baş mövzusu olduğunu söyləyib. Qeyd edib ki,
Natəvan Azərbaycan mədəniyyətində və ictimai

poeziyasının özünəməxsus bütün cəhətləri
əksini tapıb.
Rafael Hüseynov Xurşidbanu Natəvanın
rəhbərlik etdiyi ədəbi məclisdən, xeyriyyəçilik
fəaliyyətindən də söz açıb. Bildirib ki, onun
başçılıq etdiyi ədəbi məclis öz ətrafında dövrün qabaqcıl ziyalılarını toplayıb və Qarabağ
ədəbi mühitinin inkişafına güclü təsir göstərib.
Zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən olan
Xurşidbanu Natəvan təkcə Azərbaycanda deyil,
bütün Zaqafqaziyada xeyirxahlığı ilə tanınıb.
O, kasıblara əl tutub, Şuşaya su kəməri və yol
çəkdirib.
Konfransda professor Xatirə Bəşirli “Nizami muzeyinin fondunda və ekspozisiyasında
Xurşidbanu Natəvan”, dosent Rübabə Şirinova “İrəvan xanlığı və xan qızı Natəvan”,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vüsalə Ağabəyli
“Azərbaycanın ədəbi-mədəni mühitində gender
ideologiyası” mövzusunda məruzələrlə çıxış
ediblər.
Konfransda iştirak edən fəxri qonaqlardan
İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı
səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin sədri
Qurbanəli Purmərcan, Xurşidbanu Natəvanın
nəsil şəcərəsindən olan Ofelya Bağırbəyova
şairənin poeziyası, onun mərsiyə janrındakı
şeirləri barədə ətraflı məlumat veriblər.
Konfrans işini bölmə iclasları ilə davam etdirib. Bölmə iclaslarında Xurşidbanu Natəvanın
yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərini əhatə
edən məruzələr dinlənib.
“Xan qızı Natəvan və Azərbaycan qadınının ədəbi-mədəni mübarizələri” mövzusunda
beynəlxalq elmi konfrans bu gün işini davam
etdirəcək.

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”

FHN-in Mülki müdafiə qoşunlarının
əsgəri Cüdo üzrə Açıq Avropa
turnirində çempion adını qazanıb
2–3 iyul 2022-ci il tarixlərində Rumıniyanın
Kluj-Napoka şəhərində Cüdo üzrə böyüklər
arasında Açıq Avropa turniri keçirilib. Yarışda 32
ölkənin 200-dən artıq idmançısı iştirak edib.
Beynəlxalq turnirdə
Azərbaycan cüdo millisinin üzvü, Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Mülki müdafiə qoşunlarının
əsgəri Murad Fətiyev 90
kq çəki dərəcəsində bütün
rəqiblərinə qalib gələrək yarı-

şın qızıl medalına sahib olub.
Qeyd edək ki,
Azərbaycanın cüdo üzrə
böyüklərdən ibarət milli yığma
komandası Açıq Avropa turnirini birinci yerdə başa vurub.

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 49 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına 49 yoluxma faktı qeydə alınıb, 12 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz
nümunələri müsbət çıxan 1 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 793 min 437
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib, onlardan 783 min 465
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 718

nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 254 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2 min 403,
bu günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 974
min 930 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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6 iyul 2022-ci il, çərşənbə

Rusiya Prezidenti: Komandanlar
hərbi əməliyyatların davam
etdirilməsi təklifini irəli sürüblər
Rusiya Prezidenti
deyib: “Müdafiə Nazirliyi və
Baş Qərargah yerlərdəki
komandirlərin bütün
təkliflərini nəzərə alır. Aktiv
döyüşlərdə iştirak etmiş və
uğur qazanmış, Luqansk
istiqamətində qələbə əldə etmiş hərbi hissələr, şübhəsiz
ki, dincəlməli və özlərinin
döyüş imkanlarını artırmalıdırlar”.
Putin deyib ki, “Şərq” və
“Qərb” qruplaşmaları da daxil
olmaqla digər hərbi hissələr
əvvəllər təsdiq olunmuş
plan üzrə vəzifələrini yerinə
yetirməlidirlər. Prezident
ümid etdiyini bildirib ki,
“onların iştirak etdikləri
istiqamətlərdə də hər şey Luqanskda olduğu kimi olacaq”.
Qeyd edək ki, Müdafiə
Nazirliyi iyunun 24-də
Rusiya ordusunun “Mərkəz”
və “Cənub” qruplaşmaları
komandanlarının adlarını
açıqlamışdı. “Cənub” qruplaşmasına Sergey Surovikin,
“Mərkəz” qruplaşmasına isə
Aleksandr Lapin komandanlıq edirlər.

Gürcüstan
İqtisadiyyat artıb
Cari ilin yanvar–
may aylarında
Gürcüstanda Ümumi
Daxili Məhsul (ÜDM)
11,2 faiz artıb. Bu
barədə Gürcüstanın
Milli Statistika İdarəsi
məlumat yayıb.
Bildirilir ki, hesabat
dövründə ən çox artım
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, elektrik, qaz, buxar və kondisioner təchizatı, mehmanxana və restoranlar, istehsal,
tikinti, mədənçıxarma sənayesində qeydə alınıb.
Xəbəri “Novosti Qruziya” verib.

Fransa
37 milyard dollarlıq sifariş
Fransanın “Airbus” şirkəti irihəcmli
sifariş alıb. Bildirilir
ki, Çinin “China Southern Airlines”, “China
Eastern Airlines” və
“Air China” aviakompaniyaları ümumi
dəyəri 37 milyard
dollar olan 292 ədəd
“Airbus A320neo”
təyyarəsi sifariş edib.
Məlumata görə, “China Southern” və “Air China” hər
biri 96, “China Eastern” isə 100 təyyarə sifariş verib.
Məlumatı “Le Figaro” yayıb.

Ukrayna
700 milyon dollar yardım
Avropa İnvestisiya Bankı (AİB)
Ukraynaya əlavə
olaraq 700 milyon
dollar ayıracaq.
Bildirilir ki, bunu
bankın vitse-prezidenti Tereza
Çervinskaya
İsveçrənin Luqano
şəhərində keçirilən
Ukraynanın Yenidənqurulması üzrə Beynəlxalq Konfransda açıqlayıb. O deyib: “Avropa İnvestisiya Bankı Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcək. Tez zamanda bərpa və
uzunmüddətli dəstək lazımdır”.
Xəbəri UNİAN verib.

Pakistan

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bəyan edib
ki, Mərkəz Hərbi Dairəsi Qoşunlarının və HavaKosmuk Qüvvələrinin komandanları Aleksandr
Lapin və Sergey Surovikin Ukraynada xüsusi
hərbi əməliyyatı davam etdirmək barədə təklif irəli
sürüblər. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib.
Putin Müdafiə naziri
Sergey Şoyqu ilə görüşündə
bildirib: “General-polkovnik
Lapin Aleksandr Pavloviç
və ordu generalı Surovikin
Sergey Vladimiroviç mənə
qarşılarına qoyulmuş
vəzifələrin icrası ilə bağlı
məruzə etdilər”.
Dövlət başçısı qeyd
edib ki, onlar “hücum
əməliyyatlarının davam

etdirilməsi barədə öz
təkliflərini” irəli sürüblər.
Bundan əlavə, Prezident
Putin Luqansk regionunda
aparılan əməliyyatlarda iştirak etmiş ordu hissələrində
xidmət edən hərbçilərin
dincəlməli və döyüş
qabiliyyətlərini artırmalı,
digərlərinin isə plan üzrə
xidmətlərini davam etdirməli
olduğunu bildirib.

Son

günlər Ukraynanın
şərqində ağır döyüşlərin
getdiyi barədə məlumatlar yayılır.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş
Qərargahı ölkənin şərqində aramsız
döyüşlərin davam etdiyini təsdiq
edib. Bu barədə UNİAN agentliyi
məlumat yayıb.

Baş Qərargahın məlumatında bildirilir ki, düşmən Çerniqov vilayətinin Mxa,
Zalizniy Mıst və Sumı vilayətinin Şaliqine yaşayış məntəqələri ərazilərində minaatanlardan hücumlar həyata keçirib:
“Mi-24 helikopteri Sumı vilayətinin Esman qəsəbəsi ərazisində məktəb binasına zərbə endirib. Xarkov istiqamətində
isə Rusiya tərəfi əsas səylərini işğal
etdiyi ərazilərdə möhkəmlənməyə və
qoşunlarımızın irəliləməsinin qarşısını
almağa yönəldib. Qarşı tərəf Kutuzivka, Nove, Ruski Tışki, Mala Danylivka
və Dementivka yaşayış məntəqələri
ərazilərini artilleriya, çoxsaylı reaktiv

İtaliya

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

2022-ci il üçün abunə yazılışı kampaniyasını
davam etdirir!
Abunə respublikanın bütün poçt şöbələri və mətbuat yayımı ilə məşğul olan
firmalar tərəfindən aparılır.
Qəzetə abunə yazılmaq üçün aşağıda göstərilən mətbuatyayımı q
 urumlarına
müraciət etmək olar.
6 aylıq
62.40 (altmış
1. “Azərpoçt” MMC (012)-598-49-55, (051)-225-02-13.
iki manat
2. “Qaya” firması (012)-566-77-80, (050)-214-40-53.
qırx qəpik)
manat.
3. “Azərmətbuatyayımı” ASC (012)-440-46-94, 440-16-26.
4. “SƏMA-M” MMC (012)-594-09-59.
5. “ZİYA” LTD (012)-497-76-96, (050)-306-77-22.
6. “PRESSİNFORM” MMC (012)-598-49-52, (070)-340-01-00.

Hörmətli oxucular!
ABUNƏ YAZILMAĞA TƏLƏSİN!

Ukraynanın şərqində ağır
döyüşlər davam edir

yaylım atəşi sistemləri və tanklardan
atəşə tutub”.
Məlumatda vurğulanıb ki, həmçinin
Xarkov şəhərinə raket zərbələri endirilib: "Düşmən Baxmut istiqamətində və
Novoluqanske qəsəbəsi istiqamətində
də hücumlar aparır, hazırda orada ağır
döyüşlər davam edir".
Baş Qərargahın məlumatında daha

sonra bildirilir ki, cəbhənin Volın və
Polisski istiqamətlərində heç bir ciddi
dəyişiklik olmayıb. Rusiyanın Belarus
ərazisindən və hava məkanından raket
və hava zərbələri endirməsi təhlükəsi
isə qalmaqdadır.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

B

öyük Britaniya hökuməti Rusiya
Federasiyası ilə bağlı sanksiyalar
siyahısına daha altı fiziki şəxsi və bir
xəbər saytını əlavə edib. Bu barədə BBC agentliyi
krallığın Maliyyə Nazirliyinin rəsmisinə istinadən
xəbər yayıb.

ÂÂİyulun 6-da
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin
günün birinci yarısında yarımadanın bəzi
yerlərində qısamüddətli yağış yağacağı
ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək,
gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz
olunacaq. Gecə 20-23°, gündüz 30-34°,
Bakıda gecə 21-23°, gündüz 31-33° isti
olacaq.Atmosfer təzyiqi 761 mm civə
sütunu, nisbi rütubət 50-55 faiz olacaq.
Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun
temperaturu: Şimal çimərliklərində:
(Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran,
Bilgəh, Zaqulba) 23-24° isti, Cənub
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Məlumata əsasən,
sanksiyalar siyahısına KİV
ilə əlaqəli şəxslər, Rusiya
vətəndaşları Mixail Sinelin,
Aelita Mamakova, Yevgeni
Qlotov, Yuri Fedin, Darya
Dugina və Alyona Çuquleva
əlavə ediliblər.
Bundan əlavə,
Londonun versiyasına
görə, “Rusiyanın xeyrinə
dezinformasiya yayan” və
Türkiyədə qeydiyyatda olan
“United World İnternational”
internet saytı da sanksiyalar
siyahısına daxil edilib.
Sanksiyalar siyahısına
əlavə edilmə aktivlərin
dondurulmasını nəzərdə
tutur.
Xatırladaq ki, bu il
fevralın 24-də Rusiyanın
Ukraynaya hücumundan

çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil,
Şıx) 24-25° isti olacaq. Naxçıvan şəhəri,
Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və
Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək.Gecə 1621°, gündüz 31-36° isti olacaq.
ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
9-14°, gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 9-14°, gündüz 16-21° isti
olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1722°, gündüz 30-35° isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki,

3 aylıq
31.20 (otuz
bir manat
iyirmi qəpik)
manat.

Hörmətli abunəçilər!
Abunə yazılışı ilə əlaqədar hər hansı bir problemlə rastlaşsanız
(012)-498-85-29 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyalar
siyahısına daha 6 nəfəri əlavə edib

Mandraqora “Fiorentina”ya keçib
İtaliyanın “Yuventus” futbol klubunun
yarımmüdafiəçisi
Rolando Mandraqora
“Fiorentina”ya keçib.
Mandraqoranın keçidi
“Fiorentina”ya 8,2
milyon avroya başa
gəlib. Bildirilir ki, bu
məbləğ üç mövsüm
ərzində ödəniləcək. Qeyd olunur ki, Mandraqora ötən mövsüm icarə əsasında “Torino”da çıxış edib.
Məlumatı “AS” yayıb.

“XALQ QƏZETİ”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Terakt nəticəsində 10 hərbçi yaralanıb

Pakistanın Şimali Vəziristan əyalətində ağır terror aktı törədilib. Pakistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı
məlumata görə, kamikadze partlayıcı qurğunu xüsusi
təyinatlı qüvvələrin avtomobil karvanı yaxınlığında işə
salıb. Nəticədə 10 hərbçi yaralanıb. Onlardan üçünün ağır
vəziyyətdə olduğu bildirilir.
Xəbəri “Dawn” nəşri verib.

OXUCULARIN NƏZƏRİNƏ!

sonra əksər Qərb dövlətləri,
xüsusilə ABŞ və Böyük
Britaniya Rusiyaya qarşı bir
çox sərt sanksiyalar tətbiq
ediblər. London Rusiyaya
qarşı sanksiyaları bundan
sonra da davam etdirəcəyini
bəyan edib.
Rəsmi Moskva isə hesab
edir ki, Rusiya–Ukrayna savaşının başlanmasına səbəb
məhz Qərbin Ukraynanı
özünün siyasi, hərbi, iqtisadi,
mədəni təsir dairəsinə çıxarmaq cəhdləri olmuşdur. Rusiya rəsmiləri hesab edirlər
ki, NATO-nun Şərqə doğru
genişlənməsi yolverilməzdir
və bu siyasət Rusiyanın milli
maraqlarına təhdiddir.

Amerikalı alim
Yerin nüvəsi ilə bağlı
araşdırma aparıb
BBC-nin yaydığı məlumata görə, amerikalı geoloq
İn Çonun apardığı araşdırmanın nəticələri “dünya
üçün fəlakət xəbəri” kimi şərh edilir. Bildirilir ki, Yer
kürəsinin mərkəzini araşdıran Ço nüvənin daxilindəki
maddənin azaldığını üzə çıxarıb.
Amerikalı alimin kəşfində
20 il fərqlə baş verən 2
zəlzələdən əldə edilən seysmik müşahidələr mühüm
rol oynayıb. O, ilk növbədə,
iki zəlzələdən əldə edilən
ölçmələri araşdırıb və onlar
arasında önəmli fərqləri
müəyyən edib. Bu fərqlər
planetin xarici nüvəsində
konveksiyada və ya metal
axınında önəmli dəyişikliyin
baş verməsi anlamına gəlir.
Bildirilir ki, 1997-ci ilin
mayında Cənubi Sakit
okeanın Kermadek adalarında güclü zəlzələ baş verib.
21 il sonra – 2018-ci ilin sentyabrında eyni ərazidə başqa
bir zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ eyni yerə dəydiyi üçün
eyni sürətlə seysmik dalğalar göndərməli idi. Amma Ço
gözlənilənin olmadığını bildirir.
Məlumata görə, real vaxt rejimində seysmik titrəyişləri
qeydə alan 4 stansiyadan alınan məlumatlar seysmik dalğaların (SKS) 2018-ci il zəlzələsi ilə müqayisədə təxminən
bir saniyə daha sürətlə hərəkət etdiyini üzə çıxarıb. Bu o
deməkdir ki, nüvənin daxilindəki maddə azalır.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,
Şamaxı,Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,
Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
saatlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
16-21°, gündüz 25-30°, dağlarda gecə
6-11°, gündüz 15-19° isti olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad,Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq
küləyi əsəcək.Gecə 18-23°, gündüz 3136° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
17-20°, gündüz 28-33°, dağlarda gecə
13-16°, gündüz 20-25° 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

Avropada qazın qiyməti artıb

Londonun “İCE” (“Inter Continental Exchange
Futures”) Birjasının məlumatına görə, Avropada min
kubmetr qazın qiyməti 1800 dollar olub. Niderlandda isə
qazın qiyməti 13,2 faiz artaraq min kubmetr təbii qazın
qiyməti 1832 dollar olub.
“Bloomberg”in məlumatına görə, Avropada qazın
qiymətinin artmasından sonra Norveçin qaz və enerji daşıyıcıları idarəsinin işçiləri tətil ediblər. Onlar bildiriblər ki, əgər
enerji daşıyıcıların qiyməti artıbsa, onda onların maaşları da
artmalıdır.
“Reuters”in məlumatına görə, Norveçdə qaz istehsalı
13 faiz azala bilər ki, bu da 292 min barel neftin qiymətinə
bərabərdir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
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40 qəpik
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