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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin Azərbaycana səfəri
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirini qəbul edib

A

mükəmməl münasibətlərimiz var
və münasibətlərimiz əsrlər boyu
davam edir. Mən Sizin atanızın
vaxtilə Tbilisidə dediyi sözləri
təkrar etmək istəyirəm –
tale belə müəyyənləşdirib və
bəxtimiz gətirib ki, biz qonşuyuq,
gürcü və Azərbaycan xalqları
qonşudurlar. Bu, bizim taleyimizdir. Biz bir-birimizə çox bağlıyıq
və qarşılıqlı əlaqədəyik. Qeyd
etdiyiniz kimi, biz birlikdə bəzi ən
mühüm əhəmiyyət kəsb edən
tarixi layihələri icra etmişik. Ona
görə də, biz münasibətlərimizi
və qardaşlığımızı gücləndirəcək
daha çox layihələrin birgə icrasını
davam etdirməkdə tamamilə
qətiyyətli və həvəsliyik. Bir
daha mənim başçılıq etdiyim
nümayəndə heyətini burada,
Bakıda qəbul etdiyiniz üçün
Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Mən fürsətdən istifadə
edərək Sizin üçün münasib vaxtda
bizi Tbilisidə ziyarət etmək üçün
Sizi səfərə dəvət etmək istərdim.
Çox sağ olun.

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev mayın 5-də ölkəmizdə səfərdə olan
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilini
qəbul edib. Gürcüstanın Baş nazirini salamlayan
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Cənab Baş nazir,
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizi
görməyə çox şadam. Əminəm
ki, səfər çox uğurlu olacaq və
bizim qardaşlıq münasibətlərimizi
gücləndirəcək. Xalqlarımız
arasında münasibətlər uzun
tarixə əsaslanır, əsrlər boyu
davam edən yaxşı qonşuluq və
dostluq tarixinə əsaslanır. Hesab
edirəm ki, bu, böyük dinamikanı
nümayiş etdirən və faktiki olaraq bir çox sahələri əhatə edən
cari münasibətlərimizin inkişafı
üçün çox yaxşı zəmindir. Çox
şadam ki, bizi ziyarət edirsiniz.
Sizə möhkəm cansağlığı arzulayıram. Bilirəm ki, bu yaxınlarda
koronavirusa yoluxmuşdunuz.
Çox şadam ki, tamamilə sağalmısınız. Bu, sizin Azərbaycana
səfərinizin bir az təxirə salınmasının səbəbi idi.
Bizim enerji və nəqliyyat
layihələri kimi birgə layihələrin
icrası üzrə yaxşı tariximiz var. Bu
layihələr regionun siyasi, iqtisadi,
nəqliyyat və energetika xəritəsini

dəyişmişdir. Ölkələrimiz arasında
güclü tərəfdaşlıq olmasaydı, bu
layihələrin icrası mümkün olmazdı. Ötən ilin sonuncu günü Cənub
Qaz Dəhlizi layihəsinin icrasının
sonuncu günü idi. Bu layihə
təkcə Cənubi Qafqaz regionunda
yox, daha geniş Avrasiya regionunda ümumi inkişaf, sabitlik,
proqnozlaşdırma, əməkdaşlıq
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bir daha qeyd edirəm,
bizim əməkdaşlığımız olmasaydı bu, mümkün olmazdı. Buna
görə, bu vacib layihənin icrasına davamlı dəstək göstərdiyinə
görə Gürcüstan hökumətinə
dərindən minnətdaram. Bizim
birlikdə start verdiyimiz bütün
digər təşəbbüslərin də yaxşı
uğur hekayəsi var. Əminəm ki,
gələcəkdə də belə olacaq.
Mən indicə bəzi məlumatlara
baxdım və gördüm ki, Azərbaycan
Gürcüstan iqtisadiyyatında ən
böyük investorlardan biri olmağa
davam edir. Bu da, həmçinin çox
müsbət və əlverişli investisiya

***

mühitinin yaradılmasında sizin
hökumətinizin həyata keçirdiyi
islahatların yaxşı göstəricisidir.
Bilirəm ki, daha da çox
Azərbaycan şirkəti sizin ölkənizdə
çalışmaq istəyir və əminəm ki, bu,

baş verəcək. Bu gün biz, əlbəttə
ki, nail olduqlarımızı nəzərdən
keçirəcəyik və gələcək addımlarımızı planlaşdıracağıq. Sizə ən xoş
arzularımı çatdırıram. Bir daha xoş
gəlmisiniz.

Baş nazir İrakli Qaribaşvili
dedi:
– Cənab Prezident, məni
qəbul etdiyinizə görə təşəkkür
edirəm. Sizinlə yenidən Bakıda
görüşmək böyük məmnuniyyət və

şərəfdir. Qeyd etdiyiniz kimi, biz
səfərimizi mənim koronavirusa
yoluxmağım səbəbindən təxirə
salmaq məcburiyyətində olduq.
Lakin şadam ki, bu gün Bakıdayıq.
Siz qeyd etdiniz ki, bizim

Sonra Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və Gürcüstanın Baş
naziri İrakli Qaribaşvili işçi nahar
etdilər.
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“Azərbaycan Respublikası ilə Avstriya Respublikası arasında iqtisadiyyat,
kənd təsərrüfatı, sənaye, texnika və texnologiya sahələrində əməkdaşlıq üzrə
Qarışıq Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il
10 avqust tarixli 437 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası ilə Avstriya Respublikası arasında iqtisadiyyat, kənd
təsərrüfatı, sənaye, texnika və texnologiya
sahələrində əməkdaşlıq üzrə Qarışıq Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən
yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2009-cu il 10 avqust tarixli 437 nömrəli
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 8,
maddə 645; 2012, № 2, maddə 102; 2014,
№ 2, maddə 112, № 5, maddə 477, № 6,
maddə 644, № 9, maddə 1027; 2016, № 8,
maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2017, № 8,
maddə 1521) 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş

Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası maliyyə
nazirinin birinci müavini
Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası kənd
təsərrüfatı nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası gənclər və
idman nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası energetika
nazirinin müavini
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin birinci vitse-
prezidenti
Azərbaycan Respublikasının Avstriya
Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə
edilən dəyişiklik barədə Avstriya Respublikası tərəfinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 may 2021-ci il

Ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili
mayın 5-də Fəxri xiyabana gələrək
xalqımızın ümummilli lideri, m
 üasir

müstəqil Azərbaycan dövlətinin
memarı və qurucusu Heydər Əliyevin
xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı
önünə əklil qoyub.

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İraq Respublikası Hökuməti
arasında ticarət, iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə
Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 20 may tarixli
1514 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Şəhidlərin
xatirəsinə
ehtiram

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və İraq Respublikası Hökuməti arasında
ticarət, iqtisadi, elmi, texniki və mədəni
əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın
Azərbaycan Respublikası tərəfindən
tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 20 may tarixli
1514 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2011, № 5, maddə 419; 2014, № 6, maddə
644, № 9, maddə 1027; 2016, № 8, maddə
1384, № 9, maddə 1518; 2017, № 8, maddə
1521; 2019, № 5, maddə 877) 1-ci hissəsi
ilə təsdiq edilmiş Komissiyanın tərkibi
aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar naziri

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası xarici işlər
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası təhsil
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası gənclər və
idman nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Turizm Agentliyinin sədri

Azərbaycanda səfərdə olan
 ürcüstanın Baş naziri İrakli
G
Qaribaşvili mayın 5-də Şəhidlər
xiyabanını ziyarət edib.

Azərbaycan Respublikası Dövlət
 ömrük Komitəsi sədrinin birinci
G
müavini
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankı sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər
Akademiyasının vitse-prezidenti.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə
edilən dəyişiklik barədə İraq Respublikası
tərəfinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 may 2021-ci il

AZƏRTAC xəbər verir ki, görkəmli
oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın da xatirəsi yad olunub,
məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Baş nazir
İrakli Qaribaşvili ölkəmizin azadlığı,
suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş
qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini
hörmətlə anıb, məzarları üzərinə
tər çiçəklər düzüb, “Əbədi məşəl”
abidəsinin önünə əklil qoyub.

Azərbaycan və Gürcüstan parlamentlər
səviyyəsində də uğurla əməkdaşlıq edirlər

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya Respublikası Hökuməti
arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası
Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 21 noyabr tarixli
1850 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Estoniya
Respublikası Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq
üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan R
 espublikası
tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan R
 espublikası
Prezidentinin 2011-ci il 21 noyabr tarixli 1850 nömrəli
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2011, № 11, maddə 1049; 2014, № 2, maddə 112,
№ 6, maddə 644, № 9, maddə 1027; 2016, № 8, maddə 1384,
№ 9, maddə 1518; 2017, № 8, maddə 1521) 1-ci hissəsi ilə
təsdiq edilmiş Komissiyanın tərkibi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:

Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikası xarici işlər nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası maliyyə n azirinin müavini
Azərbaycan Respublikası energetika nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Dövlət G
 ömrük Komitəsi sədrinin
birinci müavini
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi B
 ankı sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikasının Estoniya Respublikasında
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu
Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə edilən dəyişiklik barədə Estoniya
Respublikası tərəfinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Komissiyanın həmsədri
Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək
texnologiyalar naziri

Bakı şəhəri, 5 may 2021-ci il

Baş nazir Əli Əsədov: Azərbaycan və gürcü xalqları
tarix boyu dostluq, əmin-amanlıq şəraitində yaşayıblar

Mayın 5-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə
səfərdə olan Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Azərbaycan ilə Gürcüstanın qonşu
və dost ölkələr olduğunu deyən Milli
Məclisin sədri bu dostluğun çoxəsrlik
tarixə malik olduğunu söyləyib. Xalqlarımız əsrlər boyu bir-birinə dəstək olub.
Azərbaycanda çoxlu sayda gürcülər,
Gürcüstanda isə azərbaycanlılar yaşayır.
Onlar cəmiyyətlərimizin ayrılmaz hissəsidir
və ölkələrimiz arasında körpü rolu oynayırlar. Bu gün ölkələrimiz arasında strateji
tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri
mövcuddur.
Azərbaycan və Gürcüstan arasında
imzalanmış sənədlər müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlığımız üçün möhkəm hüquqi
baza yaradır. Gürcüstan Azərbaycanın
həyata keçirdiyi beynəlxalq layihələrin fəal
iştirakçısıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və BakıTbilisi-Ərzurum kimi neft və qaz kəmərləri
buna parlaq misaldır.
Sahibə Qafarova vurğulayıb ki,
ölkələrimiz parlamentlər səviyyəsində də
təqdirəlayiq əməkdaşlıq edirlər. Hər iki
ölkənin qanunvericilik orqanlarında dostluq
qrupları fəaliyyət göstərir. Əməkdaşlığımız
ikitərəfli və çoxtərəfli əsasdadır və

nümayəndə heyətlərimiz beynəlxalq parlament qurumlarında uğurlu əməkdaşlıq
edirlər.
Görüşdə Milli Məclisin sədri
Azərbaycanın apardığı 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı ölkəmizə göstərdiyi
dəstəyə görə öz adından və Milli
Məclisin deputatları adından Gürcüstan
hökumətinə minnətdarlığını ifadə edib.
Bildirilib ki, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”
artıq tarixə qovuşub. Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə bu münaqişəni özü həll edib.
Bununla həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini həyata keçirib. Artıq
ölkəmiz azad olunmuş əraziləri bərpa edir,
yenidən qurur. Lakin Ermənistan yenə
də öz təcavüzkar siyasətindən əl çəkmir.
Minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim
etmir. Bu isə çoxlu sayda hərbçilərin və
mülki şəxslərin həlak olmasına səbəb
olur. Bununla Ermənistan bərpa işlərinə
və məcburi köçkünlərin geri qayıtması prosesinə mane olmağa çalışır.
Ermənistanın bu davranışı bölgənin
inkişafı üçün böyük təhlükədir.

Səmimi görüş üçün minnətdarlığını
bildirən Gürcüstanın Baş naziri İrakli
Qaribaşvili ölkəmizə səfəri çərçivəsində
aparılan danışıqlardan məmnun qaldığını
söyləyib. Qonaq bildirib ki, o, Azərbaycanı
özünə doğma ölkə hesab edir. “Gürcüstan
Azərbaycanın dostudur və gələcəkdə də
dost olaraq qalacaq”, – deyən İrakli Qaribaşvili ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələri
daha da dərinləşdirmək niyyətində olduğunu dilə gətirib.
Bildirilib ki, parlamentlər səviyyəsində
münasibətlərimizin daha da inkişafı
xalqlarımızın ümumi mənafelərinə xidmət
edir. Bu baxımdan, deputatların qarşılıqlı səfərləri və mütəmadi görüşləri çox
əhəmiyyətlidir.
Tərəfləri maraqlandıran digər
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsinin
aparıldığı görüşdə Milli Məclis sədrinin
müavini Fəzail İbrahimli, Gürcüstanla
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Arzu Nağıyev, parlament
Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev, hər iki
ölkənin səfirləri Faiq Quliyev, Zurab Pataradze və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

AZƏRTAC

Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında əməkdaşlığın
inkişafı məsələləri müzakirə olunub

A

zərbaycan və gürcü xalqları tarix boyu dostluq,
əmin-amanlıq şəraitində yaşayıblar. Bu gün isə
münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlığa çevrilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili
ilə mayın 5-də keçirilən görüşdə
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Əli Əsədov deyib.
Baş nazir Əli Əsədov bildirib ki,
Azərbaycanın və Gürcüstanın birgə
fəaliyyət göstərdikləri meqalayihələr
regionun və Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə böyük töhfə verir.

Cənub Qaz Dəhlizi və TAP layihələri
çərçivəsində əməkdaşlığımızı yüksək
qiymətləndirən Əli Əsədov qeyd edib ki,
Azərbaycan Gürcüstan ilə əlaqələrə böyük önəm verir. “Bu gün siyasi, iqtisadi,
ticari, mədəni və bir çox digər sahələrdə
əlaqələrimiz inkişaf edir. İnanırıq ki, bu
münasibətlər bundan sonra da inkişaf
edəcək. Bir sıra sahələrdə əlaqələrin
daha da genişlənməsi üçün böyük

potensial var”, – deyə Baş nazir Əli
Əsədov əlavə edib.
Səmimi qəbula görə təşəkkürünü
bildirən Gürcüstanın Baş naziri İrakli
Qaribaşvili Azərbaycana səfərindən
böyük şərəf duyduğunu qeyd edərək
deyib: “Azərbaycan ilə sıx əlaqələrimiz
var. Bu gün Prezident İlham Əliyev ilə
tarixi layihələr barədə danışdıq. Bu
layihələr əlaqələrimizin inkişafına böyük
töhfələr verir. Bizim bəxtimiz gətirib ki,
Azərbaycan kimi qonşumuz var”.

Mayın 5-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Gürcüstanın
Xarici İşlər naziri David Zalkaliani ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Gürcüstan Baş naziri
İrakli Qaribaşvilinin ölkəmizə səfəri çərçivəsində baş tutan görüşdə nazirlər
əvvəlcə təkbətək, sonra isə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə
müzakirələr aparıblar.
Həmkarını səmimiyyətlə salamlayan
nazir Ceyhun Bayramov mövcud səfərin
iki ölkə arasında siyasi dialoqun davam
etdirilməsi baxımından əlverişli imkan
yaratdığını bildirib. Ölkələrimiz arasında mövcud olan möhkəm tərəfdaşlıq
əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinin
əhəmiyyəti vurğulanıb.
Nazir David Zalkaliani qonaqpərvərliyə
görə təşəkkürünü ifadə edib. Gürcüstanın
Baş naziri ilə Azərbaycan Respublikası
Prezidenti arasında olduqca məhsuldar

görüşün keçirildiyini qeyd edən
nazir Zalkaliani ölkələrimiz arasında
mövcud olan strateji tərəfdaşlıq və
əməkdaşlıq münasibətlərinin gələcəkdə
dərinləşdirilməsinin əhəmiyyətini bildirib.
O, Gürcüstanın Azərbaycanın suverenliyi
və ərazi bütövlüyünə dəstəyini qətiyyətlə
vurğulayıb, öz növbəsində ölkəmizin də
Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə verdiyi
dəstəyi xüsusilə qeyd edib.
Ceyhun Bayramov 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra bölgədə yaranan

yeni reallıqlar, mövcud əməkdaşlıq imkanları, dövlətlər arasında münasibətlərin
normallaşdırılması üçün yaranan nadir
vəziyyət, habelə üçtərəfli Bəyanatın icrası
ilə bağlı məsələlər, Ermənistanın razılaşmanın həyata keçirilməsinə maneə
törədən davranışı və revanşist bəyanatları,
bu xüsusda Azərbaycanın mövqeyi barədə
həmkarını məlumatlandırıb.
Nazirlər mövcud yeni reallıqlar
fövqündə qarşılıqlı fəaliyyətin uyğunlaşdırılmasının önəmini qeyd ediblər. Tərəflər,
həmçinin ikitərəfli gündəliyə daxil olan
məsələlər, o cümlədən iqtisadi, humanitar,
mədəniyyət, turizm və digər sahələrdə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üzrə fikir
mübadiləsi aparıblar.
Görüşdə nazirlər, həmçinin qarşılıqlı
maraq doğuran digər məsələləri müzakirə
ediblər.
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xalqına olan sonsuz sevgisi Azərbay
canın mütərəqqi insanlarının onun
ətrafında sıx birləşməsini təmin etdi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi təsi
satların formalaşması prosesi 1988-ci
ildən başlanan xalq hərəkatı gedişində
özünü büruzə vermiş, 1990-cı ilin
əvvəllərindən etibarən isə bir sıra siyasi
təşkilatlar meydana gəlmişdir. Lakin
yaradılan partiyalar ölkəni düşdüyü
ağır iqtisadi, siyasi, mənəvi böhrandan
nəinki qurtara bilmədi, əksinə,
hakimiyyətdə olan və bir-birini əvəz
edən siyasi qüvvələr respublikadakı
vəziyyəti daha da ağırlaşdıraraq ölkəni
təhlükəli böhran vəziyyətinə çatdırdılar.

cütlüyü torpaqlarımıza təcavüz edən
düşmən Ermənistanla savaşmaq yerinə,
xəyanətkar xislətinə uyğun olaraq,
Naxçıvana hərbi desant göndərmək
fikrinə düşmüşdü ki, Heydər Əliyevi
hakimiyyətdən devirsinlər. Çoxsaylı
təhdidlərə baxmayaraq, 550 nəfərdən
ibarət təşəbbüs qrupu Naxçıvana
gedərək partiyanın təsis konfransını
orada keçirməyə nail oldular.
Əlbəttə, Heydər Əliyevə olan bu inam
və etimadın əsası onun 1969-1982-ci
illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
dövrdə qoyulmuşdu. Heydər Əliyev
uzaqgörən, müdrik və dahi siyasətçi
olduğunu hələ ölkəyə ilk dəfə rəhbərlik

və o təlatümlü günlərdə xilaskar kimi
məhz Heydər Əliyevin ətrafında sıx
birləşməklə ölkəni uçurumdan xilas etdi.
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə
Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə
ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi,
elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq
əlaqələrdə dönüş yaranmış, elmi
əsaslara, beynəlxalq norma və
prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət
quruculuğu prosesinə start verilmişdir. O
vaxta qədər vahid komandanlıqdan idarə
olunmayan, müqavimət qabiliyyətini
itirmiş və başıpozuq hərbi dəstələrdən
təşkil olunmuş ordu Heydər Əliyevin
həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz
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dünyanın istehlakçı ölkələrinə çatdırıldı.
Bu, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi
qələbəsi idi. Ölkəmizin bugünkü
inkişafında “Əsrin müqaviləsi”nin rolu
ölçüyəgəlməzdir.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan dövləti dünyanın aparıcı
ölkələri və beynəlxalq təşkilatları ilə
milli maraqlara və uzaqgörən siyasi
perspektivlərə söykənən münasibətlər
qurmuşdur. Onun xarici siyasət
məsələlərinə müstəsna əhəmiyyət
verməsi, beynəlxalq miqyasda etiraf
olunan uğurlu və cəsarətli addımlar
atması, milli məqsədlər naminə ən
nüfuzlu tribunalardan bacarıq və

Heydər Əliyev ideyaları
xoşbəxt gələcəyin təminatçısıdır
B

Müstəqilliyimizin ilk illərində
hakimiyyəti qanunsuz olaraq zəbt etmiş
AXC-Müsavat cütlüyünün səriştəsiz
idarəçiliyi Azərbaycanı, sözün əsl
mənasında, uçuruma sürükləyirdi.
Ölkəmiz dünya xəritəsindən silinmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə bir
şəraitdə nəinki ölkənin inkişaf trendlərini
müəyyən etmək mümkün deyildi, hətta
gələcək mövcudluğumuz böyük bir
sual altında idi. Yeganə nicat yolunu
Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə
qayıdışında görən Azərbaycan xalqı onu
təkidlə Bakıya, Azərbaycan adlı gəminin
sükanı arxasına keçməyə çağırırdı.
Xalqımız inanırdı ki, Azərbaycanı
düşdüyü bu ağır, mürəkkəb və faciəvi
vəziyyətdən, sosial-iqtisadi, hərbi-siyasi
böhrandan yalnız Heydər Əliyev xilas
edə bilər. Beləliklə, müdrik xalqımızın
təkidli tələbi ilə Heydər Əliyevin 1993-cü
ildə siyasi hakimiyyətə möhtəşəm
qayıdışı baş tutdu. Bu tarixi dönüş
olmasa idi, bəlkə bugünkü Azərbaycan

G

ənclik hər bir ölkənin
gələcəyinin təməlidir.
Gəncliyin yüksək
intellektual biliyə, sağlam ruh
və bədənə malik olması, mənəvi
və milli dəyərlərə sədaqət
ruhunda tərbiyə edilməsi milli
prioritet istiqamətlərdən sayılır.
Ölkəmizdə gənclərlə bağlı dövlət
siyasətinin formalaşdırılması və
həyata keçirilməsi Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər
Əliyev daim Azərbaycanın
gələcəyi haqqında düşünürdü,
gənc nəslin inkişafına davamlı
qayğı göstərirdi.

Ulu öndər Heydər Əliyev hələ
1969-1982-ci illərdə Azərbaycana
birinci rəhbərliyi dövründə gənclər
siyasətinin əsaslarını yaratmışdı. Həmin
dövrdə 15000-dən artıq azərbaycanlı
gənc SSRİ-nin müxtəlif nüfuzlu
universitetlərində təhsil almaq üçün
göndərildi. 1982-1985-ci illər ərzində bu
say 3500-ə qədər çatmışdı.
Ölkə daxilində də gənc nəslin
yetişdirilməsi istiqamətində işlər ən
yüksək şəkildə davam etdirilirdi. Təhsil
infrastrukturunun yenilənməsi, hərbi
liseyin fəaliyyətə başlaması, ali və orta
ixtisas təhsil müəssisələrində müxtəlif
təyinatlı yeni ixtisasların açılması, idman
infrastrukturunun yenidən qurulması
gələcək Azərbaycan gəncliyinin
formalaşmasına yönəlmiş mühüm
addımlardan idi.
1988-1993-cü illərdə ölkədəki
xaos vəziyyəti gənclər siyasətinə
də ağır zərbə vurmuşdu. Gənclərin
potensialından lazımınca istifadə
edilmir, gənclər müxtəlif qruplaşmaların
üzvlərinə çevrilir, təhsil müəssisələri
dağılırdı. Ümummilli lider hakimiyyətə
qayıtdıqdan sonra gənclərlə iş ölkədə
prioritetlərdən birinə çevrildi. Ulu öndər
ölkənin inkişafını birbaşa gənclərin
hərtərəfli inkişafı ilə bağlayırdı. Bu
səbəbdən də hələ ölkədə gərgin siyasi
mühitin olduğu bir dövrdə Gənclər və
İdman Nazirliyi yaradıldı. Dövlət başçısı
fəaliyyətə başladığı ilk dövrlərdən
gənclərin himayədarı olaraq sağlam
düşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsini

da olmazdı. Qısa bir zamanda ölkədə
vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin,
daxili və xarici bədxahların Azərbaycanı
parçalamaq, dövlətçiliyimizi məhv
etmək istiqamətində bütün cəhdlərinin
qarşısı unikal siyasi taktikalarla
alındı. Ümummilli lider öz qayıdışı ilə
Azərbaycana sabitlik, təhlükəsizlik,
dirçəliş və davamlı inkişaf gətirdi.
Heydər Əliyevin xalqımız və
dövlətçiliyimiz qarşısındakı misilsiz
xidmətlərindən biri ümumxalq partiyası
olan Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılmasıdır. Yeni Azərbaycan
Partiyasının yaranması tarixi zərurət
idi. YAP Azərbaycanın müstəqillik
tarixinin son dərəcə ağır və keşməkeşli
günlərində, ölkənin ciddi sınaqlarla
üz-üzə qaldığı bir dövrdə Azərbaycan
ziyalılarının təşəbbüsü və fəal iştirakı
ilə yaranmışdır. Ulu öndərin siyasi
təcrübəsi, müdrikliyi, tarixi xidmətləri,
Naxçıvanda çalışdığı dövrdə göstərdiyi
əsl vətənpərvərlik nümunələri və öz

elə bir deyim var ki, tarixi şəxsiyyətlərin nəhəngliyi zaman keçdikcə
daha aydın şəkildə görünməyə başlayır. Çünki onlar uzaqgörən
qərarları ilə öz millətinin gələcəyini müəyyən edərək bir növ zamanı
qabaqlamaq missiyasını yerinə yetirirlər. Bütün ömrünü xalqının azadlığı
və xoşbəxtliyi uğrunda mübarizəyə həsr edən ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısındakı tarixi xidmətləri də illər ötdükcə daha aydın
şəkildə görünməkdədir. Ölkəmizin bugünkü dinamik və hərətəfli inkişafını, həyatımızın bütün sahələrində yüksəliş və tərəqqini müşahidə etdikcə
Heydər Əliyevin böyüklüyünü və müdrikliyini daha dərindən dərk etmiş
oluruq. Xilaskarlıq missiyası ilə Azərbaycan xalqını ən ağır bəlalardan
hifz edən, çox mürəkkəb geosiyasi reallıqların hökm sürdüyü bir şəraitdə
Azərbaycan dövlətini parçalanmaq təhlükəsindən qoruyan və bütün
çətinliklərə, təzyiq və təhdidlərə sinə gərərərək “Mənim üçün hər şeydən
əziz mənim xalqımdır, mənim Vətənimdir, mənim torpağımdır” – deyən
ümummilli lider Heydər Əliyev hər bir azərbaycanlının qəlbində əbədi taxt
qura bildi.

Taleyüklü hadisələrin yaşandığı belə
bir məqamda Azərbaycan ziyalıları
ölkəni böhrandan çıxara biləcək yeni
bir partiya yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış
etdilər və bu məqsədlə xalqın sınanmış
lideri və müdrik oğlu Heydər Əliyevin
şəxsiyyəti ətrafında birləşdilər. 91 nəfər
Azərbaycan ziyalısının imzası ilə o
vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ali Məclisinin sədri vəzifəsini tutan
Heydər Əliyevə müraciət göndərildi.
Həmin sənəd əslində, bütün xalqın arzu
və istəklərini ifadə edirdi. Müraciətdə
Heydər Əliyevdən yeni yaradılacaq
siyasi partiyaya rəhbərlik etmək
xahiş olunurdu. Heydər Əliyev xalqın
müraciətini qəbul etsə də, onun Bakıya
gəlməsinə o zamankı hakimiyyət
ciddi manelər törədirdi. Hətta o vaxt
hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat

etdiyi həmin illərdə sübut etmişdi.
Ulu öndər Azərbaycanda birinci dəfə
hakimiyyətə gələndə ölkəmiz iqtisadi və
mədəni tənəzzül dövrünü yaşayırdı. O
zaman məhz Heydər Əliyevin gəlişi ilə
cəmiyyət həyatının bütün sahələrində
sürətli yüksəliş dövrü yaşandı. Həmin
vaxt ulu öndərin qətiyyətli, cəsarətli
və müdrik addımları, korrupsiyaya və
rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizəsi
haqlı olaraq ona xalqın sevgi və
rəğbətini qazandırdı. Əgər Heydər Əliyev
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərlik
etməyə başlayanda Azərbaycan
Respublikası sovet ittifaqının müttəfiq
respublikaları arasında bütün
göstəricilərə görə axırıncı yerlərdə
idisə, 1982-ci ildə ən qabaqcıl yerlərdə
qərarlaşmışdı. Bütün bu amilləri
qədirbilən xalqımız yaxşı xatırlayırdı

tədbirlərin nəticəsində Azərbaycanın
milli mənafelərini qorumağa qadir
nizami silahlı qüvvələrə çevrildi. Əlbəttə,
torpaqları işğal altında olan ölkənin
güclü ordusu olmalı idi. Bu reallıqdan
irəli gələrək, müasir ordu quruculuğu
strategiyasının reallaşmasına start
verildi. Tam əminliklə deyə bilərik
ki, 44 günlük Vətən müharibəsində
qazandığımız şanlı zəfərin təməlləri,
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
hərb sahəsində apardığı islahatlarla
qoyulmuşdu.
Heydər Əliyevin son dərəcə gərgin və
səmərəli fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizin
təbii sərvətləri və əlverişli coğrafi-strateji
mövqeyinin üstünlüklərindən milli
mənafelərimizə uyğun şəkildə istifadə
edilməsi təmin olunmuşdur. Onun böyük
siyasi iradəsi və müdrik uzaqgörənliyi
sayəsində əhəmiyyətli beynəlxalq
layihələrə imza atılmış və onların həyata
keçirilməsinə başlanmışdır. 1
 994-cü
ildə sentyabrın 20-də imzalanan
"Əsrin müqaviləsi", bu mənada, xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Müstəqilliyinin ilk
illərindən etibarən iqtisadi təlatümlər
içərisində boğulan Azərbaycan
bu sazişin imzalanması ilə böyük
tənəzzüldən xilas olaraq sürətli inkişaf
yoluna qədəm qoydu. Azərbaycanın
inkişafını gözü götürməyən bəzi xarici
dairələr bu müqavilənin bağlanmasına
açıq və gizli maneələr yaradırdılar.
Heydər Əliyevin müdrik siyasəti, mətin
və cəsarətli addımları ilə Azərbaycan
nefti birbaşa Ceyhan limanına çıxarıldı
və buradan yüksək tonnajlı tankerlərlə

məharətlə istifadə etməsi Azərbaycan
dövlətçiliyinin bu günü və gələcəyi
baxımından son dərəcə əhəmiyyətli
olmuşdur.
Ulu öndər vaxtilə demişdir:
“Azərbaycan dünyaya Günəş kimi
doğacaq”. Həqiqətən də, bu gün
ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin və
Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban
xanım Əliyevanın simasında dünyaya
bir Günəş kimi parlayır. 2003-cü ilin
prezident seçkiləri ərəfəsində ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin xalqa müraciəti
zamanı ifadə etdiyi “İnanıram ki, mənim
axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü
məsələləri, planları, işləri İlham Əliyev
başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm
qədər inanıram və gələcəyinə böyük
ümidlər bəsləyirəm” müdrik kəlamı
reallıqda tam təsdiqini tapdı. Ali Baş
Komandanımız, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə apardığımız “Dəmir yumruq”
əməliyyatı nəticəsində 30 il işğal altında
qalan torpaqlarımız azadlığa qovuşdu,
ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu.
Qarşıda isə bizi daha böyük hədəflər,
məqsədlər gözləyir. Bu hədəflərə
çatmağın yeganə qarantı isə xalq olaraq
Prezidentimizin ətrafında sıx birləşmək
və Heydər Əliyev ideyalarını gələcək
nəsillərə ötürməkdir. Heydər Əliyev
siyasəti uğurlu və xoşbəxt gələcəyimizin
əsas təminatçısıdır.

Elşad Mirbəşir oğlu,
Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə
Heyətinin üzvü, siyasi elmlər
doktoru, Sosial Tədqiqatlar
Mərkəzinin sədr müavini

Heydər Əliyev və
Azərbaycan gəncliyi
dövlətin və cəmiyyətin prioritet vəzifəsi
səviyyəsinə yüksəltdi. Ulu öndərin
xalqımız qarşısındakı ən böyük
xidmətlərindən biri də o idi ki, gənclərlə
bağlı məsələləri həmişə öz siyasətinin
əsas tərkib hissələrindən biri hesab
edir, onların imkan və bacarıqlarını
yüksək qiymətləndirir, problemlərin həlli
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə
xüsusi diqqət yetirirdi. Ümummilli lider
bundan əlavə, gənclər sahəsində dövlət
siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi
məqsədilə zəruri qanunvericilik
bazasının formalaşdırılmasına böyük
önəm verirdi.
2 fevral 1996-cı ildə Azərbaycan
gəncliyinin həyatında yeni dövrün
başlanğıcı oldu. Müstəqil Azərbaycanın
tarixində həmin gün ümummilli liderin
şəxsən iştirakı ilə Azərbaycan gənclərinin
ilk forumu keçirildi. Bir il sonra ilk forumun
iştirakçılarının bir qrupu ilə görüşən
xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev
əsas diqqəti keçən bir il ərzində görülmüş
işlərin təhlilinə, gənclərlə bağlı əsas
problemlərin həllinə yönəltdi. Ulu öndərin
həmin gün imzaladığı sərəncamla
fevralın 2-si ölkəmizdə Gənclər Günü
kimi qeyd olunmağa başladı. Bu MDB
və Şərqi Avropa ölkələri arasında ilk belə
addım idi.
Bu gün arxaya baxdıqda görürük
ki, ilk forumdan sonra müstəqil
Azərbaycanda gənclərə olan münasibət
kökündən dəyişib. Ötən illər ərzində
gənclərin sosial problemlərinin həlli
istiqamətində böyük işlər görülüb.
Gənclərlə iş sahəsini genişləndirmək
üçün imzalanmış “Dövlət gənclər
siyasəti haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və
idman haqqında”, “Gənc istedadlar üçün
təqaüdlərin təsis edilməsi haqqında”

Mənim üçün ən əziz nemət Azərbaycanın
uşaqlarıdır, Azərbaycanın gəncləridir. Çünki
Azərbaycan Prezidenti kimi mən də bu gün
Azərbaycanın böyük gələcəyi haqqında
düşünürəm. Azərbaycanın gələcəyi isə
Azərbaycanın gənclərindən və uşaqlarından
asılıdır.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider
fərmanlar, sərəncamlar, eyni zamanda,
qəbul edilmiş “Azərbaycanın gənc
istedadlarına dövlət qayğısı haqqında”,
“Gənc ailə”, “Gənclərdə vətənpərvərlik
və vətəndaşlıq hisslərinin yüksəldilməsi
haqqında”, “İstedadlı yeniyetmələrin və
yaradıcı gənclərin sosial, iqtisadi və s.
problemlərinin həllinə yönəlmiş, onların
öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirmələrinə
kömək edən Dövlət Proqramı”, “Ordudan
tərxis olunmuş gənclərin məşğulluğu”,
“Gənclər siyasəti haqqında” proqramlar,
qanunlar gənclərin fəaliyyətinə stimul
verdi.
Dövlətin gənclər siyasəti bu gün
ümummilli liderin layiqli davamçısı,
ölkə başçısı cənab İlham Əliyev
tərəfindən yeni inkişaf mərhələsinə
qaldırılıb. Gənclərin hərtərəfli inkişafı,
mükəmməl təhsil alması müxtəlif sahələr
üzrə potensiallarının aşkar edilməsi,
bacarıqlarının stimullaşdırılması üçün
münbit şərait yaradılıb. Azərbaycan
gəncliyi ictimai həyatın bütün
sahələrində fəal iştirakı ilə seçilir. Ölkə
başçısının müvafiq sərəncamları ilə
2007-ci ilin “Gənclər ili”, 2020-ci ilin
“Könüllülər ili” elan edilməsi ölkəmizdə

uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər
siyasətindən və gənclərə qayğıdan
xəbər verir. Bu diqqət və qayğının
nəticəsidir ki, son illər gənclərimiz
ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi və
mədəni həyatında fəal iştirak edir,
mədəniyyət, elm və idman sahələrində
böyük inamla irəliləyir, zəngin mədəni
irsimizin qorunub saxlanması və inkişaf
etdirilməsi yolunda mühüm addımlar atır,
milli dəyərlərimizin yaşadılması və təbliği
üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər.
Azərbaycanda həyata keçirilən
gənclər siyasəti gənc nəslin hərərəfli
inkişafı üçün şərait yaratmaqla
yanaşı, onları vətənpərvər ruhda
formalaşdırıb. Bu baxımdan, 44
günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan
gəncinin vətənpərvərliyini, gücünü,
əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi.

Müharibənin əsas ağırlığı Azərbaycan
gəncinin üzərinə düşdü. Çünki amansız
döyüşlərdə əldə silah düşmənin üzərinə
gedən ilk növbədə gənclər oldular.
Gənclərimizin fəallığı sayəsində bütün
sosial media platformalarında düşmənə
adekvat cavablar verildi.
Müharibəyə yollanan gənclərin
hamısı döyüşlərdə qəhrəmancasına
iştirak etdi. Hər biri öz igidliyi ilə
vətənpərvərlik salnaməsi yazdı,
zəfər dolu döyüş yolu ilə dillərdə
dastana döndü. Onlar bütün dünyaya
Azərbaycan gəncinin nəyə qadir
olduğunu göstərdilər. Elə son günlərdə
Cəbrayıl və Zəngilan rayonunda səfərdə
olan ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
Azərbaycan gəncini və onların müharibə
dövründəki fəaliyyətini belə şərh edib:
“Biz qəlbində güclü Vətən sevgisi olan

gənc nəsil yetişdirdik. Hətta torpaqlarını
görməyən gənclər bir arzu ilə yaşayıb ki,
ədalət bərpa olunsun və onlar öz doğma
torpaqlarına qayıtsınlar.”
Dövlət başçısının dediyi bu sözlər
gənc nəslin öz dövlətinə, Vətəninə nə
qədər dərin duyğularla bağlı olmasından,
ölkəmizdə gənclərlə iş sahəsində
görülən mütərəqqi işlərdən xəbər verir.
Gənclər siyasəti ilə bağlı görülən işlər
bir daha onu deməyə əsas verir ki, bu
gün ölkəmizdə vətənpərvər, milli-mənəvi
dəyərlərə, Heydər Əliyev ideyalarına
sadiq gənclik formalaşdırılır, bunun üçün
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.
Bu isə gələcək inkişafımızın möhkəm
əllərdə olacağına böyük əminlik yaradır.

Cəbi QULIYEV,
YAP Gənclər Birliyinin üzvü,
Milli Məclisin deputatı
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“Azərbaycan tarixi bir çox dahi şəxsiyyətlər yetirib.
 nların hər biri hansısa yüksək keyfiyyəti ilə tarixdə qalıb.
O
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər
Əliyevin dahiliyi isə çoxcəhətliyi və mükəmməlliyi ilə seçilir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda tarixi şəxsiyyətlərin
təkamülü prosesinin zirvəsi sayılan ilk ümummilli lider statusuna, elə bil ki, bütün dahilərimizin ən yaxşı cəhətlərini
öz varlığında, fəaliyyətində üzvi surətdə qovuşdurmaqla
çatmışdır. Azərbaycanın əbədi liderinin müstəsna zənginliyi
ilə seçilən həyatı və misilsiz fəaliyyəti də ən mükəmməl
tarixi şəxsiyyətin ömür yolu olaraq çağdaş siyasi tariximizin
zirvəsini təşkil edir”.
Müsahibim – qocaman ziyalı,
 rezidentin fərdi təqüdçüsü Musa BaP
ğırovla ümummilli lider Heydər Əliyevin
bioqrafiyasının dünya miqyasında boy
verən nadir fakt və hadisələri ilə bağlı
ötən illərdə silsilə yazılar hazırlayıb
çap etdirmişik. Geniş oxucu auditoriyasının böyük maraqla qarşıladığı, bir
çox həmkarlarımızın dönə-dönə istinad etdiyi həmin materialların özəlliyi
ondadır ki, Musa müəllim Heydər Əliyev
şəxsiyyətinə onun böyük xidmətlərinin
obyektiv təhlili prizmasından və xarici
aləmdə doğurduğu xüsusi maraq sferasından yanaşır. O, həm də ulu öndərlə
bağlı nadir fakt və sənədləri beynəlxalq
aləmdə milli tariximiz üçün kəsb etdiyi
önəminə görə toplayır və təqdim edir.
Bu fərqli baxış və ifadə tərzi Heydər
Əliyev şəxsiyyətinin dünya miqyasında
əks-sədasının genişliyi ilə yanaşı, müsahibimin özünün də fəaliyyət sahələrinin
universallığı, maraq dairəsinin əhatəliliyi,
axtarış-yaradıcılıq əlaqələrinin ölkəmizin
hüdudlarını aşmasından qaynaqlanır.
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət
xadimi, keçmiş sovet ittifaqı miqyasında
tanınmış kinematoqrafçı və jurnalist,
kino və televiziya sənəti üzrə professor, hərbi-siyasi mövzular üzrə nadir
tədqiqatçı, II Dünya müharibəsi veteranları hərəkatının fəalı olaraq Musa Bağırovun çoxillik fəaliyyəti təkcə respublikamızla məhdudlaşmayıb.
Yorulmaz yaradıcı ziyalılarımızdan
olan 88 yaşlı tədqiqatçı-publisist ötən
əsrin 60–90-cı illərində sənədli kino yaradıcılığı və hərbi mövzuda tədqiqatları
zamanı keçmiş SSRİ-nin bir sıra rəhbər
və əksər yaradıcılıq qurumları, elmi
mərkəzləri, arxivləri ilə ardıcıl əlaqədə
olmuş, görkəmli dövlət xadimləri və
ziyalılarla sıx təmas yarada bilmişdir.
Görkəmli siyasət və dövlət xadimi
Nəriman Nərimanov, Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı Həzi Aslanov və sovet milisi
barədə sənədli filmlər çəkərkən o bir çox
yüksək çinli dövlət xadimi və hərbçilərlə,
hətta Stalin dövrü sovet rəhbərlərindən
olmuş Lazar Kaqanoviçlə, SSRİ-nin
sabiq müdafiə nazirləri, marşallar
Georgi Jukov və Dmitri Yazovla, SSRİ
daxili işlər naziri Nikolay Şelokovla
müxtəlif illərdə müsahib olmuş, onlardan
Azərbaycan və Heydər Əliyev barədə
nadir tarixi əhəmiyyətli məlumatlar əldə
etmişdir.
SSRİ-nin baş naziri olmuş Valentin
Pavlovla isə Musa Bağırov o, hələ
SSRİ Qiymət Komitəsinin sədri olanda
ailəvi dostluq etmişdir. Pavlovun məxfi
istifadə üçün Musa müəllimə bağışladığı,
vaxtilə Nyu-Yorkda çap olunmuş məşhur
“Kremldə mübarizə” kitabı onun zəngin
arxivindəki nadir qaynaqlardan biridir.
O zaman SSRİ-də tərcüməsi gizli yolla,
məhdud dairədə yayılmış bu nəşrdə
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin Kreml dövrü fəaliyyəti
çox qiymətli fakt və mülahizələrlə əksini
tapıb.
Musa müəllim bildirir ki, onun çoxsaylı görüş və söhbətlərində iki mövzu
həmişə üstünlük təşkil edib: ümummilli
lider Heydər Əliyevin nadir xarizmasının parlaqlığı, nadir şəxsiyyətinin
Azərbaycan sərhədlərini aşan hüdudsuz məşhurluğu və bir də hər yerdə
erməni millətçilərinin ulu öndərin dünya
miqyaslı şöhrətinə və xalqımızın üstün
dəyərlərinə xain münasibəti.

xasının sonlarında ABŞ-da nəşr olunmuş “Kremldə mübarizə” kitabında
sonuncu dövr sovet rəhbərlərindən
biri kimi Heydər Əliyev barədə
söylənmiş qiymətli fikirlərlə tanış etdi:
– Bu kitab sovet kommunist piramidasının zirvəsi olan Kremldə
hakimiyyət uğrunda gedən – Vladimir
Lenindən başlayıb Mixail Qorbaçovla
bitən mübarizədən bəhs edir. Kitabda
ən yüksək qiymət Yuri Andropova və
Heydər Əliyevə verilib. Digər sovet
rəhbərlərinin hamısından mənfi planda
bəhs olunub.

Böyük siyasətin
Heydər Əliyev zirvəsi
Ulu öndərin titanik fəaliyyəti
Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdı
Heydər Əliyevin SSRİ miqyasında
nüfuzu və şəxsiyyətinə olan xüsusi
sevgi, hörmət isə bir çox bağlı qapıların Musa müəllimin üzünə açılmasında
təsirli rol oynayıb. O, rastlaşdığı erməni
xəyanətkarlıqlarını da xalqımızın böyük
oğlunun adının və nüfuzunun işığında
dəf edib. Müsahibim yeri düşdükcə
neçə-neçə belə hadisədən söz açıb.
Dünyada məşhur olan “Stalinqrad
panoraması” xatirə kompleksinin açılışına Stalinqrad qəhrəmanı Həzi Aslanovun tədqiqatçısı kimi dəvət olunan
Musa Bağırov təntənəli mərasimdən
əvvəl müttəfiq respublikaların cəbhəyə
köməyini əks etdirən pannolarla tanış olarkən görür ki, Ermənistana aid
guşədə yazılıb: sovet hərbi texnikası
ermənilərin verdiyi benzinlə vuruşub.
Məlum olur ki, kompleksin təşkilində
2 məsləhətçi marşaldan biri Baqramyandır. Musa müəllim bildirir ki, həmin
lövhə dərhal götürülməsə, Azərbaycan
rəhbəri Heydər Əliyevə məlumat
verəcək. Beləliklə, İvan Baqramyanın erməni xəyanətkarlığı baş tutmur.
Başqa bir halda isə Musa Bağırov
Hindistanda keçirilən sovet mədəniyyəti
günlərində İrəvanda çəkilmiş, türkləri
və azərbaycanlıları düşmən kimi təqdim
edən filmin nümayişinin qarşısını o vaxt
Kremldə çalışan Heydər Əliyevin adını
xatırlatmaqla alıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
doğum gününün növbəti ildönümü
ərəfəsində Musa Bağırov dəfələrlə redaksiyamıza gəldi, çoxsaylı materiallarla
tanış olduq. Müsahibimiz beynəlxalq
miqyaslı siyasət və dövlət xadimi Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyətinin Moskva
dövrü haqqında bəzi faktları ilk dəfə
qəzetimizin oxucularına təqdim etdi. Bu
materialların aparıcı xəttini beynəlxalq
aləmdə hakim olmuş belə bir mülahizə
təşkil edir: türk-islam mənşəli Heydər
Əliyev hələ Azərbaycan rəhbəri olarkən
SSRİ-nin Şərq siyasətini müəyyən edən,
bəzi strateji məsələlərin həllinə cəlb
edilən parlaq bir lider idi; Yuri Andropov 1982-ci ildə sovet rəhbərliyinə
gələrkən ilk addımlardan biri Azərbaycan
rəhbərinin Sov. İKP MK Siyasi Bürosuna
üzv seçməsi və SSRİ Nazirlər Soveti
Sədrinin birinci müavini təyin edilməklə
Moskvaya çox məsul işə aparılması
olmuşdu.
Beləliklə, Musa Bağırov əvvəlcə
bizi müəllifləri Vladimir Solovyov və
Yelena Klepikova olan və sovet epo-

Bildirilir ki, çökməkdə olan sovet
sistemini xilas etmək üçün Yuri Andropov Heydər Əliyevi əyalətdən Kremlə
yüksək posta gətirdi və ona 19 ən ağır
sahənin rəhbərliyini həvalə edərək
böyük səlahiyyət verdi. Heydər Əliyev
tezliklə bürokratiya və durğunluq
girdabında çapalayan icra sahələrinin
təşəbbüskarlıqla idarə edilməsini nizama
saldı. Lakin nazirlər və komitə sədrləri
Kremldə hökumət müşavirəsində Yuri
Andropova şikayət edərək bildirirlər ki,
Heydər Əliyev onları axşamlar da, şənbə
günləri də işlədir. Andropov yüngülcə
gülümsəyərək barmaqları ilə stolu
döyəcləyib deyir ki, Əliyev onun özünü
də belə işlədir. Görünür, belə də lazımdır. Müəlliflər qeyd edirlər ki, Kremldə
qoca, ölgün sovet rəhbərləri arasında
yeganə enerjili, işıq saçan kadr Heydər
Əliyev idi. O hökumət rəhbərinin birinci
müavini olsa da, SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri olmağa ən layiqli namizəd idi.
Bunu hökumət sədri, ayaq üstdə zorla
dayanan Nikolay Tixonov da duyur və
Heydər Əliyevə gizli bir həsədlə baxırdı.
Baş katib Andropov vəfat edəndən
sonra Heydər Əliyevə qarşı qərəzli
münasibət üzə çıxıb artmağa başladı.
Sovet rəhbərlərindən xarici işlər naziri
Andrey Qromıko Heydər Əliyevə dərin
rəğbət bəsləyirdi. O, Yuri Andropovu
əvəz edən xəstə Konstantin Çernenkodan sonra baş katibliyə əsas namizəd
Heydər Əliyevi görürdü. Sov. İKP MK
katibi Mixail Qorbaçov və paytaxt
metrosu ilə bağlı bir məsələdə Heydər
Əliyevin prinsipial mövqeyindən incik
qalan Moskva şəhərinin rəhbəri Viktor
Qrişin bu rəğbətdən narahat olaraq
Andrey Qromıkonu neytrallaşdırmağa
çalışırdılar.
Heydər Əliyev isə bu intriqalara
qoşulmadan öz işində idi və bu uğurlu fəaliyyət partiyada, hökumətdə və
cəmiyyətdə onun nüfuzunu durmadan
yüksəldirdi. Kitabda qeyd edilir ki, o
zaman xaricdə və ölkədə bir çox ağıllı
adamlar Çernenkodan sonra baş katibin
Heydər Əliyev olacağını düşünürdülər.
Lakin İosif Stalindən sonra qeyri-slavyan
mənşəli kadrın sovet lideri olmasına sərt
qadağa qoymuş Kreml elitası Heydər
Əliyevin də türk-müsəlman mənşəyini
onun qarşısında maneəyə çevirdilər.
Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, Kremldəki
oyunlara qoşulmayan Nəriman
Nərimanovu Lenindən sonra Stalin–
Orceonikidze–Mikoyan üçlüyü aradan

götürə bilsə də, bu dəfə Qorbaçovun
ermənipərəst dəstəsi Heydər Əliyevi
siyasi olimpdən uzaqlaşdırsa da, cismən
məhv edə bilmədi. Ulu öndərin sonradan böyük siyasətə qayıdışı isə onlarda
yalnız həsəd hissləri oyatdı.
Bu yerdə Musa Bağırov London nəşrlərinə istinad edən Rusiya
qəzetlərinin yazılarından söz açdı:
– Bu qəzet yazılarında isə bildirilir
ki, Çernenkodan sonra baş katib olmaq
istəyən Qorbaçov bir vaxtlar onunla Moskva Dövlət Universitetində bir
yerdə oxumuş və sonradan İngiltərəyə
mühacirət etmiş, əlləri Londonun siyasi
olimpinə çatan Zdenik Melinarj, Fridrix Yudoviç və Aleksandr Nekriç kimi
siyasətçilər vasitəsilə xanım Tetçerlə
əlaqə yaradır və ondan xarici dəstək
istəyir. Tezliklə Qorbaçov bu ölkəyə
dəvət olunur və onun baş katibliyinə
dəstək yolları gizli müzakirə edilir.
Mixail Qorbaçov geri qayıdandan
sonra bütün diqqətini Heydər Əliyevin
üzərində cəmləmiş Siyasi Büro ağsaqqalı, Kremldə əsas söz sahiblərinidən
biri olan Andrey Qromıkonu SSRİ
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri
kimi hakimiyyətin ikinci adamı olmağa razı salmaqla, onun baş katibliyə
namizədliyindən daşındırmağa nail oldu.
Qorbaçov 1986-cı ilin martında Çernenkonun vəfatından sonra baş katib olan
kimi əvvəlcə əsas rəqibləri Qriqori Romanovu və Viktor Qrişini, ilyarım sonra
isə Heydər Əliyevi istefaya göndərməyə
nail oldu. Beləliklə, çox keçmədən kapitan kayutunda daim hakimiyyət davası
getmiş sovet imperiya gəmisi sulara
qərq edildi.
Sonra Musa müəllim Stalinin əsas silahdaşlarından olmuş Lazar Kaqanoviç,
sovet marşalları Georgi Jukov və Dmitri
Yazovla görüşlərindən, sovet daxili işlər
naziri Nikolay Şelokov və digər yüksək
çinlilərin, tanınmışların Heydər Əliyev
barədə yüksək fikirlərindən də söhbət
açdı:
– Lazar Kaqanoviçlə bir təsadüf
nəticəsində tanış oldum. Nəriman
Nərimanov haqqında filmi çəkərkən
bədnam 26-lardan olmuş Prokofi
Caparidzenin qızları Yelena və Lyutsiya
ilə onların mənzilində söhbət edərkən
bacılardan biri pəncərədən baxıb dedi ki,
Lazar Kaqanoviç də onlarla bir binada
yaşayır və indi həyətdə nəvəsini gəzdirir.
Tez aşağı düşüb onunla söhbət etmək
istədim. Əvvəlcə sərt dönüşlə mənə
məhəl qoymadı. Sonra nəvəsi ilə top-top

oynamağa başlamağı onun qırışığını
açdı. Biləndə ki, Bakıdanam həvəslə
söhbətə başladı.
Kaqanoviçin söylədilkərindən ikisini
oxuculara çatdırıram. O əvvəlcə dedi
ki, 1941-ci ildə müharibə başlayanda
Anastas Mikoyanın planı ilə Azərbaycan
köçürülməyə hazırlanmışdı. Bu planı
Lavrenti Beriya ilə Mircəfər Bağırovun
möhkəm dostluğu pozdu. Beriya Siyasi
Büroda müzakirədə dedi ki, Azərbaycan
cəbhəyə neft verir, yaxşı da döyüşür.
Bəs bundan sonra nefti kim çıxaracaq,
Azərbaycan döyüşçüsünü də narazı
salmaq olmaz.
İkincisi, Kaqanoviç o vaxt
Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər
Əliyevin yüksək rəhbər keyfiyyətlərindən
şövqlə danışdı və uzaqgörənliklə dedi
ki, belə kadrlar SSRİ rəhbərliyinə
gətirilməlidir. Həzi Aslanov haqqında filmi
çəkəndə isə Moskvada Georgi Jukovla
görüşdüm. O da dedi ki, Azərbaycan
nefti olmasa idi SSRİ qalib gələ bilməzdi,
hətta Avropanı da Bakı nefti xilas
etdi. Marşal Jukov Heydər Əliyevin
Azərbaycana uğurlar qazandırmaqla onu
ittifaqda və dünyada məşhurlaşdırdığını
da vurğuladı.
Marşal Yazovla isə SSRİ dağılandan sonra görüşdük. O dedi ki, Mixail
Qorbaçov Qarabağı Ermənistana
vermək məqsədilə 1990-cı ilin yanvarında Bakıda daha böyük cinayətlər
törətməyi planlaşdırmışdı. Baş katib
bunu mənim əlimlə etmək istəyirdi. Mən
qoşunlara Bakıya girmək əmri verməklə
bağlı tərəddüd edəndə bu əmri ölkə
rəhbəri kimi o özü imzaladı. Qorbaçovun
Bakının altını-üstünə çevirmək planını o
vaxt Heydər Əliyev pozdu. Lakin Yazov
Heydər Əliyevin buna necə nail olduğunu açıqlamadı.
Nəhayət, bir hadisəni də söyləyim.
SSRİ dağılandan sonrakı illərdə Mos
kvada Lefortovo metrostansiyasının
qarşısındakı bağda özünü Nikolay Nikolayeviç kimi təqdim edən bir nəfərlə tanış
oldum. O da biləndə ki, azərbaycanlıyam
dərhal Heydər Əliyevdən danışdı və dedi
ki, Kremldə bilavasitə Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında yüksək vəzifədə
çalışıb. O, keçmiş rəhbəri barədə çox
yüksək fikirlər söylədi. Axırda dedi ki, siz
niyə onun qədrini bilmirsiniz? Eşitmişəm
ki, Bakıya qayıdandan sonra yerli
rəhbərliyin qısqanclığı üzündən gedib
doğulduğu torpağa.
Sonda Nikolay Nikolayeviç dedi
ki, Heydər Əliyev Moskvada olanda
Qorbaçovun ətrafını bürümüş ermənilər

səslərini çıxara bilmirdilər. O, istefaya
gedən kimi gördünüz, başınıza nə oyun
gətirdilər. Heydər Əliyev Kremldə olanda
Azərbaycan üçün çox iş gördü. 20 Yanvardan sonra isə o, mənimlə məxfi görüşüb SSRİ DTK-nın rəhbərinə bir məktub
göndərdi. Mən bilən, o məktubdan sonra
Qorbaçov Bakıda qırğını və cəzaları
dayandırdı.
Musa Bağırov bu yaxınlarda
Tiflisdə ziyalı dostları ilə olan bir
görüş barədə də danışdı:
– Bilirsiniz ki, Gürcüstanın ərazi
bütövlüyü də 30 ildir ki, pozulub. Onlar
Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki
qələbəsini Heydər Əliyev siyasətinin
nəticəsi olduğunu söylədilər. Bildirdilər
ki, Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev
kimi ümummilli lideri, onun oğlu,
yetirməsi İlham Əliyev kimi Prezidenti
və qəhrəman sərkərdəsi olduğuna görə
xoşbəxtdir. Azərbaycanın bu qələbəsi
Gürcüstan üçün bir nümunədir.
Sonda bir daha bildirim ki, ulu
öndər Heydər Əliyev elə bir qüdrətli
şəxsiyyətdir ki, onun əzəmətli fiquru
dünyanın hər yerindən görünür və
Azərbaycanı nişan verir. Heydər Əliyevin
böyüklüyü onu yetirən xalqın böyüklüyü
üzərində ucalıb. Ulu öndər öz ölkəsinə,
xalqına sevgisinin böyüklüyü ilə ucalıb
və Azərbaycanı da daim zirvələrə qanadlandırıb. Dünyanı dolaşan Heydər Əliyev
fenomeni və ulu öndərin parlaq xarizması həmişə Azərbaycanın üstünə gur işıq
saçıb. Onun bu missiyasını indi ən layiqli
davamçısı Prezident İlham Əliyev uğurla
davam etdirir.
Onu da deyim ki, dövlət başçısı
İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban
Əliyevanın şəxsiyyəti və Azərbaycan
üçün gördüyü işlər barədə də xaricdə
səslənən və yazılan xeyli mötəbər
material toplamışam. Onları da yaxın
vaxtlarda sizin oxuculara çatdırmaq
istəyirəm. Ümumiyyətlə, ulu öndər
Heydər Əliyevin əfsanəvi şəxsiyyəti və
onun Azərbaycana qələbələr qazandıran böyük siyasətinin davam etdirilməsi
barədə xarici mənbələrdəki materialları
xalqımıza çatdırmaq üçün hələ çox iş
görülməlidir.
– Musa müəllim, maraqlı söhbətə,
açıqladığınız qiymətli materiallara
görə sağ olun.

Söhbəti qələmə aldı:
Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev irsi və müstəqil Azərbaycan gəncliyi AHİK ulu öndər Heydər Əliyevin doğum günü
Bu, elə bir ömür yoludur ki,
yaşından, ictimai mövqeyindən
və siyasi təfəkküründən asılı
olmayaraq hər kəsin nümunə
olaraq götürə biləcəyi məqamlarla
doludur. Bu, elə bir həyatdır ki,
hər dəfə tarixə nəzər saldıqda
ulu öndərin Azərbaycan üçün,
xalqımız üçün böyük xidmətlərinin
nə qədər böyük fədakarlıq tələb
etdiyinin şahidi oluruq. Ümummili liderin həyatı Azərbaycan
gəncliyi üçün misilsiz örnəkdir. Ulu
öndərin həyat yolundan öyrənə
biləcəklərimiz, onun parlaq ideyaları və əməlləri bizim gələcəyimizə
nur saçan, yolumuzu işıqlandıran
ali dəyərlərdir.
Zəmanəmizin bu dəyərli
şəxsiyyətinin ölkəmiz və xalqımız
üçün fədəkarcasına sərf etdiyi
ömür yolu Azərbaycanın intibah
modelini formalaşdıran dəyər və
prinsiplərlə zəngindir. Tariximizə,
kökümüzə sədaqət, Vətənə,
dövlətə və millətimizə bağlılıq
Heydər Əliyevi ümummilli lider
səviyyəsinə ucaldan dəyərlər
sırasındadır.

ilə əlaqədar 5 min ailəyə sovqat göndərəcək

Tarix yaddaşına həkk etdiyi hadisələri hər zaman bizə xatırladır. Hadisələr, baş vermiş olaylar və böyük şəxsiyyətlər
tarixdə önəmli yer alır. Böyük şəxsiyyətlər tarixə yön verdikləri
və gördükləri möhtəşəm işlərin nəticəsi olaraq nəsillərin yaddaşında minilliklər boyu yaşamağa davam edirlər. Doğum gününün
98-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz ulu öndər Heydər Əliyev də
Azərbaycan tarixində silinməz izlər qoymuş dahi şəxsiyyətdir.
Keçdiyi həyat yolu hamımıza yaxşı bəlli olan ümummilli lider
bugünkü müstəqil və qüdrətli Azərbaycanın qurucusudur.
Bu gün Azərbaycan gəncliyi
bütün sahələrdə ölkəmizi ləyaqətlə
təmsil edir. Bu təmsilçilik tarixi torpaqlarımızın bərpasında,
Azərbaycanın haqq səsinin bütün
dünyaya çatdırılmasında, müasir
dövrün çağırışlarına adekvat cavab verilməsində özünü ən parlaq
şəkildə göstərir.
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının
98-ci ildönümü çox əlamətdar
dövrə təsadüf edir. Ötən il biz
Azərbaycan Prezidenti, müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin və Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində

düşmənə qalib gələrək, zəbt
olunan ərazilərimizi işğaldan azad
etmişik. Ulu öndər hər zaman öz
çıxışlarında bir gün əzəli torpaqlarımıza mütləq qayıdacağımızı
böyük bir əminliklə vurğulayırdı.
Bu gün onun siyasi kursunu böyük
uğurla davam etdirən, Azərbaycanı
haqq davasından qalib çıxaran
cənab Prezident İlham Əliyev bu
əminliyin təsadüfi olmadığını bütün
dünyaya sübut etdi. Prezident
İlham Əliyevin öz çıxışında qeyd
etdiyi kimi dövlətimizin başçısı
xoşbəxt adamdır ki, ata vəsiyətini
ləyaqətlə yerinə yetirdi. Beləliklə,
ulu öndərin 98-ci doğum günü

A

bütöv, daha güclü və müstəqilliyi
daha da möhkəmlənmiş
Azərbaycanda qeyd olunur.
Bu gün Azərbaycan gəncliyinin
qarşısında böyük vəzifələr durur.
Azərbaycanın daha qüdrətli
dövlətə çevrilməsi, müstəqilliyinin
qorunması üçün var gücümüzlə
çalışmalıyıq. Ümummilli liderin də
dediyi kimi, hər bir Azərbaycan
gənci hər şeydən çox, hər şeydən
artıq müstəqil Azərbaycanın
bu günü, gələcəyi haqqında
düşünməlidir.

Bəxtiyar İSLAMOV,
YAP Gənclər Birliyinin sədri

zərbaycan
Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyası
İcraiyyə Komitəsinin
iclasında ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan
olmasının 98-ci ildönümü
münasibətilə ölkənin
aztəminatlı ailələrinə sovqat
paylanması qərara alınıb.
Qərara əsasən, Prezident İlham
Əliyevin aztəminatlı, şəhid və qazi
ailələrinin sosial problemlərinin
həlli istiqamətində həyata keçirdiyi
tədbirlərə müvafiq olaraq, həmin
kateqoriyaya daxil olan 76 şəhər və
rayonda, eləcə də Naxçıvan Muxtar
Respublikasında məskunlaşan
5 min ailəyə ərzaq sovqatı
göndəriləcək.
Xatırladaq ki, ötən il aprelin
29-da pandemiya ilə bağlı “Evdə
qal” qapanması zamanı və bu

il martın 17-də Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası maddi və mənəvi yardım
məqsədi ilə respublikanın bütün

şəhər və rayonlarında yaşayan
3,99 min ailəyə maşın karvanları ilə
68 ton ərzaq sovqatı çatdırıb.

“Xalq qəzeti”
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Milli mədəniyyətimizin inkişafında

Heydər Əliyev mərhələsi

Xalqımız öz mədəniyyəti, incəsənəti, milli-mənəvi dəyərləri ilə dünyada tanınmışdır. Millimənəvi dəyərlərimizin kökləri çox-çox qədim zamanlara gedib çıxır. XX əsrdə isə xalqımızın
mədəni həyatında yeni dövr başlanmışdır. Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan
bir dövrdür. Ulu öndər deyirdi: “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya
xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir”.
Ona görə də ulu öndər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətinin
inkişafını diqqət mərkəzində saxlamışdır.
Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, milli
dövlətçilik dəyərlərinin əsasını
sağlam düşüncəli mədəniyyət
təşkil edir. Sabahkı uğurlara
yeganə təminat isə sağlam
cəmiyyət quruculuğuna diqqət
artırmaq, köklü mənəvi dəyərləri
yeni nəslə və bütün cəmiyyətə
daha dərindən və əzmlə aşılamaqdır.
Heydər Əliyev mədəniyyəti
xalqın böyük sərvəti hesab edirdi.
Elə ona görə də mədəni-mənəvi
dəyərlərin qorunması, təbliği və

yeni estetik düşüncəyə məxsus
əsərlərin yaradılması üçün
mümkün olan hər şeyi edirdi.
Biz xoşbəxt nəsilik ki, Heydər
Əliyevlə bir epoxada yaşamaq
bizə nəsib oldu və ulu öndərin
mədəniyyətimizə, incəsənətimizə
göstərdiyi böyük qayğıya şahidlik
etdik.
Açığını deyim ki, Azərbaycan
mədəniyyətinin görkəmli
xadimləri heç zaman Heydər
Əliyev dövründə olduğu qədər
tanınmamışlar. Heydər Əliyev

Ö

tən il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əkshəmlə əməliyyatları ilə əldə edilən parlaq qələbə
nəticəsində ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz təmin
edildi. Hazırda respublikamızın qarşısında duran ən
ümdə məsələ bu zəfərin əbədiləşdirilməsi üçün doğma
torpaqlarından 30 ilə yaxın bir müddətdə köçkün düşən
insanların öz yerlərinə qayıdışını təmin etməkdir.

“Böyük qayıdış” strategiyası vətəndaşlarımızın işğaldan
azad edilən torpaqlarda dayanıqlı məskunlaşmasını və həmin
ərazilərin ölkənin iqtisadi sisteminə
inteqrasiyasını reallaşdıracaq.
Bununla yanaşı, Azərbaycanın regionda beynəlxalq nəqliyyat-logistika
dəhlizinin respublikamızın qlobal
bazarlara çıxış imkanlarının artırılmasına, erməni faşistlərinin xarabalığa çevirdikləri yaşayış sahələrində
həyatın canlanmasına əhəmiyyətli
təkan verəcək.
Artıq bərpa-quruculuq prosesinin vahid mərkəzdən həyata
keçirilməsinə başlanılıb. Azərbaycan
Prezidenti bu torpaqlarda bütün
işlərin ardıcıllıqla reallaşdırılacağını, birincisi, keçmiş məcburi
köçkünlərin doğma yurdlarına
qayıdışı üçün ərazilərin minalardan
təmizlənəcəyini, erməni vandallarına
qarşı beynəlxalq səviyyədə təzminat
davasının açılması üçün onların vurduqları ziyanın qiymətləndiriləcəyini,
lazımi inventarlaşdırma, pasportlaşdırma işlərinin aparılacağını, infra
struktur layihələrinin icra ediləcəyini
xatırladıb. Bu tədbirlərin paralel
şəkildə icrası ilk gündən etibarən
diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Yeri gəlmişkən, yeni reallıqların formalaşması bölgədə yeni
beynəlxalq əməkdaşlıq formatının
qurulmasını şərtləndirir. Düşməndən
təmizlənən ərazilərdə sosial in
frastrukturun yenidən qurulması və
əhalinin işlə təmin olunması üçün
dövlət investisiyası ilə yanaşı, yerli
və xarici investisiya da cəlb edilir. Böyük quruculuq layihələrinə
dost ölkələrin qoşulması siyasəti

Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə
mövqeyini daha da möhkəmləndirir.
Dövlətimizin başçısı çıxışlarında dəfələrlə Qarabağın bərpası
məsələsinə toxunarkən, bu işə
müharibə dövründə, habelə savaşdan sonrakı mərhələdə Azərbaycanı
fəal dəstəkləyən qardaş və dost
ölkələrin cəlb edilməsinin diqqətdə
saxlanılacağını bildirib.
Prezident İlham Əliyev Zəngilana
növbəti səfəri çərçivəsində rayonun
Ağalı kəndində olarkən dövlətimizin
başçısına ermənilərin işğalçılıq
siyasəti nəticəsində dağıdılmış
yaşayış sahələrimizin ən müasir
texnologiyalara əsaslanan quruculuq konsepsiyası əsasında bərpa
ediləcəyi barədə ətraflı məlumat
verilərək, burada “ağıllı kənd” pilot
layihəsinin 5 komponent– yaşayış,
istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı
kənd təsərrüfatı” və alternativ enerji
sahələri üzrə aparılacağı bildirilib. Eyni zamanda, yenidənqurma
tədbirlərinin Türkiyə, Çin, İtaliya
və İsrail şirkətləri mütəxəssisləri
tərəfindən gerçəkləşdiriləcəyi vurğulanıb.
Erməni faşistlərinin yerlə yeksan etdiyi şəhər və kəndlərimizi
yenidən qurmağa Azərbaycanın
həm maddi vəsaiti, həm də siyasi
iradəsi var. Vətən müharibəsindəki
qələbəmizdən sonra Prezident
dəfələrlə qeyd edib ki, düşmənin
dağıtdığı evlərin və genişmiqyaslı infrastrukturun bərpası işlərinə
dost ölkələrdən də şirkətlər dəvət
olunacaq. Dövlət başçısı Zəngilanda
da bir daha bildirib ki, layihələrimizə
Türkiyə, Çin, İsrail və İtaliyadan olan
şirkətlər qoşulub. Azərbaycanın artıq

mədəniyyətimizi yaradan, onu
inkişaf etdirən insanların əməyini
yüksək qiymətləndirir, onların
daim qayğısını çəkirdi. Belə
sənətkarları sadalamaqla qurtaran deyil. Azərbaycanın müqtədir
sənətkarları sovet dövründə
məhz Heydər Əliyevin qayğısı
sayəsində SSRİ-nin Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı kimi yüksək
fəxri ad almışlar. Heydər Əliyev
bəstəkarların, kinematoqrafçıların,
teatr xadimlərinin, rəssamların
qurultaylarında, konfranslarında

iştirak edir, dərin, məzmunlu nitqi
iştirakçıların alqışları ilə qarşılanırdı. Onun hər çıxışı mədəniyyətin
bir sahəsinin gələcək inkişaf proqramına çevrilirdi.
Mən rəssamam və bu sənət
sahiblərinə ulu öndərin göstərdiyi
qayğının canlı şahidiyəm.
Rəssamlar ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevi özlərinə daha
yaxın hesab edirdilər. Görünür,
Heydər Əliyevin Azərbaycan
Sənaye İnstitutunun memarlıq
fakültəsində təhsil alması (19391941) bunu deməyə əsas verir.
Ulu öndər rəssamların yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması
barədə düşünürdü. Müdrik dövlət
rəhbəri əllinci illərin sonlarında
paytaxtın İnşaatçılar prospektində
tikilən “Rəssamlar evi”ndəki
emalatxanaların yaradıcılara azlıq
etməsindən də yaxşı xəbərdar idi.
Odur ki, bu işi genişləndirməyə
qərar verdi. Bundan sonra
Əhmədli yaşayış massivində,
4-cü mikrorayonda emalarxanalar üçün iki beşmərtəbəli dörd
bloklu xüsusi bina inşa olunub
rəssamların ixtiyarına verildi. İndi
bu binalarda 300-dək rəssam
və heykəltəraş yaradıcılıqla
məşğuldur. Müstəqillik illərində isə
Prezident Heydər Əliyev həmin
emalatxanaların pulsuz olaraq
rəssamların mülkiyyətinə verilməsi
üçün sərəncam imzaladı. Bu, heç
şübhəsiz, ölkə başçısının yaradıcı insanlara böyük qayğısının
təzahürü idi.
Rəssamların yeni nəslinin
yetişdirilməsi ulu öndərin diqqət
mərkəzində olan məsələlərdən
idi. Bakıda Rəssamlıq Kolleci və
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti mövcud olsa da, o, uzun illər
idi ki, paytaxtda gənclərə akademik vərdişləri aşılayan ali təhsil
ocağının açılmasını arzulayırdı.
Nəhayət, bu istəyini 2000-ci ildə
gerçəkləşdirə bildi. Həmin ildən
fəaliyyətə başlayan Azərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
ötən bu müddətdə yetişdirdiyi
istedadlı tələbələrlə yaradıcı
nəsillər arasında mənəvi körpünün artıq arzulanan səviyyədə
möhkəmləndirildiyini nümayiş
etdirməkdədir.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra mədəniyyətimiz bir
müddət böyük çətinliklər qarşısında qalsa da, Heydər Əliyevin

siyasi hakimiyyətə qayıdışı sanki
Azərbaycan mədəniyyətinin də
tərəqqisinə yeni təkan verdi. Sosial problemlər ucbatından xarici
ölkələrə üz tutan sənət adamları
Vətənə döndülər, onlara xüsusi
qayğı göstərilməyə başlandı.
Bağlanmış teatrlar, kitabxanalar,
muzeylər öz qapılarını yenidən
tamaşaçıların üzünə açdı.
Sənətkarların milli mədəniyyətimizin inkişafı
naminə göstərdiyi xidmətlər də
Heydər Əliyevin nəzərindən
qaçmamış və onların xatirəsi
layiqincə əbədiləşdirilmişdir. Bu
gün Bakının və digər yaşayış
məntəqələrinin küçələri Sultan Məhəmməd, Ə.Əzimzadə,
S.Bəhlulzadə, K.Kazımzadə,T.
Şıxəliyev, S.Salamzadə və digər
sənətkarların adını daşıyır.
Sovet dönəmində Bakı kimi
böyük bir şəhərdə bir dənə də
müasir tələblərə cavab verən
sərgi salonunun yoxluğunu qəbul
edə bilməyən Heydər Əliyev, ilk
növbədə, belə bir mədəniyyət
mərkəzinin yaradılmasına qərar
verdi. Yeni sərgi salonları,
muzeylər yaradıldı.
Ulu öndər təkcə rəssamlıq
sənətinin deyil, diğər incəsənət
sahələrinin də inkişafının böyük
himayədarı olmuşdur. Musiqi
sənətimizin inkişafına xüsusi qayğı
ilə yanaşan ulu öndərin sərəncamı
ilə 24 bəstəkar və musiqişünasa
Prezident təqaüdü verildi. Onların
bir çoxu “Şöhrət” ordeninə layiq
görüldü. Arif Məlikov, Müslüm
Maqomayev, Zeynəb Xanlarova,
Habil Əliyev, Arif Babayev kimi
musiqi xadimləri “İstiqlal” ordeni ilə
təltif olundular.
Azərbaycan kinosunun
böyük bir inkişaf dövrü Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bizə yaxşı
məlumdur ki, bir sıra filmlərimizin
yaranmasında ulu öndərin şəxsi
təşəbbüsü olmuşdur. “Uzaq
sahillərdə”, “İstintaq”, “Bir cənub
şəhərində”, “Nəsimi”, “Babək”
filmlərinin yaranmasında, sovet senzurasından keçməsində
Heydər Əliyevin səyləri danılmazdır.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəlişi ilə dondurulmuş
kino istehsalı bərpa edildi,
“Azərbaycanfilm”in fəaliyyətində
canlanma hiss edilməyə başlandı.
Dövlət sifarişi ilə filmlərin istehsalı

Böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, XX əsrdə
Azərbaycan rəssamlıq məktəbi, Azərbaycan rəssamları
dünya miqyasında görkəmli yer tutmuşlar. Bunu bütün
dünya rəssamlarının işləri ilə tanış olan bir adam kimi,
onlarla müqayisə edərək tam əsaslı deyə bilərəm. Biz
bununla fəxr edirik. Bütün rəssamlarımızın əsərlərinə
qayğı ilə yanaşmalıyıq və gözəl əsərlər yaratmalarına
şərait təmin etməliyik.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider
kino xadimlərini yenidən fəaliyyətə
qaytardı.
Teatrlarımız öz fəaliyyətlərini
genişləndirdi. Heydər Əliyev teatrı
çox sevirdi. O, həmişə tamaşadan
sonra yaradıcı kollektivlə görüşür,
onlara öz tövsiyə və tapşırıqlarını
verirdi. Bu görüşlər sənət adamlarının məsuliyyətini artırır, onları
öz qüvvələrini səfərbər etməyə
istiqamətləndirirdi.
Azərbaycanın qədim
şəhərsalma ənənələrini özündə
ehtiva edən İçərişəhərin Şirvanşahlar Saray Kompleksi ilə birgə
UNESCO-nun Maddi İrs Siyahısına daxil edilməsi böyük tarixi
hadisə idi.
Azərbaycan mədəniyyətinin
təbliğini həmişə diqqət mərkəzində
saxlayan ulu öndərin hakimiyyəti
illərində çox səmərəli tədbirlər
reallaşdırılıb. Ümummilli lider
Azərbaycanın sivil dünya ilə
inteqrasiyasına, xalqların iqtisadisiyasi, humanitar yaxınlaşmasına
dövlətçiliyi möhkəmləndirən,
xalqı inkişaf etdirən ən vacib
vasitələrdən biri kimi baxırdı. Və
bu zaman dünya ilə dil tapmağın
ən sınanmış və optimal yollarından biri olaraq, mədəni dəyərlərin
qarşılıqlı dərkini və təbliğini əsas
götürürdü. Bu mənada, xarici
ölkələrdə keçirilən Azərbaycan
mədəniyyət və incəsənət günləri,
eyni zamanda, Azərbaycanda
keçirilən belə tədbirlər
mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına çox gözəl yol açırdı.
Ulu öndərin fəaliyyəti
incəsənətimizin bu gün ən dəyərli
mövzusudur. Bu böyük siyasi xadımə neçə-neçə əzəmətli
heykəllər ucaldılmış, bir-birindən
dəyərli portretləri yaradılmışdır.
Ulu öndər haqqında 12 seriyalı
sənədli film çəkilmişdir. “General”,

Qarabağın bərpası layihəsinə
qoşulan dost ölkələrin sayı artır
azad edilmiş ərazilərin yenidən
qurulması sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığı yaranıb.
Ölkə rəhbəri Türkiyə, Çin,
İsrail və İtaliyadan olan şirkətlərin
nümayəndələri ilə videoformat
söhbətində onların fəaliyyətləri
ilə dərindən maraqlanıb, erməni
təcavüzkarlar tərəfindən dağıdılmış
yüzlərlə kənd və şəhərlərimizin
bərpasında onların müasir standartlardan bəhrələnməklə fəal
iştiraklarına əminliyini ifadə edib.
Eyni zamanda, işğaldan azad
olunmuş ərazilərin digər hissəsində
də işləmək üçün fürsət olacağını diqqətə çatdırıb. Azərbaycan
Prezidenti daha sonra Ağalıda “ağıllı
kənd” konsepsiyasının düşməndən
təmizlənən torpaqlarda ilk pilot
layihə olduğunu vurğulayaraq
deyib: “Ona görə də, qeyd etmək
istəyirəm ki, biz buna xüsusi diqqət
yetiririk. Bu layihənin uğurlu icrası
sözsüz ki, bizim əraziləri mümkün
qədər tez bir zamanda dirçəltmək və
bərpa etməklə bağlı güclü iradəmizi
nümayiş etdirəcək. Müharibədən
və qələbəmizdən sonra dəfələrlə
qeyd etdiyim kimi, bizimlə işləmək
üçün dost ölkələrdən şirkətlər dəvət
edəcəyik. Şadam ki, bu gün İsrail
şirkəti, İtaliya şirkəti, Azərbaycanın
iki dost ölkəsindən olan şirkətlər
bu mühüm layihəyə qoşulur və
bizim beynəlxalq əməkdaşlığımız
var. Türkiyədən, Çindən, İsraildən,
İtaliyadan olan şirkətlər var, hamısı
dost ölkələrdir. Bu, həqiqətən də,
yaxşı beynəlxalq əməkdaşlıqdır və
mən əminəm ki, bu, sadəcə olaraq,
ilk addımdır. Bu layihənin uğurlu
icrası sözsüz, bizə imkan verəcək
ki, bu təcrübədən Qarabağın digər
yerlərində istifadə edək. Çünki biz

yüzlərlə kənd, qəsəbə və şəhərləri
bərpa etməliyik”.
Göründüyü kimi, dövlətimizin
başçısı ayrı-ayrı çıxışlarında işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası
prosesində dost ölkələrin fəaliyyətinə
daha çox diqqət yetirir. Prezident
İlham Əliyev bu zaman qardaş
Türkiyənin Azərbaycana münasibəti
barədə xüsusi danışır, bu ölkənin
müharibənin ilk günlərindən haqq
işimizə böyük dəstək verdiyini,
sonrakı vaxtlarda isə bölgəmizin
sabitliyini qorumaq üçün önəmli rol
oynayan Rusiya-Türkiyə Monitorinq Mərkəzində səmərəli fəaliyyət
göstərdiyini xatırladır.
Bütün bunlardan sonra təbii ki,
qardaş ölkə Qarabağın bərpasında
da köməyini əsirgəmir. Düşməndən
təmizlənən ərazilərin dirçəldilməsini
nəzərdə tutan ilk müqavilələrin
Türkiyə şirkətləri ilə imzalanması da
bunun bariz ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, hazırda türk
şirkətləri Azərbaycan üçün strateji
önəm daşıyan Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun inşasında, eyni zamanda, Göygöl bölgəsindən Kəlbəcərə
magistralın çəkilişində səmərəli
fəaliyyət göstərirlər. Onlar digər

infrastruktur layihələrinin icrasında
və tarixi abidələrimizin bərpasında
da Azərbaycana qardaşlıq köməyini
əsirgəmirlər.
Xatırladaq ki, başlanğıcı
Hacıqabul-Bəhrəmtəpə-MincivanErmənistan Respublikası ilə dövlət
sərhədi magistral yolundan başlaması və Füzuli, Xocavənd, Xocalı
və Şuşa rayonlarının ərazisindən
keçməsi nəzərdə tutulan bu yolun
tikintisinin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması üçün bütün qüvvələr
səfərbər edilib.
Qarabağın bərpasında xüsusi
yer alan Macarıstan şirkətləri də
kənd təsərrüfatı və texnologiya
sahələrində böyük potensialın olduğunu nəzərə alaraq, azad olunmuş
ərazilərdə aqrar sektorun inkişafında
və “ağıllı” kənd və şəhərlərin salınmasında bu dövlətin imkanlarından
bəhrələnməyi nəzərdə tutur.
Macarıstanın Xarici İşlər və
Ticarət naziri Peter Siyarto Bakıda
keçirilən Azərbaycan-Macarıstan
işgüzar görüşündə çıxış edərkən
bildirib ki, “Eximbank” tərəfindən
bu ölkənin 7 şirkətinə Qarabağda
quruculuq işlərinin aparılmasına
100 milyon ABŞ dolları məbləğində

kredit xətti açılıb.
Dost ölkə olan Macarıstanla Azərbaycan arasında iqtisadi
əməkdaşlıq son illərdə daha da
güclənib. Təkcə 2020-ci ildə iki
ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin
həcmində 9 faiz, o cümlədən, idxalda 8 faiz, ixracda isə 60 faiz artım
qeydə alınıb.
Qarşılıqlı maraq və səylər
nəticəsində, həmçinin mövcud olan
potensiala uyğun şəkildə əlaqələrin
qarşıdakı dövrdə daha geniş miqyas
alacağı proqnozlaşdırılır. Xidmət,
nəqliyyat, ticarət, kənd təsərrüfatı,
təmir-tikinti və s. sahələr üzrə
Azərbaycanda hazırda 19 macar
şirkəti uğurla fəaliyyət göstərir.
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Örl
Litzenberger də təmsil etdiyi ölkə
şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan
azad edilən ərazilərinin bərpasında
iştiraka hazır olduqlarını, xüsusilə
su ehtiyatlarının idarə olunmasında,
yol və digər infrastrukturun yaradılmasında, rəqəmsal və innovativ texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığa
maraq göstərdiklərini vurğulayıb.
Vətən müharibəsi zamanı İtaliya
daim Azərbaycanın yanında olub, bu
ölkənin parlament qrupu respublika-

“Birinci”, “Moskva, Kreml”, “Əsl
məhəbbət haqqında”, “Lider”,
“Tale”, “Bir həsədin tarixi”, “Professional”, “Patriot”, “Xüsusi təyinat”
kimi digər filmlər də bu böyük
şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinin
çox uğurlu ekran versiyasıdır.
Heydər Əliyevin mədəniyyət
siyasəti bu gün hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən çox
ləyaqətlə davam etdirilir. 2003-cü
ildən sonra Azərbaycanda Heydər
Əliyevin mədəniyyətimizin inkişafı
ilə bağlı ideyaları davamlı olaraq
həyata keçirilir. Azərbaycanda
mədəniyyətin müxtəlif sahələri –
teatr, kino, kitabxana və muzey
işinin inkişafı ilə bağlı qəbul olunan dövlət proqramları ölkəmizdə
mədəniyyətin tərəqqisinə yeni
stimul yaratmışdır.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
rəhbəri Mehriban xanm Əliyevanın
da milli mədəniyyətimizin inkişafında müstəsna xidmətləri var.
Yeni mədəniyyət obyektlərinin
tikintisi, mövcud mədəniyyət
müəssisələrinin əsaslı təmiri
istiqamətində işlər uğurla davam
etdirilir. Bakıda müasir üslubda
tikilən Muğam Mərkəzi neçə
illərdir qapılarını muğamsevərlərin
üzünə açmışdır. Xalça Muzeyinin
binası analoqu olmayan arxitektura nümunəsidir. Bu siyahını
uzatmaq olar. Əsas olan budur ki,
ölkəmizdə mədəniyyətin tərəqqisi
davamlı xarakter almışdır.
Ulu öndərin belə bir fikri ilə bu
yazını tamamlayıram: “Yüksək
mədəniyyətə malik olan xalq
həmişə irəli gedəcək, həmişə
yaşayacaq, həmişə inkişaf
edəcəkdir”.

Cəlil HÜSEYNOV,
Xalq rəssamı, professor

mıza səfər edib. Senatorlar Gəncə
şəhərinin Ermənistan tərəfindən
raketlərlə atəşə tutulmasının
nəticələri ilə, Ağdam rayonunda işğalın fəsadları ilə yerində tanış olub,
öz fikirlərini bölüşüblər.
İtaliyanın “Maire Tecnimont
Group” şirkəti ilə bərabər, digər özəl
qurumları da Qarabağda aparılacaq
bərpa proseslərində iştirak edəcəklər.
Bir müddət bundan əvvəl dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Ordusunun işgaldan
azad etdiyi ərazilərdə elektroenergetika infrastrukturunun yaradılması
məqsədilə “Azərenerji” ASC-nin
rəhbəri Baba Rzayevlə İtaliyanın “Ansaldo Energia” şirkətinin rəhbəri Marino Guiseppenin, həmçinin İtaliyanın
ölkəmizdəki səfiri Augusto Massarinin iştirakı ilə video-konfrans formatında qarşılıqlı əməkdaşlıq sahəsində
təchizat müqaviləsinin imzalanması
da bunun bariz ifadəsidir. Bununla
da Qarabağda həyata keçiriləcək
layihələrə nüfuzlu bir dövlət – İtaliya
şirkətləri də qoşulacaq.
Xatırladaq ki, “Azərenerji” ilə
“Ansaldo Energia” rəhbərlərinin
İtaliyanın Azərbaycandakı səfirinin
iştirakı ilə imzalanan müqaviləyə
görə, Agdam, Füzuli, Kəlbəcər və
Qubadlı rayonlarında inşa olunacaq
dörd 110 kV-luq yarımstansiyanın
avadanlıqlarla təchizatını məhz
“Ansaldo Energia” şirkəti həyata
keçirəcək.
Ermənistanın 30 il ərzində
işgal altında saxladığı Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan
rayonlarında butun infrastruktur,
o cümlədən elektrik stansiyaları,
yarımstansiyaları, ötürücü xətləri
dagıdılaraq yerlə yeksan edilib.
Bu ərazilərdə enerji sistemindən
əsər-əlamət belə qalmayıb. Laçın,
Kəlbəcər, Şuşa və digər işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə isə erməni
qəsbkarları bütün enerji infrastrukturunu sıradan çıxarıblar, apara
bildikləri avadanlıqları daşıyıblar,
apara bilmədiklərini isə ya partladıb,
ya da yandırıblar.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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17.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında balıqçılıqla bağlı bəzi normativ
hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” 1999-cu il 6 sentyabr tarixli 146 nömrəli, “Cəza çəkmədən azad edilmiş
şəxslərin ərzaq, geyim, ayaqqabı ilə təmin olunması, onlara gediş haqqının ödənilməsi, həmçinin birdəfəlik pul
müavinətinin verilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 5 aprel tarixli 76 nömrəli, “Uşaqlar üçün
valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin
növlərinin müəyyən edilməsi barədə” 2001-ci il 23 may tarixli 98 nömrəli, “Atmosfer havasına atılan zərərli
maddələrin və ona zərərli fiziki təsirlərin dövlət uçotu Qaydaları”nın, “Atmosfer havasına zərərli maddələrin
atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazənin verilməsi Qaydaları”nın və “Atmosfer havasına zərərli
maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazə alınmasına görə ödəmələrin miqdarı və istifadə
olunması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci il 13 iyul tarixli 112 nömrəli və “Heyvanlar aləminin
mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları”, “Heyvanlar aləmindən
istifadəyə görə ödəmələrin növləri, dərəcələri, tətbiq edilmə qaydaları və qeyri-qanuni heyvan ovuna cərimələr” və
“Heyvanlar aləmi obyektlərindən istifadəyə görə ödənişlərin və qeyri-qanuni vəhşi heyvan ovuna görə cərimələrin
istifadəsinə dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 6 noyabr tarixli 176 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara
alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1999-cu il 6 sentyabr tarixli 146 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
1999, № 9, maddə 556; 2005, № 1, maddə 49, № 6,
maddələr 540, 555, 558; 2006, № 4, maddə 370; 2012,
№ 5, maddə 474; 2014, № 11, maddə 1508; 2015, № 7,
maddə 876, № 10, maddə 1223; 2016, № 9, maddə 1597)
ilə təsdiq edilmiş “Balıq və digər su bioresurslarından
istifadəyə görə ödəmələrin növləri, dərəcələri, tətbiq
edilmə qaydaları və balıq və digər su bioresurslarının
qeyri-qanuni ovuna cərimələr”in 10-cu hissəsi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“10. Ölçüsündən və çəkisindən asılı olmayaraq bir
ədəd balıq, su heyvanı və onurğasıza vurulmuş ziyan
aşağıdakı məbləğdə (manatla) müəyyən edilir:
a) Balıq və digər su bioresursları
“Qırmızı kitaba” daxil edilmiş balıq, su
275
məməliləri və su onurğasızları növləri (kələmo,
dəniz sıfı, poru, zərdəpər, Xəzər qızılbalığı,
qılıncbalıq, Şirvan külməsi, Xəzər şirbiti, Pilzov
çay xərçəngi və Xəzər suitisi, qızıl xallı)
bölgə
247,5
nərə, uzunburun, ağ qızılbalıq
220
xəşəm, kütüm, sıf, şirbit, şamayı, ağ amur,
33
enlialın
çəki, karp, qarabel siyənəyi
22
naxa, durna balığı, kefal, çapaq, külmə, qarasoy, 11
xramulya, dabanbalığı, xanı balığı, ilanbalığı və
siyənəyin digər növləri
kilkə (1 kq)
0,55
b) Kürü (1 kq)
bölgə, kələmo, nərə, uzunburun
220
ç) Su onurğasızları
xərçəng
1,1
krevet
0,55
d) Dövlət qoruqlarında və digər xüsusi mühafizə olunan
ərazilərdə qanunsuz ovlanmış və ya məhv edilmiş
balıq və digər su bioresursları üçün cərimələr üç qatına
tutulur.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 5 aprel tarixli 76 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 4,
maddə 285) ilə təsdiq edilmiş “Cəza çəkməkdən azad
edilmiş şəxslərin ərzaq, geyim, ayaqqabı ilə təmin
olunması, onlara gediş haqqının ödənilməsi, həmçinin
birdəfəlik pul müavinətinin verilməsi Qaydası”nın 2-ci
hissəsinin ikinci cümləsində “şərti maliyyə vahidinin
bir misli həcmində” sözləri “1 manat 10 qəpik” sözləri
ilə və 3-cü hissəsində “şərti maliyyə vahidinin on misli
həcmində” sözləri “11 manat” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 23 may tarixli 98 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 5,
maddə 348; 2004, № 9, maddə 747; 2005, № 12, maddə
1244; 2006, № 9, maddə 819; 2007, № 2, maddə 185;
2008, № 8, maddə 780; 2009, № 10, maddə 857; 2017,
№ 9, maddə 1739, № 12 (II kitab), maddə 2549; 2020,
№ 10, maddə 1269) ilə təsdiq edilmiş “Uşaqlar üçün
valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta
ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin
növləri”nin 3-cü hissəsinin ikinci abzasında “Ayda
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş şərti maliyyə vahidinin
5 misli məbləğindən çox pul təminatı alan müddətli”
sözləri “Müddətli” sözü ilə əvəz edilsin.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2002-ci il 13 iyul tarixli 112 nömrəli Qərarı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 7,
maddə 450; 2017, № 12 (II kitab), maddə 2499) ilə təsdiq
edilmiş “Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına
və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazə alınmasına görə
ödəmələrin miqdarı və istifadə olunması Qaydaları”nın
2-ci hissəsinin ikinci abzasında “şərti maliyyə vahidinin
720 misli” sözləri “792 manat” sözləri ilə, üçüncü
abzasında “şərti maliyyə vahidinin 360 misli” sözləri
“396 manat” sözləri ilə, dördüncü abzasında “şərti
maliyyə vahidinin 180 misli” sözləri “198 manat” sözləri
ilə və beşinci abzasında “şərti maliyyə vahidinin 90
misli” sözləri “99 manat” sözləri ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2004-cü il 6 noyabr tarixli 176 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2004, № 11, maddə 964; 2014, № 2, maddə 201;
2016, № 5, maddə 955) ilə təsdiq edilmiş “Heyvanlar
aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri, dərəcələri,
tətbiq edilmə qaydaları və qeyri-qanuni heyvan ovuna
cərimələr”in 2.1-ci, 2.6-cı, 3.1-ci və 3.5-ci bəndləri
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.1. Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə
ödəmələrin növləri və dərəcələri aşağıdakı kimi müəyyən
edilir:

Sıra
№-si

1.

Vəhşi heyvanların adı

10.
11.

Dırnaqlılar dəstəsi
ceyran, maral, muflon, bezoar
keçi, qarapaça
Dağıstan turu
çöldonuzu
cüyür
Yırtıcılar dəstəsi
bəbir
vaşaq, manul pişiyi
qonur ayı
çölpişiyi
qamış və meşə pişikləri
meşə və daşlıq dələləri
gəlincik, porsuq
yenot
tülkü
canavar
çaqqal
Gəmiricilər dəstəsi
oxlu kirpi
bataqlıq qunduzu (nutriya)
sincab
Dovşankimilər dəstəsi
Həşəratyeyənlər və yarasalar
dəstəsi
Toyuqkimilər dəstəsi
Qafqaz və Xəzər uları
Qafqaz tetrası, turac
Zaqafqaziya qırqovulu
talış qırqovulu
boz kəklik
gözəl kəklik
bildirçin
Göyərçinkimilər dəstəsi
Qaraqarın bağrıqara
alabaxta
digər növlər
Durnakimilər dəstəsi
sultan toyuğu
çivdimdik
qaşqaldaq, qamışlıq fərəsi,
porzan, xırda porzan, cırtdan
porzan, su fərəsi
ağ durna
boz durna, qəşəng durna
dovdaq, qəşəng dovdaq
bəzgək
Çovdarçıkimilər dəstəsi
qırıldayan cüllüt
ağquyruq çökükburun
tənbəl bekas
kiçik kronşnep
çölhaçaquyruq cüllütü
cüllütkimilərin digər növləri
Qağayılar fəsiləsi
Qağayıkimilər dəstəsi

12.

İyrəncəkimilər dəstəsi

13.

Qazkimilər dəstəsi

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

14.

15.
16.

Bir baş vəhşi
heyvanın
vurulması
(tutulması)
üçün ödəmə
(manatla)
55
24,75
16,5
16,5
550
550
24,75
33
22
3,96
5,5
1,65
5,5
5,5
3,96
5,5
1,65
5,5
1,10
1,10

11
11
2,53
11
1,265
1,265
0,154
11
0,308
0,154
11
11
0,308
22
16,5
22
11
11
11
11
11
11
0,308
1,10
1,10
0,33

qu quşları, qırmızıdöş qaz,
ağqaş qaz
qazlar (boz və ağalın)

11

mərmər cüro, ağgöz və
göydimdik ördək
cürələr
digər ördək növləri
Kürəkayaqlıkimilər dəstəsi
qutanlar
qarabataqlar
Qızılqazkimilər dəstəsi
qızılqaz
Leyləkkimilər dəstəsi
ərsindimdik, qara leylək
ağ leylək

11

qarıldaq, dan quşları, qaranaz,
Misir vağı, müqəddəs ibis və
vağların digər növləri

2,53

0,308
0,99
11
0,22
11
11
5,5
5,5

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Yırtıcılar dəstəsi
Qafqaz şahini, ütəlgi, Aralıq
dənizi qızılquşu, çay qaraquşu,
ağquyruq dəniz qartalı,
tetraçalan, Türküstan tüvüyü,
çölqartalı, məzar qartalı,
berkut, toğlugötürən, ilanyeyən,
böyük qartalça, qara kərkəs,
çölbelibağlısı, çölmuymulu
arıyeyən, qırmızı çalağan,
qara çalağan, uzunquyruq
dənizqartalı, bildirçinçalan,
tülküayaq sar, çölsarı, adi sar,
cırtdan qartal, kiçik qartalça,
leşyeyən, ağbaş kərkəs, tarla
belibağlısı, çəmənlik belibağlısı, qamışlıq və ya bataqlıq
belibağlısı, adi muymul,
derbnik, kərkincək, qaragöz
Bayquşkimilər dəstəsi
iri yapalaq, adi yapalaq,
bataqlıq bayquşu, qulaqlı
bayquş, dam bayquşu, meşə
bayquşcuğu
Quququşukimilər dəstəsi
Keçisağankimilər dəstəsi
Uzunqanadlılar dəstəsi
Göycəqarğakimilər dəstəsi
Ağacdələnkimilər dəstəsi
Sərçəkimilər dəstəsi
ağboğaz bülbül, səhra qarquşu,
hirkan anquşu
sərçəkimilərin digər növləri
İlanlar
gürzə
Kərtənkələlər
Tısbağalar
Aralıq dənizi tısbağası
Qurbağalar, tritonlar
Tibb zəlisi
Siyahıda adı göstərilməyən
bütün fauna növləri üçün

Ekskursiya zamanı uşaqlara yanğınsöndürmə texnikası və avadanlıqları ilə işləmə qaydaları nümayiş etdirilib. Yanğın avtomobilləri
və avadanlıqlar uşaqların böyük marağına səbəb olub.
Uşaqlara, həmçinin odla ehtiyatsız davranmanın fəsadları
izah edilib, yanğın baş verdiyi zaman tələb olunan zəruri davranış
qaydaları barədə məlumat verilib.

55

1,10

1,10
1,10
0,55
0,33
0,11
11
0,22
5,5
11
0,55
0,55
1,10
0,22
0,055
1,10

2.6. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər tərəfindən vəhşi heyvanların (Azərbaycan
Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na və Beynəlxalq
Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı Siyahısı”na düşmüş
vəhşi heyvan növləri istisna olmaqla) ovlanmasının
(tutulmasının) qiyməti və ov qənimətinin dəyəri aşağıdakı
kimi müəyyən edilir:
Sıra
№-si

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vəhşi
heyvanların adı

Bir baş vəhşi
heyvanın
vurulması
(tutulması)
üçün ödəmə
(manatla)

Ovlanmış
bir baş ov
heyvanı
üçün ov
qənimətinin
qiyməti
(manatla)

Dağıstan turu
Qonur ayı
Çöldonuzu
Tülkü
Çaqqal
Boz dovşan
Qazlar
Ördəklərin
bütün növləri və
qaşqaldaq
Kəklik
Meşə cüllütü,
böyük və ortaboy
kronşnep
Zaqafqaziya
qırqovulu
Göyərçinkimilər
dəstəsi

24,75
24,75
16,5
39,6
39,6
24,75
4,95
1,001

803
803
220
-

4,95
1,001

-

4,95

-

0,495

-

Sərçəkimilər
dəstəsi

0,495

-

3.

4.

5.
6.

3.1. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na
və Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı
Siyahısı”na daxil edilmiş vəhşi heyvan növlərinin qeyriqanuni ovu üçün təbiətə dəymiş ziyana görə cərimələr
aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:
Sıra
Azərbaycan
№-si Respublikasının “Qırmızı
Kitabı”na və Beynəlxalq
Təbiəti Mühafizə
İttifaqının “Qırmızı
Siyahısı”na düşmüş
nadir heyvan növlərinin
(yarımnövlərinin) adı
1. Məməlilər
adi uzunqanad
cənub nalburunu
enliqulaq bükükdodaq
zolaqlı kaftar
çay samuru
sarıqlı safsar
manul pişiyi
çölpişiyi
vaşaq
bəbir
turan pələngi
ceyran
köpgər (qarapaça)
bezoar keçisi
mulfon
2. Quşlar

Bağça uşaqlarının Nərimanov rayon Dövlət Yanğından
Mühafizə hissəsinə ekskursiyası təşkil olunub
Mayın 4-də Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu ərazisində
yerləşən akademik Zərifə Əliyeva adına uşaq b
 ağçasının
uşaqları üçün FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə
Xidmətinin Nərimanov rayon Dövlət Yanğından Mühafizə
hissəsinə ekskursiya təşkil olunub.

220

Yaşından,
ölçüsündən
və çəkisindən asılı
olmayaraq
bir baş vəhşi
heyvan üçün
ziyanın miqdarı
(manatla)
110
110
110
1100
220
110
550
220
2200
3300
4400
550
550
550
550

7.

qıvrımlələk qutan
çəhrayı qutan
ərsindimdik
qara leylək
qızılqaz
kiçik qu
fısıldayan qu
ağqaş qaz
qırmızıdöş qaz
mərmər cürə
ağgöz ördək
göydimdik ördək
çay qaraquşu
ağquyruq dəniz qartalı
iri qırğı (tetraçalan)
Türküstan tuviyi (Orta
Asiya tuviyi)
çölqartalı
iri qartalça
məzar qartalı
berkut
toğlugötürən
qara kərkəs
ilanyeyən
çölbelibağlısı
çölmuymulu
utəlgi (baloban)
Qafqaz şahini
Xəzər uları
Qafqaz uları
turac
talış qırqovulu
Qafqaz tetrası
çivdimdik
sultan toyuğu
ağ durna
dovdaq
qəşəng dovdaq
bəzgək
qırıldayan cüllüt
ağquyruq çökükburun
tənbəl bekas
kiçik kronşnep (əyridimdik)
çölhaçaquyruq cüllütü
qaraqarın bağrıqara
hirkan anquşu
səhra qarquşu
ağboğaz bülbül
Suda-quruda yaşayanlar
adi quru qurbağası
Qafqaz xaçlıcası
adi triton
daraqlı triton
Suriya sarımsaqiyli
qurbağası
Sürünənlər
xarabalıq kələzi
Kiçik Asiya gürzəsi
eskulap ilanı
qızılı mabuya
girdəbaş yovşanlıq
kərtənkələsi
Zaqafqaziya təlxəsi
zolaqlı çılpaqgöz
kərtənkələ
qarabaş rinxokalamus
oxilan
Aralıq dənizi tısbağası
Həşəratlar
Kəpənəkkimilər dəstəsi
Şərqi Aleksanor yelkənciyi
adi appolon
Nordman appolonu
talış məxməri kəpənəyi
Komarov hafı
kəlləşəkilli haf
oleandr hafı
iri tənək hafı
talış bromeyası
hilata
avrorına sarıcası
Alp sarıcası
Qafqaz sarıcası
kürd sarıcası
Qafqaz zerintiyası
şəfəqsaçan
talış yangözcüklüyü
tutqun ayıça
tamara alacası
Aleksandra sədəflisi
İoniya bərqvuranı
Alp satiri
Romanov tomaresi
xrizip
Oxim qızılı kəpənəyi
Eyfema
Böcəkkimilər dəstəsi
üçpərli talış qaçağanı
Qafqaz ilbizyeyən fıqırdarı

550
550
550
550
550
550
550
550
550
330
330
330
330
330
330
330

palıd diserkası
qəşəng böcək

55
55

330
330
550
550
550
330
330
330
330
770
1100
330
330
330
550
550
110
330
550
550
550
330
110
110
110
110
110
330
110
110
110
11
22
22
22
33
55
82,5
82,5
55
55
66
55
66
55
66

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

8.

Solomon qızılböcəyi
Klit Reyter
talış kökyeyəni
Xəzər parandrası
Alp rozaliyası
Ferrat çapağanı
Skovito uzunbığı
tündqırmızı talış uzunbığı
Zolaqlı arılar
Dağıstan zolaqlı arısı
Mlokoseviç zolaqlı arısı
fars zolaqlı arısı
Porçinski zolaqlı arısı

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

3.5. Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na
və Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının “Qırmızı
Siyahısı”na daxil olmayan heyvan növlərinin qeyriqanuni ovu üçün təbiətə dəymiş ziyana görə cərimələr
aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
Sıra
№-si

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

55
55

Azərbaycan Respublikasının
“Qırmızı Kitabı”na və
Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə
İttifaqının “Qırmızı Siyahısı”na
daxil olmayan vəhşi heyvan
növlərinin (yarımnövlərinin) adı

Yaşından,
ölçüsündən
və çəkisindən
asılı olmayaraq
bir baş vəhşi
heyvan üçün
ziyanın miqdarı
(manatla)

Qulaqlı kirpi
Boz dovşan
Adadovşanı
Sincab
Süleysin
Tirəndaz (oxlu kirpi)
Bataqlıq qunduzu (nutriya)
Tülkü
Canavar
Çaqqal
Gəlincik
Meşə və daşlıq dələləri
Porsuq
Qonur ayı
Qamış pişiyi
Meşə pişiyi
Çöldonuzu
Nəcib və xallı marallar
Cüyür
Dağıstan turu
Həşəratyeyənlərin və
yarasaların digər növləri
Ağdöş və qaradöş qaqara
İyrəncəkimilərin bütün növləri
Böyük qarabatdaq
Böyük və kiçik danquşu
Qarıldaq
Misir vağı
Vağların digər növləri
Qaranaz
Ağ leylək
Harayçı qu quşu
Boz və ağalın qaz
Ördəklərin bütün növləri
Yırtıcı quşların bütün növləri
Zaqafqaziya qırqovulu
Kəklik
Bozkəklik
Bildirçin
Qaşqaldaq
Sığırçınların digər növləri
Boz və qəşəng durna
Çobanaldadan
Çovdarçılar, haçaquyruq
cüllütlər
Qağayılar
Göyərçinlər
Ququ quşu
Keçisağan
Bayquşkimilərin bütün növləri
Uzunqanadlıların bütün
növləri
Qaranquşların bütün növləri
Balıqçıllar
Qızılı və yaşıl qızlarquşu
Göycəqarğa
Şanapipik
Ağacdələnkimilərin bütün
növləri
Sərçəkimilərin bütün növləri
Gürzə
İlanların digər növləri
Tısbağalar
Qurbağalar, kərtənkələlər
Tibb zəlisi

3,3
11
11
11
11
11
22
11
11
11
11
55
16,5
440
55
77
220
330
220
275
3,3

Qeyd. Bu siyahıda adları
göstərilməyən qalan bütün
fauna növləri

2,2

Suda üzən quşların kütləvi
surətdə tutulması
Ov quşlarının və faydalı
quşların yuvala-rından
götürülmüş hər yumurtası
üçün

22

11
3,3
11
11
11
16,5
5,5
11
22
33
22
5,5
5,5
22
11
11
3,3
5,5
5,5
22
11
11
16,5
5,5
3,3
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
3,3
5,5
11
5,5
88
33
3,3
2,2
0,55

2,2

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

FHN Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət
Agentliyi daha bir qanun pozuntusunun qarşısını alıb
 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə
Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tikintidə
təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində üzərinə
düşən vəzifələrin icrasını davam etdirir.
Agentliyin mütəxəssisləri
tərəfindən Bakı şəhəri, Nəsimi
rayonu, Xətai prospekti, 12 ünvanında yerləşən vətəndaşa məxsus
birmərtəbəli ticarət obyektində
qanunsuz olaraq tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması müəyyən

edilib. Belə ki, tikintinin aparılması üçün tələb olunan müvafiq
sənədlər olmadan həmin ticarət
obyektinin üstündə metal konstruksiyalardan istifadə edilməklə
əlavə mərtəbənin tikintisinə
başlanılıb.

Göstərilən məsələ ilə əlaqədar
FHN Tikintidə Təhlükəsizliyə
Nəzarət Dövlət Agentliyi, Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi və Nəsimi Rayon İcra
Hakimiyyətinin həyata keçirdiyi
birgə tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işləri dayandırılıb və
obyekt nəzarətə götürülüb.

“Xalq qəzeti”
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6 may 2021-ci il, cümə axşamı

Dünya prokurorlarının 29-cu illik konfransı və
ümumi yığıncağının Bakıda keçirilməsinə dair
ilkin razılıq əldə olunub

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıq və
tövsiyələrinə uyğun olaraq, prokurorluq orqanlarının xarici
ölkələrin prokurorluq orqanları və nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatları ilə səmərəli əməkdaşlığı davam etdirilir.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, mayın 4-5-də Niderlandın Haaqa
şəhərində Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının (BPA) İcraiyyə Komitəsinin
videokonfrans formatında 51-ci iclası
keçirilib.
Tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru, Assosiasiyanın vitse-prezidenti Kamran Əliyevin
rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti təmsil
edib.
İclasda Assosiasiyanın İcraiyyə
Komitəsinə yeni üzvlərin qəbulu ilə yanaşı, dünya prokurorlarının fəaliyyətinin

təkmilləşdirilməsinə dair bir sıra təşkilati
məsələ və sənədlər müzakirə edilib,
o cümlədən prokurorluq orqanları
əməkdaşlarının transmilli cinayətkarlığa
qarşı mübarizə sahəsində müvafiq bilik
və təcrübələrinin artırılması məqsədilə
qurumlararası əməkdaş mübadiləsini
nəzərdə tutan proqramın gələcək imkanları nəzərdən keçirilib.
İclasda çıxış edən Baş prokuror
Kamran Əliyev 2024-cü ilin sentyabrında BPA-nın 29-cu illik konfransı və ümumi yığıncağının Bakıda keçirilməsinə
dair ilkin təklif irəli sürüb.
Təkliflə bağlı geniş təqdimatla

çıxış edən Baş prokuror dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə, o cümlədən paytaxt Bakıda
həyata keçirilən dayanıqlı sosial-iqtisadi
tədbirlər nəticəsində infrastrukturun ən
yüksək standartlar səviyyəsinə çatdırılması, nəticədə Azərbaycanın son illər
bir çox mötəbər beynəlxalq tədbirlərə
yüksək səviyyəli ev sahibliyi etməsi və
bu sahədə qazandığı zəngin təcrübə
barədə məlumat verib.
Qurumun rəhbər şəxsləri məsələ
ilə əlaqədar çıxışlarında Azərbaycanın
Assosiasiyanın işinə verdiyi önəmli
töhfələri və onun fəaliyyətində göstərdiyi
təşəbbüskarlıq və mühüm dəstəyi xüsusi vurğulayıblar. İclasda BPA-nın 29-cu
illik konfransı və ümumi yığıncağının
Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar
yekdilliklə qəbul edilib.
Assosiasiyanın İcraiyyə Komitəsinin
iclasında digər təşkilati məsələlər də

Maliyyə naziri Asiya İnkişaf Bankının Rəhbərlər
Şurasının 54-cü illik toplantısında iştirak edib

M

ayın 5-də videokonfrans formatında Asiya
İnkişaf Bankının (AİB) Rəhbərlər Şurasının
54-cü illik toplantısı keçirilib. “Dayanıqlı və
yaşıl iqtisadiyyatın bərpası üçün əməkdaşlıq” devizi
ilə keçirilən iclasda üzv ölkələrdən nazirlər, mərkəzi
bank rəhbərləri, yüksək vəzifəli dövlət və hökumət
rəsmiləri iştirak edib.

Maliyyə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
iclasda Azərbaycanı maliyyə
naziri, AİB-in Rəhbərlər
Şurasının üzvü Samir Şərifov
təmsil edib. İllik toplantıda
Rəhbərlər Şurasının hazırkı
sədri Gürcüstanın maliyyə
naziri Laşa Xutsişvili və
AİB-in prezidenti Masatsuqu
Asakava çıxış ediblər.
İclasın gündəliyinə AİB-in
2020-ci il üzrə illik hesabatının müzakirəsi, maliyyə
hesabatlılığına və müstəqil
auditorların rəylərinə daxili
nəzarət üzrə İdarə Heyətinin
hesabatı, 2021-ci il üçün
büdcənin təsdiqi, xalis
gəlirlərin müəyyən olunması,
bankın tətbiq etdiyi qaydaların və tənzimləyici normaların

nəzərdən keçirilməsi, 2022-ci
ildə keçiriləcək Rəhbərlər
Şurasının 55-ci illik toplantısının tarixi və yerinin
müəyyənləşdirilməsi və digər
məsələlər daxil edilib.
Asiya və Sakit Okean
hövzəsi ölkələrinin üzləşdiyi
problemlər və yeni çağırışlar, o cümlədən dayanıqlı
gələcək üçün əməkdaşlığın
gücləndirilməsi, qlobal iqlim
dəyişikliklərinə qarşı tutarlı tədbirlərin görülməsi,
COVID-19 xəstəliyinə qarşı
vaksinasiya sahəsində əldə
edilmiş ilkin irəliləyişlərlə
dəstəklənən iqtisadi artımın
qorunması, o cümlədən
postpandemiya dövründə
iqtisadiyyatların bərpası
zamanı yaranacaq çağırışların dəstəklənməsi,

vergi sahəsində üzv ölkələr
arasında əməkdaşlığın
gücləndirilməsi məqsədilə
Asiya və Sakit Okean vergi
qovşağının açılması illik
toplantıda diqqət mərkəzində
olub.
Xatırladaq ki, AİB-in
Rəhbərlər Şurasının 54-cü
illik toplantısı mayın 3-5-də
Tbilisi şəhərində keçirilməli
idi. Lakin illik toplantının
COVID-19 pandemiyası
ilə əlaqədar videokonfrans
formatında keçirilməsinə dair
qərar qəbul edilib.

Asiya və Sakit Okean
Regionunda rifah, inklüzivlik, çeviklik və dayanaqlığın
əldə edilməsini dəstəkləyən
AİB 1966-cı ildə yaradılıb
və baş qərargahı Filippinin
paytaxtı Manila şəhərində
yerləşir. Bankın 49-u regionda olmaqla, 68 ölkə üzvü var.
Azərbaycan AİB-ə 1999-cu
il dekabrın 22-də üzv qəbul
olunub. Azərbaycan Respublikası bankın Rəhbərlər Şurasının 2015-ci ildə keçirilən
48-ci illik toplantısına ev
sahibliyi edib.

Rusiyalı politoloq viran qoyulmuş
Ağdama dair fotoşəkilləri paylaşıb
Qarabağ. Ağdam. Çörək muzeyi. Ağdam bütünlüklə
dağıdılıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə politoloq,
Rusiyanın Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun Baş d
 irektoru
Sergey Markov Ağdama səfərdən sonra özünün feysbuk
səhifəsində yazıb.
“Fikrimcə, gözəl freskalara
görə məhz bu bina Ağdamın tam
bərpasından sonra belə vəziyyətdə
vandalizm və vəhşilik abidəsi qismində
qalacaq. Xirosimada dağıdılmış bir bina
qaldığı kimi”, - deyə rusiyalı politoloq
Ağdamda ermənilər tərəfindən viran qoyulan Çörək muzeyinin binasının şəklini
paylaşıb.
S.Markov heyrətlə bildirib ki, bəzi
insanlar ermənilərin Qarabağda vəhşi
hərəkətlərini ört-basdır edərək, onları
müdafiə etməyə çalışırlar. O yazıb:
“Bəziləri məni bu vəhşilik barədə yazmaqda və fotolar paylamaqda qınayırlar.
Mənə isə elə gəlir ki, məhz susmaq yolu
ilə barbarlığın müdafiə edilməsi –
millətlərarası ədavətin qızışdırılması
və gələcəkdə baş verəcək qarşılıqlı
cinayətlərə yol açılmasıdır. Sülhə

aparan yol törədilmiş cinayətin etiraf
edilməsindən keçir”.
S.Markov, həmçinin Ağdamdakı
Mədəniyyət sarayının xarabalıqlarının fotoşəkillərini bölüşüb. “Əhalisinin
ümumi sayı təqribən 200 min, o
cümlədən şəhər əhalisi 65 min olan,
vaxtilə çiçəklənən Ağdam yerlə-yeksan
edilərək 25 ildən artıq boş vəziyyətdə

qalıb. Kütləvi qırğın və etnik təmizləmə
təhlükəsi ilə üzləşən sakinlər hamı bir
nəfər kimi buranı tərk ediblər. 25 ildən
artıq müddətdə Ağdamda heç kəs
məskunlaşmayıb. İşğalçı ermənilər
şəhəri boş saxlayıb. Burada törədilmiş
vəhşilik insanı çox sarsıdır. İnsanlığa
ümidsiz baxmağa başlayırsan. Ümidvarıq ki, sivilizasiya tezliklə Ağdama qayıdacaq”, – deyə politoloq təəssüratları ilə
bölüşüb.
S.Markov izləyicilərinə erməni
işğalçıların Qarabağ torpağında qoyub getdikləri minalanmış ərazilərdən
söhbət açıb: “Neytral zolaqda isə qeyriadi gözəllikdə çiçəklər bitir. Vladimir
Vısotski bir mahnısında oxuduğu kimi.
Bu çiçəklər isə Ağdam yaxınlığında
Qarabağda keçmiş neytral zolaqdakı
minalanmış ərazilərdə bitir. Bu çiçəklərə
baxıb zövq ala bilərsiniz. Lakin onları
dərmək olmaz. Çünki minada partlamaq
təhlükəsi var”.

Fəridə ABDULLAYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Moskva

Fikrət Qoca
Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinə
ağır itki üz vermişdir. Müasir
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin birinci katibi, Dövlət mükafatı
laureatı, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Xalq
şairi Fikrət Qoca (Fikrət Göyüş oğlu
Qocayev) 2021-ci il mayın 5-də
ömrünün 86-cı ilində vəfat etmişdir.
Fikrət Qoca 1935-ci il avqustun
25-də Ağdaş rayonunun Kotanarx
kəndində anadan olmuşdur. O, Ağdaş
şəhərində orta məktəbi bitirmiş, 1953–
1957-ci illərdə Bakı dəmir yolu texnikumunda oxumuş və 1957–1959-cu
illərdə Bakı şəhərində tikinti idarəsində
işləmişdir.
Ədəbi yaradıcılığa gənc yaşlarından
meyil göstərən Fikrət Qoca 1959–1964cü illərdə Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda təhsil almış,
Bakıya qayıtdıqdan sonra 1964–1965ci illərdə Azərbaycan Dövlət Radio və
Televiziya Verilişləri Komitəsində redaktor, 1967–1970-ci illərdə “Azərbaycan
gəncləri” qəzeti redaksiyasında ədəbi
işçi, 1970–1975-ci illərdə Azərbaycan
Yazıçılar İttifaqında məsul katib, 1978–
1987-ci illərdə “Azərbaycan” jurnalında
şöbə müdiri və 1987–2004-cü illərdə
“Qobustan” incəsənət toplusunun baş
redaktoru vəzifələrində çalışmışdır. O,
1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, 2004-cü ildən birinci katibi
olmuşdur.

Fikrət Qoca Azərbaycan ədəbi
mühitinə yeni ab-hava gətirən
sənətkarlardandır. Şair dərin ictimai
məzmunlu yaradıcılığı ilə müasir poeziyamızın mövzu dairəsinə, poetik forma
və ifadə tərzinə özünəməxsus çalarlar
qazandırmış, mühüm hadisələr və
cəmiyyətdəki mənəvi-ictimai proseslər
fonunda insanın daxili aləminin dolğun
təsvirinə nail olmuşdur. Mənəvi ucalığa və mənalı yaşamağa səsləyən,
insan və zaman haqqında lirik-fəlsəfi
ümumiləşdirmələrlə zəngin əsərləri
Fikrət Qocanı geniş oxucu kütləsinə
sevdirmişdir. Şairin bədii tərcümələri
sayəsində Azərbaycan oxucusu dünya
poeziyasının dəyərli nümunələri ilə
yaxından tanış olmaq imkanı əldə
etmişdir. Fikrət Qocanın sözlərinə
ordenlərinə, Dövlət mükafatına və
bəstələnmiş mahnılar tanınmış
“Azərbaycan Respublikası Prezidentimüğənnilərin repertuarında geniş yer
nin fəxri diplomu”na layiq görülmüşdür.
tutur.
Görkəmli şair, qayğıkeş və səmimi
Fikrət Qoca istiqlal ideyalarıinsan Fikrət Qocanın xatirəsi onu tanının tərənnümünü həmişə diqqət
yanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır.
mərkəzində saxlamışdır. Onun xalqımızın azadlıq mübarizəsindən bəhs edən
Allah rəhmət eləsin!
əsərlərinin gənc nəslə vətənpərvərlik
ruhunun aşılanmasında əhəmiyyətli
İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva,
rolu vardır.
Əli Əsədov, Sahibə Qafarova,
Fikrət Qocanın uzunmüddətli
səmərəli yaradıcılıq fəaliyyəti yüksək
Samir Nuriyev, Eldar Əzizov,
qiymətləndirilmişdir. O, Əməkdar
Fərəh Əliyeva, Anar Kərimov,
incəsənət xadimi və Xalq şairi fəxri
Anar Rzayev, Çingiz Abdullayev,
adlarını almış, Azərbaycan ResNəriman
Həsənzadə, Elçin Əfəndiyev,
publikasının ali dövlət təltiflərindən
Sabir Rüstəmxanlı, Rəşad Məcid
olan “Şöhrət”, “Şərəf” və “İstiqlal”

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda
qarşılanma və yolasalma
Gürcüstanın Baş naziri İrakli
Qaribaşvili mayın 5-də Azərbaycan
Respublikasına səfərə gəlib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, hər iki
ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda
Gürcüstanın Baş nazirinin şərəfinə fəxri
qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilini hava limanında Azərbaycanın
Baş nazirinin müavini Əli Əhmədov, xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov
və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin Azərbaycan Respublikasına
səfəri mayın 5-də başa çatıb.

“Heydər Əliyev və qüdrətli Azərbaycan”
mövzusunda videokonfrans keçirilib

Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü
münasibətilə mayın 5-də “Heydər Əliyev və qüdrətli Azərbaycan”
mövzusunda videokonfrans keçirilib. Milli Məclisin Regional məsələlər
komitəsi ilə Azərbaycan Şəhər, Qəsəbə və Kənd Bələdiyyələrinin Milli
Assosiasiyalarının birgə təşkil etdikləri tədbirdə deputatlarla yanaşı,
Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin və Bələdiyyə İşçiləri
Həmkarlar Komitəsinin təmsilçiləri, həmçinin 70-ə yaxın şəhər, qəsəbə
və kənd bələdiyyəsinin rəhbərləri iştirak ediblər.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, videokon
fransın açılışında Regional məsələlər
komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov
Heydər Əliyev dühasının Azərbaycan
xalqı, Azərbaycan dövləti və dövlətçiliyi,
həmçinin bütün türk dünyası, müsəlman
dünyası üçün gördüyü möhtəşəm
işlərdən bəhs edib. Müasir Azərbaycan
dövlətinin qurucusu olan ümummilli
liderin xalqımızı və ölkəmizi dünya
miqyasında tanıtdığını bildirib. Vurğulayıb ki, həyatını xalqına həsr edən ulu
öndərin zəngin tarixə malik ictimai-siyasi, dövlətçilik fəaliyyəti xalqa və dövlətə
xidmətin ən ali nümunəsi, ən parlaq
təzahürüdür. O diqqətə çatdırıb ki,
bunlar barədə nə qədər kitablar yazılmış olsa da, hələ çox tədqiqat əsərləri
hazırlanacaq.
Komitə sədri iftixarla qeyd edib ki,
Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci
ildönümü müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə torpaqlarını işğaldan azad etmiş
qalib Azərbaycanda, qədim Şuşada

qeyd olunacaq. 44 günlük Vətən
müharibəsində qazanılan tarixi Zəfər
Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsi,
ulu öndərin layiqli davamçısı olan
Azərbaycan Prezidentinin qüdrətinin
təcəssümüdür.
Sonra tədbirdə Azərbaycan Şəhər
Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının
sədri, Bakının Nərimanov bələdiyyəsinin
sədri Təmraz Tağıyev çıxış edərək XX
əsrin 90-cı illərində ağır duruma düşmüş
Azərbaycan dövlətçiliyinin xilasında
ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna
xidmətlərindən, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasından söz açıb.
Videokonfransda Regional
məsələlər komitəsinin üzvlərindən
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının sədri Səttar Möhbalıyev öz məruzəsində əsas diqqəti
“Heydər Əliyev və Azərbaycanda dövlət
quruculuğu” məsələsinə yönəldib. Ulu
öndərin ölkəmizdə hakimiyyətə gəldiyi
ilk gündən etibarən Azərbaycanda
iqtisadiyyatın və təhsilin inkişafına, hərbi
kadrların yetişdirilməsinə və ölkənin
müdafiə qüdrətinin artırılmasına, yeni

iş yerlərinin yaradılmasına və digər
mühüm sahələrə xüsusi diqqət yetirdiyini vurğulayıb.
Məruzəsində ulu öndərin gənclər
siyasətindən söz açan Regional
məsələlər komitəsinin üzvü Səbinə
Xasayeva bildirib ki, Prezident İlham
Əliyevin ətrafında sıx birləşən,
milli düşüncəyə və yüksək intellektual səviyyəyə malik olan müasir
Azərbaycan gəncliyi əsası Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan gənclər
siyasətinin yetirməsidir.
Tədbirdə Ədliyyə Nazirliyinin
Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin rəisi
Rəhman Məmmədov və Azərbaycan
Kənd Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının sədri Əli Mehdiyev ölkəmizdə
yerli özünüidarəetmə sisteminin yaradılmasında ümummilli liderin rolundan
və bələdiyyələrin inkişafına göstərilən
dövlət qayğısından bəhs ediblər.
Videokonfransda çıxış edən Şirvan
bələdiyyəsinin Gənclər və idman komissiyasının sədri, Vətən müharibəsinin qazisi Cəlal Əzizzadə ulu öndərin milli ordu
quruculuğundakı uzaqgörən siyasətinə
toxunub, Qəbələ rayonunun Vəndam
bələdiyyəsinin sədri Asif Həşimov
Heydər Əliyevin regionların inkişafına
göstərdiyi diqqəti önə çəkib.
Tədbirdə aparılan müzakirələrdə
ulu öndərlə bağlı xatirələr yada salınıb.
Azərbaycan tarixində silinməz iz qoyan
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyası, sosial ədalət siyasəti, neft strategiyası, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin
qurulmasında müstəsna xidmətləri
minnətdarlıqla qeyd olunub.
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Azərbaycan–NATO əməkdaşlığı
qarşılıqlı inam və etimada əsaslanır
Ö
lkəmizin hərbisiyasi blok olan
Şimali Atlantika
Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
ilə əməkdaşlığının yüksək
səviyyədə olduğunu sübut
edən çoxsaylı faktlar və
arqumentlər vardır. Ancaq
biz bu faktların hamısından
əvvəl Azərbaycan Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin
bilavasitə NATO qərargahında
dilə gətirdiyi fikirləri
qabartmaq istərdik.

Belə ki, dövlət başçımızın Belçika səfəri zamanı – 2017-ci il
noyabrın 23-də Brüsseldə NATOnun baş katibi Yens Stoltenberqlə
aparılan müzakirələrdən sonra
tərəflər mətbuata bəyanatla çıxış
etmişdilər. Azərbaycan Prezidenti
həmin bəyanatda demişdi: “Bizim
NATO ilə əməkdaşlığımızın böyük
potensialı var və əməkdaşlığın tarixi
bunu nümayiş etdirir. Bu gün mənim
NATO-nun mənzil-qərargahına səfərim
artıq altıncı səfərdir. Beləliklə, bu,
əməkdaşlığımızın çox güclü olduğunu
nümayiş etdirir. Biz regionumuzda
sülhü, təhlükəsizliyi və sabitliyi təmin
etmək üçün tərəfdaşlığımızı davam
etdiririk”.
Diqqət yetirin. İlham Əliyev bu
bəyanatı verəndə onun Azərbaycana
rəhbərliyinin 14 ili yenicə tamam
olmuşdu. Bir ölkə rəhbəri hansısa beynəlxalq təşkilatin mənzilqərargahına 14 ildə altı dəfə səfər
edibsə, bu fakt tərəflər arasındakı
münasibətlərin və əməkdaşlığın
yüksək səviyyədə olduğu barədə
aydın təəssürat yaradır.
Bundan başqa, NATO-nun yüksək
səviyyəli zabitləri Rusiya Federasiyasından olan həmkarları ilə bilavasitə
Brüssel və Moskvaya aid olan
məsələləri müzakirə etmək üçün Avrasiyanın hansısa başqa bir şəhərini
deyil, məhz Bakını seçmələri də NATO
rəhbərliyinin bizə olan inam və etimadının göstəricisi idi. Həmin görüşdən
sonra Türkiyədən olan həmkarımız
Mahmud Ağ yazırdı ki, NATO və
Kreml generallarının Bakıda müzakirə
etdikləri məsələlərin Azərbaycana heç
bir dəxli olmasa da, onların hər ikisinin
bu Qafqaz ölkəsinə inam və etimad
göstərməsi azərbaycanlı qardaşlarımızın necə mükəmməl xarici siyasət
yürütdüklərinin göstəricisi idi.
Başqa bir faktı yada salaq.
Dövlətimizin 44 günlük Vətən
müharibəsindəki möhtəşəm
qələbəsindən bir neçə ay sonra
Azərbaycan Prezidentinə zəng edən
ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken Ağ
evin bu gənc Qafqaz respublikası ilə
gələcəkdə də hərtərəfli əməkdaşlıqda
maraqlı olduğunu xatırlatmışdır. Dünyanın ən güclü dövlətinin xarici siyasət
idarəsinin rəhbəri Azərbaycanın
NATO ilə əməkdaşlığını yüksək
qiymətləndirdiyini də dilə gətirmişdir.
Cənab Blinken rəsmi Bakı ilə enerji
təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizlik
sahələrində əməkdaşlıqdan, Cənub
Qaz Dəhlizi layihəsinin uğurla icra
edilməsindən danışmaqla yanaşı,

Azərbaycan NATO-nun bir çox əməliyyatlarında iştirak
etmişdir. İndi isə Azərbaycan Qətiyyətli Dəstək Missiyasına
öz töhfəsini verir. Əfqanıstanda təhlükəsizliyi və sülhü təmin
etmək üçün 94 hərbi qulluqçumuz NATO hərbçiləri ilə çiyinçiyinə xidmət edir. Azərbaycan, həmçinin koalisiya qüvvələri
üçün multimodal tranzit və ərazimiz üzərindən uçuş
imkanlarını təmin edir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycanın Əfqanıstanda
sülhməramlı missiyada iştirakını da
yüksək qiymətləndirmişdir.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın NATO
ilə əməkdaşlığı BMT prinsiplərinə
istinadən qurulmuşdur. Elə NATOnun özü də BMT Nizamnaməsinin
prinsiplərinə uyğun olaraq siyasi və
hərbi yollarla öz üzvlərinin azadlığını
və təhlükəsizliyini müdafiə edir.
Məlum olduğu kimi, NATO 1949-cu
il aprelin 4-də ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Kanada, Belçika,
Niderland, Lüksemburq, Portuqaliya, Norveç, Danimarka və İslandiya
arasında bağlanan müqavilə əsasında
yaradılıb. 1952-ci ildə Türkiyə və
Yunanıstan, 1955-ci ildə AFR, 1982-ci
ildə isə İspaniya bu bloka qoşulub.
1997-ci ildə NATO keçmiş sosialist
düşərgəsindən olan Macarıstan,
Çexiya və Polşanın da təşkilata daxil
olması haqqında qərar qəbul edib.
Qərar 1999-cu ildə həyata keçirilib.
Bir neçə il sonra isə – 2004-cü ildə
Rumıniya, Bolqarıstan, Slovakiya, Sloveniya və keçmiş sovet respublikaları
-- Litva, Latviya və Estoniya da bloka
qoşulub. Bununla da alyans üzvlərinin
sayı 26-ya çatıb.
NATO-nun ali rəhbər orqanları
NATO Şurasının Sessiyası, Hərbi
Planlaşdırma Komitəsi və Hərbi
Komitədən ibarətdir. Təşkilatın mühüm
orqanlarından biri Nüvə Müqaviləsi
Komitəsidir. Blok çərçivəsində Avropa
ölkələri ilə münasibətləri əlaqələndirən
Avropa qrupu da fəaliyyət göstərir.
NATO-nun əməli orqanı baş katibin
başçılıq etdiyi Beynəlxalq Katiblikdir. Hərbi-siyasi təşkilat olaraq
əsas məqsədi beynəlxalq aləmdə, o
cümlədən Avropada sülhün, əminamanlığın təmin edilməsidir.
Azərbaycan – NATO
münasibətlərinə gəlincə, xatırladaq ki, əməkdaşlığımız 1992-ci
ilin martında Azərbaycanın Şimali
Atlantika Əməkdaşlıq Şurasına üzv
qəbul edilməsi ilə formalaşmağa
başlasa da, ölkəmizin bu hərbisiyasi qurumla yüksək səviyyədə
əməkdaşlığının əsası 1994-cü ildə
qoyulub. Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti Heydər Əliyev 1994-cü il
mayın 4-də Brüsselə səfəri zamanı
NATO-nun keçmiş sovet respublikaları
ilə əməkdaşlığını nəzərdə tutan “Sülh
naminə tərəfdaşlıq” sazişini imzalayıb.
Elə həmin imza ilə də NATO–
Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi üçün şərait yaranıb.
1996-cı il aprel ayının 23-də yenidən
Brüsselə səfər edən Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev “Sülh
naminə tərəfdaşlıq” sənədinə qoşulmaq barəsində təqdimat sənədini
NATO-nun baş katibi Xavyer Solanaya
təqdim edib. Məhz Heydər Əliyevin
uğurlu xarici siyasətinin nəticəsi idi ki,
1997-ci ilin fevralında və 1998-ci ilin
sentyabrında NATO baş katibi Bakıya səfər etmişdir. 1997-ci il noyabrın
14-də Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevin sərəncamı ilə ölkə Prezidenti
yanında NATO ilə əməkdaşlıq üzrə
dövlət komissiyası yaradılıb.
Ölkəmizə 2003-cü ilin payızından rəhbərlik edən Prezident İlham
Əliyev də respublikamızın NATO ilə
əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinə
böyük önəm verir. Belə ki, 2004-cü
ildə Azərbaycan Prezidenti Brüsseldə
Azərbaycanın ilk Fərdi Tərəfdaşlıq
üzrə Əməliyyat Planını NATO
rəhbərliyinə təqdim edib. Əməkdaşlıq
fəaliyyətləri, islahat planları və siyasi
dialoq prosesləri FTƏP-də öz əksini
tapıb. Silahlı qüvvələr üzərində tam
demokratik nəzarətin yaradılması,
müdafiə tədbirlərinin formalaşdırılması, o cümlədən, NATO-nun norma
və standartlarına uyğun olaraq bütün
silahlı qüvvələrin təşkilati strukturunun yaradılması əməkdaşlığın əsas
sahələridir.
Dövlət başçımızın 2004-cü
ilin iyununda NATO-nun İstanbul
sammitində çıxış etməsi ölkəmizin
Şimali Atlantika İttifaqı ilə tərəfdaşlıq
münasibətlərində keyfiyyətcə yeni
mərhələnin başlanğıcını qoyub.
Azərbaycan Prezidenti Avropaya və
Avroatlantik strukturlara inteqrasiya
siyasətinin davam edəcəyini qeyd
etməklə yanaşı, ölkəsinin üzləşdiyi
aqressiv separatizmlə mübarizədə

Pirallahı rayonunda Mübariz
İbrahimov küçəsi təmir olunur
2021-ci ilin İnvestisiya Proqramına
uyğun olaraq vətəndaşların r ahat
gediş-gəlişinin təmin olunması
istiqamətində Pirallahı rayonunda
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi tərəfindən 2 kilometr uzunluğa malik Mübariz İbrahimov küçəsi
təmir olunur.
Uzun müddət əsaslı şəkildə təmir
olunmayan küçənin yol örtüyünün
vəziyyəti qənaətbəxş deyildi. Bu isə
xüsusən payız–qış mövsümündə rahat
hərəkətdə problemlərə səbəb olurdu.
AAYDA-nın mətbuat xidmətindən verilən
məlumatda bildirilir ki, aparılan təmir-tikinti işləri
çərçivəsində küçə boyu zəruri olan yerlərdə
deformasiyaya uğramış yararsız qrunt qazılıb
çıxarılır, əks dolğu işləri aparılmaqla kipləşdirmə
işləri görülür, küçə profilə salınaraq, zəruri
yerlərdə optimal qum-çınqıl qarışığından yol
əsası işlənilir. Daha sonra yol əsası hazır
olan hissələrə yeni asfalt-beton örtüyünün
döşənməsi işlərinə başlanılacaq.
Təmir işlərinin aparıldığı ərazinin sahəsi
12 min kvadratmetr təşkil edir. Aparılan təmir
işləri zamanı səth sularının yolun hərəkət
hissəsindən kənarlaşdırılması üçün zəruri olan
yerlərdə yağış barmaqlıqları quraşdırılır, kommunikasiya xətlərinin baxış qapaqları yenisi ilə
əvəz olunur.
Layihənin sonuncu mərhələsi üzrə təmir
işləri aparılan hissənin zəruri nöqtələrinə yeni

yol nişanları qoyulacaq, yolun üfiqi nişanlama
xətlərinin çəkiliş işləri tamamlanaraq küçə yeni
görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək.
Qeyd olunan ərazilərdə təmir işlərinin
həcmi ayrılmış vəsait hesabına agentliyin
rəhbərliyinin nəzarəti altında, “İnşaat Norma və
Qaydaları”nın tələblərinə əsasən aparılır.
Xatırladaq ki, agentlik tərəfindən cari ildə
Pirallahı rayonu ərazisində uzunluğu 2.9 kilometr olan Süleyman Bağırov və uzunluğu 1.1 kilometr təşkil edən Gənclik küçələrində də təmir
işləri aparılıb.
Növbəti mərhələlərdə Sərəncam və İnvestisiya Proqramına uyğun olaraq rayon üzrə
təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollarda da
yenidənqurma işlərinin aparılması nəzərdə
tutulur.

“Xalq qəzeti”

Avroatlantika alyansından dəstək
gözlədiyini də nəzərə çatdırıb.
Sonrakı illərin hər birində
Azərbaycan–NATO əməkdaşlığının
genişləndirilməsi istiqamətində
mühüm addımlar atılıb. Nəticədə
Azərbaycan Respublikası Avropa və
Avroatlantik məkanda qeyri-sabitliyin,
münaqişələrin və təhdidlərin aradan qaldırılmasında NATO ilə birgə
işləyir və təhlükəsizliyin bölünməzliyi
prinsipinə zidd coğrafi və siyasi ayrıseçkilik olmadan Avropa və yerləşdiyi
regionda vahid təhlükəsizlik sisteminin qurulması yükünü bölüşmək
əzmindədir. Azərbaycan Respublikası
Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurası və
NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq”
Proqramı çərçivəsində NATO ilə mümkün olan tərəfdaşlıq vasitələrindən
tam gücü ilə istifadə edir. FTƏP bu
baxımdan NATO ilə əməkdaşlığın
yaxın və orta perspektivdə daha da
gücləndirilməsi yolunda mühüm bir
vasitədir.
“Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramının təlim və məşğələlərində
mütəmadi iştirak nəticəsində
Azərbaycan NATO-nun rəhbərliyi altında aparılan sülhməramlı əməliyyatlara
qoşularaq AvroAtlantik təhlükəsizliyin
təmin olunmasına fəal töhfə verməyə
qadir olmuşdur. Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin hərbi bölmələri (taqım şəklində) Türkiyə hərbi kontingenti tərkibində Kosovo Qüvvələri
və Əfqanıstandakı Beynəlxalq
Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri
tərkibində NATO qoşunlarında xidmət
ediblər.
Mütəxəssislərin fikrincə,
Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı
zamanı sülhməramlı, xilasetmə və
humanitar əməliyyatların, o cümlədən
digər sahələrdə əməliyyatların
keçirilməsindən ötrü iştirakçı
dövlətlərin müvafiq bilik və bacarıqlarının artırılması diqqətdə saxlanılır.
Bunun üçün birgə planlaşdırma, hazırlıq və təlimlərin keçirilməsi məqsədi
ilə NATO ilə hərbi əməkdaşlıq
əlaqələrinin inkişafı, Şimali Atlantika
İttifaqına üzv olan dövlətlərin hərbi
hissələri ilə daha optimal qarşılıqlı təsirdə olacaq uzunmüddətli
qüvvələrin yaradılması da proqrama daxildir. Bildirilir ki, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri
“Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramı
çərçivəsində hər il keçirilən 500ə yaxın təlim və seminarda iştirak
edirlər. Fikrimizcə, belə təlimlərdə
iştirak Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
zabitlərinin bilik və vərdişlərinin artırılmasına yardım edir, ümumilikdə isə
ölkənin NATO standartlarına inteqrasiyası üçün zəmin yaradır.
Xüsusilə vurğulanmalı faktlardan biri də odur ki, dövlət başçımız
Azərbaycan Ordusunun madditexniki bazasının yaxşılaşdırılması
və peşəkarlığının artırılması üçün
lazım olan bütün addımları atmışdır.
Nəticədə otuz ilə qədər işğal altında
olan ərazilərimizin düşmən tapdağından təmizlənməsini təmin etdik və
işğalçıya bundan sonrakı bütün tarixi
boyu unuda bilməyəcəyi kapitulyasiya
rüsvayçılığını yaşatdıq.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

A

zərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin itkin düşmüş hərbi qulluqçularının tapılaraq, şəxsiyyətinin müəyyən
edilib doğmalarına təhvil verilməsi istiqamətində
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun və Respublika Hərbi Prokurorluğunun
rəhbərliyinin nəzarəti ilə intensiv əməliyyatistintaq hərəkətləri həyata keçirilir.

İtkin düşmüş daha bir hərbi
qulluqçunun meyiti tapılaraq
aidiyyəti üzrə təhvil verilib
Respublika Hərbi
Prokurorluğunun
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, hərbi prokurorluq
orqanlarının və Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin
əməkdaşlarının iştirakı
ilə Silahlı Qüvvələrin
hərbi qulluqçularından
ibarət axtarış qrupları itkin
düşmüş hərbi qulluqçularımızın axtarılması
istiqamətində müntəzəm iş aparırlar.
Qeyd olunub ki, itkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçunun – kiçik çavuş Tağıyev Pərviz Hafiz oğlunun meyiti
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları ilə birgə həyata
keçirilmiş əməliyyat-istintaq tədbirlərinin nəticəsində tapılaraq, şəxsiyyəti müəyyən edilib. Hərbi qulluqçunun nəşinin
aidiyyəti üzrə verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülüb.
İtkin düşmüş digər hərbi qulluqçuların olduqları
yerlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə əməliyyat-istintaq
tədbirlərinin icrası davam etdirilir, eləcə də axtarış qrupları
tərəfindən hazırda intensiv işlər həyata keçirilir.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.

Mayın 5-də Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya–
Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Dmitri Savelyev
Ermənistan işğalından azad edilmiş Ağdam şəhərində olub. Qonağı Milli
Məclisin deputatı Nizami Səfərov müşayiət edib.

Rusiyalı deputat Dmitri
Savelyev Ağdamda erməni
vəhşiliklərinin şahidi olub
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər
verir ki, Dmitri Savelyev əvvəlcə Ağdam
Cümə məscidində ermənilərin törətdikləri
barbarlıqla tanış olub. Ağdam rayon ziyalısı
Zülfü Qasımov ona ermənilərin müharibə
cinayətləri, mədəni, tarixi, dini abidələrimizi
məhv etmələri barədə ətraflı məlumat verib.
Bildirilib ki, Ağdam Cümə məscidi 1868–
1870-ci illərdə memar Kərbəlayi Səfixan
Qarabaği tərəfindən tikilib. Bu məscid
“Qarabağ məscid memarlığı” məktəbinə
aiddir. Ermənilər tərəfindən dağıntılara məruz
qalan Ağdam məscidinin minarələri daxildən
sökülüb, tavanı bir neçə yerdən uçurulub,
dizayn və yazıları bilərəkdən yararsız,
tanınmaz vəziyyətə salınıb.
Viran qoyulmuş Ağdam şəhəri ilə tanış
olan qonağa məlumat verilib ki, Ermənistanın
işğalına qədər Ağdam nəinki Qarabağ
bölgəsinin, eləcə də respublikanın ən böyük,
inkişaf etmiş şəhərlərindən idi. İşğala qədər
Ağdam rayonunda 153 min nəfər, Ağdam
şəhərində isə 42 min nəfərdən çox sakin
yaşayırdı. Ağdamda 17 sənaye müəssisəsi
fəaliyyət göstərirdi. Ermənilər işğal etdikləri
Ağdam şəhərində və rayonun kəndlərində
yaşayış evlərini, ictimai binaları, məktəbləri,
uşaq bağçalarını, xəstəxanaları, istehsal
müəssisələrini talan edib, dağıdıb və
yandırıblar. Vaxtilə Azərbaycanın ən gözəl
şəhərlərindən olan Ağdamın yerində indi
xarabalıqlar qalıb.
Dmitri Savelyev sonra Ağdam şəhərindəki
Şəhidlər xiyabanına gəlib. Burada I Qarabağ
müharibəsində şəhid olan qəhrəman Vətən
övladları, o cümlədən Xocalı soyqırımında
öldürülən şəhər sakinlərinin bir hissəsi

dəfn edilib. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
Allahverdi Bağırovun qəbri də buradadır.
Ağdamda hər şeyi məhv edən erməni
vandalları Şəhidlər xiyabanındakı qəbirləri də
qazaraq dağıdıblar.
Rusiyalı deputat Ağdam şəhərinə səfər
çərçivəsində Çörək Muzeyinin binasının
dağıntıları ilə də tanış olub. Bildirilib ki,
dünyada ikinci hesab edilən bu muzeydə
nadir eksponatlar – taxılçılıqla bağlı arxeoloji
tapıntılar toplanmışdı. Eksponatlar arasında
daşa dönmüş dənlər, əl dəyirmanları, qabqacaq, qədim kitablar, əlyazmalar, əkinçilik
alətlərinə (oraq, xış, taxıldöyən vərdənə və
s.) aid müxtəlif dəyərli nümunələr olub.
Dmitri Savelyev sonra Ağdam şəhərindəki
İmarət qəbiristanlığına gəlib. Məlumat verilib
ki, burada Qarabağ xanlığının əsasını
qoymuş Pənahəli xanın və xanlıqda müxtəlif
illərdə hakimiyyətdə olmuş hökmdarlar –
İbrahimxəlil xanın və onun oğlu Mehdiqulu
xanın qəbirüstü türbələri, həmçinin Mehdiqulu
xanın qızı Xurşidbanu Natəvanın məzarları
olub. Qarabağ xanlarının nəslindən olmuş
digər görkəmli şəxslər də bu qəbiristanlıqda
dəfn edilib. Lakin Ağdam şəhəri işğal
olunduqdan sonra Pənahəli xanın buradakı
sarayı və qəbiristanlıq erməni vandalizminə
məruz qalıb. Erməni vandalları İbrahimxəlil
xanın türbəsini və Qarabağın sonuncu
hakimi Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı
Xurşidbanu Natəvanın qəbirüstü abidəsini
də dağıdıblar. Bu ərazilərdəki məscidlər,
məzarlıqlar kimi Pənahəli xanın imarəti də
ermənilər tərəfindən təhqir edilib. Tövlə kimi
istifadə edilən xan sarayında inək və donuz
saxlanılıb.

Qarabağ müharibəsində Ermənistan
ordusunun tərkibində döyüşən livanlı terrorçu
ilə bağlı cinayət işi məhkəməyə göndərilib

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan
azad olunması və ərazi bütövlüyünün bərpası naminə 44 günlük
Vətən müharibəsi zamanı xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun
təntənəsinə çevrilən Zəfər qazanılıb. Silahlı Qüvvələrimizin qarşısında
duruş gətirə bilməyəcəyini anlayan Ermənistan Respublikasının hərbisiyasi rəhbərliyi hər cür cinayətkar əməllər törətməklə yanaşı, beynəlxalq
hüququn əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq muzdlulardan
silahlı qüvvələrin tərkibində istifadə etməklə ordumuza və dinc əhalimizə
qarşı çoxsaylı təxribatlara əl atıb.
Baş Prokurorluğun və Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuat
xidmətlərinin AZƏRTAC-a daxil olan
birgə məlumatında bildirilib ki, Livan
Respublikasının vətəndaşı Eulcekcian Viken
Abraham və qeyrilərinin maddi mükafat
müqabilində muzdlu kimi mütəşəkkil dəstə
halında birləşib Ermənistan Silahlı Qüvvələri
tərkibində Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarına qarşı terrorçuluq fəaliyyətində
iştirak etmələri faktları əsasında Azərbaycan
Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin
müvafiq maddələri ilə başlanmış cinayət işi
üzrə istintaq yekunlaşdırılıb.
İstintaqla müəyyən olunub ki, Livan
Respublikasının vətəndaşı, Beyrut şəhər
sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Eulcekcian
Viken Abraham 2020-ci il sentyabrın 29-da
Livan Respublikasının vətəndaşı Hovak
Kikiyanın ilkin olaraq 2500 ABŞ dolları
məbləğində maddi mükafat müqabilində
muzdlu kimi Azərbaycan Respublikasının
işğal altında olmuş ərazilərində hərbi
əməliyyatlarda iştirak etmək təklifini qəbul
edib. O, bu məqsədlə həmin gün digər
şəxslərlə mütəşəkkil dəstə halında qəsdən
Ermənistan ərazisindən Azərbaycan
Respublikasının mühafizə olunan dövlət

sərhədini nəzarət-buraxılış məntəqələrindən
kənar keçib digər muzdluların da olduğu
ərazilərə gəlib.
Həmçinin Viken Eulcekcian və maddi
mükafat müqabilində muzdlu kimi döyüşən
digər şəxslər Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan
silahlı birləşmələrin tərkibində qanunsuz
olaraq əldə etdikləri odlu silahlardan, döyüş
sursatlarından və komplekt hissələrindən
istifadə etməklə Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarına və Ordusuna qarşı terrorçuluq
fəaliyyətində iştirak ediblər.
Törətdiyi cinayət əməllərinə görə Viken
Eulcekciana Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 114.3-cü (muzdlunun
hərbi münaqişədə və ya hərbi əməliyyatlarda
iştirakı), 214.2.1-ci (terrorçuluq qabaqcadan
əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə
və ya cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat)
tərəfindən törədildikdə), 318.2-ci (Azərbaycan
Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz
olaraq keçmə) və digər maddələrində
nəzərdə tutulan ittiham elan edilərək,
barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs
qətimkan tədbiri seçilib.
Mayın 5-də cinayət işi üzrə ittiham aktı
təsdiq edilərək baxılması üçün məhkəməyə
göndərilib.
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YAP – AKP əməkdaşlığı ölkələrimizin
daha da yaxınlaşmasına xidmət edir

T

ürkiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı
sarsılmazdır və bu gün dünyaya nümunədir.
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən möhkəm
özüllər üzərində qoyulmuş dostluq münasibətləri
Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən
strategiyanın prioritetini təşkil edir. İki qardaş ölkə
arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin yüksək
səviyyədə olması dünyaya örnəkdir. Hər iki ölkənin
dövlət və hökumət başçılarının, eləcə də siyasi,
iqtisadi, ticarət, elm, təhsil, mədəniyyət və digər
sahələr üzrə müvafiq qurum rəhbərlərinin qarşılıqlı
səfərləri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında mühüm
rol oynayır.

Bir vaxtlar xalqımız üçün ən ağrılı problemə çevrilmiş Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi Türkiyə üçün də eyni
mənanı daşıyırdı. Qardaş ölkənin
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
“Azərbaycan kədərlənərsə, biz
də kədərlənərik, Azərbaycan
sevinərsə, biz də sevinərik” – deyimi də bunu təsdiqləyir.
Dövlətimizin başçısının “ Bu,
həqiqətdir. Bu, həm tarixi və etnik
köklərə əsaslanan həqiqətdir,
eyni zamanda, biz – iki qardaş
ölkə öz siyasətimizlə bu birliyi
möhkəmləndiririk” fikirləri bir daha
təsdiqləyir ki, “bir millət, iki dövlət”
vəhdətinə heç bir kənar qüvvə
müdaxilə edə bilməz. Türkiyənin
Ədalət və İnkişaf Partiyası – Yeni
Azərbaycan Partiyası əməkdaşlığı
çərçivəsində Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 98-ci ildönümünə
həsr olunmuş “Azərbaycan –
Türkiyə, bir millət, iki dövlət:
Qarabağ zəfəri sonrası reallıqlar və
uydurma erməni soyqırımı açıqlamasının regionda sülhə və stabilliyə
təsirləri” mövzusunda keçirilən
videokonfransda bu barədə geniş
söhbət açılıb.
Onu da qeyd edək ki, belə
bir konfrans partiyalar arasında
ikinci dəfədir keçirilir. Bu barədə

məlumat verən Ədalət və İnkişaf
Partiyası sədrinin birinci müavini,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
üzvü Numan Kurtulmuş tədbirin
nəticələrinin hər iki partiya və
ölkə üçün xeyirli, uğurlu olmasını
arzuladı. İki ölkə arasındakı məsafə
uzaq olsa da, belə tədbirlərin ortaq
məsələlərdə könül və fikir birliyinin
daha da möhkəmləndirilməsində
əhəmiyyətini vurğulayan N. Kurtulmuş Azərbaycanın qurucu lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümündə rəhmətlə
andığını vurğuladı. Dedi ki, adətən,
insanları ölümün ildönümlərində
anırıq. Halbuki, doğum günlərində
anılmağın onların ölümsüzlüyünü ifadə etmək, gördüyü işlərin
bərəkətini ifadə etmək baxımından
önəmli olduğunu düşünürəm.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
üzvü dünyada erməni lobbilərinin
həm müharibə zamanı, həm də Qarabağ Zəfərindən sonra fəallaşması
ilə ortaya çıxan yeni bir dönəmlə
qarşı-qarşıya olduğumuzu xatırlatdı. O, Ermənistan üzərindəki tarixi
qələbənin qazanılmasında Prezident İlham Əliyevi, qardaş ölkənin
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı,
bütün qəhrəmanları ürəkdən təbrik
etdi. Natiq bu konfransın həm
vəziyyəti dəyərləndirmək, həm
də yeni perspektivlərlə gələcəyə

istiqamətlənən rəylərimizi sağlamlaşdırmaq baxımından önəmli
olduğunu vurğuladı. Qeyd etdi ki,
belə tədbirlərlə tək millət, iki dövlət
olaraq xalqımız gələcək perspektivimizi sağlamlaşdırmış olur. Qarabağ Zəfəri içərisində olduğumuz
üçün bəlkə hiss etmədik, amma bu,
tarixi bir uğurdur. Millətimiz üçün
böyük bir uğurdur. Qarabağ hər
şeydən öncə Vətəndir.
Ədalət və İnkişaf Partiyası
sədrinin birinci müavini Qarabağ
Zəfərinin əhəmiyyətindən danışaraq, azadlığın millətimiz üçün nə
qədər önəmli, Vətənin və Vətən
uğrunda şəhadətin nə qədər
müqəddəs dəyər olduğunu, eləcə
də, gənclərimizin bu tarixi qələbədə
bunu açıq şəkildə gördüyünü
diqqətə çatdırdı: “Bu mənada, Qarabağ Zəfəri siyasi, hərbi, geopolitik,
iqtisadi nəticələri qədər toplumsal möhkəmlənmə baxımından
fövqəladə dəyər ortaya qoyub”.
O, müharibədən sonra ortaya
çıxan yeni reallıqları 5 istiqamət
üzrə diqqətə çatdırdı. Qarabağ
Zəfərinin həm regional tarazlığa,
həm regional sülhə fövqəladə təsiri
olacağına şübhə olmadığını bildirən
Numan Kurtulmuş bu zəfərin ən
böyük təsirinin öz toplumlarımız
üzərində olduğunu ifadə etdi.
Dedi ki, həm Azərbaycanın, həm
də Türkiyənin Qarabağ Zəfərinin
böyük bir milli coşqu yaratdığına və
bu zəfər ilə hər iki toplumda ortaq
milli və dini dəyərlərin bir daha qabardığına və bu dəyərlər üzərində
toplumun daha möhkəm hala
gəldiyinə birlikdə şahid olduq.
Qeyd edildi ki, Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi
ilə “Ermənistan” adlandırılan
ölkənin sərhədləri hansıdır” sualı
dünya ictimaiyyətinə ünvanladı.
Ermənistanın sərhədləri nə üçün
bəlli deyil? Ermənistan sərhədlərini
nə üçün daim genişləndirmək
istəyir? Bu suallar Qarabağın
azadlığının təmin olunması ilə bir
daha dünya gündəminə gəlmiş
oldu. Qarabağın işğalı məsələsinə

toxunan AKP sədrinin birinci
müavini bir sıra tarixi faktları,
ermənilərin 1988-ci ildən etibarən
azərbaycanlıların sıx yaşadığı kənd
və qəsəbələrə hücumları davam
etdirdiyini, erməni diasporu başda
olmaqla, Ermənistandakı “önəmli”
siyasətçilərin bir qisminin zehnində
“böyük Ermənistan” qurmaq ideyasının olduğunu diqqətə çatdırdı.
Vurğuladı ki, Azərbaycan Qarabağı
işğaldan azad etməklə çox önəmli
siyasi sualı dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırdı. Yəni, bu
Ermənistanın sərhədləri hansıdır və
nə üçün Ermənistan bu qədər çox
genişlənmək, böyümək istəyir?
N.Kurtulmuş Ermənitanın işğalçı
siyasətini dəstəkləyən dövlətləri
və təşkilatları kəskin pisləyərək,
bu yaxınlarda ortalığıa atılmış
saxta “erməni soyqırımı”nın da bu
məqsədə xidmət etdiyini vurğuladı.
Qarabağın işğaldan azad olunması ilə Azərbaycan və Türkiyənin
dünyanın qlobal strukturlarına
qarşı tənqidlərində nə qədər haqlı
olduğunu bir daha xatırlatdı: “Biz iki
dövlət, tək millət -- Azərbaycan və
Türkiyə Qafqazın önəmli iki ölkəsi
olaraq xalqlarımızla birlikdə Qarabağ Zəfərindən sonra daha ayıq bir
şəkildə yolumuza davam edəcəyik.

Qardaşlığımızı, əməkdaşlığımızı,
həmrəyliyimizi hər sahədə irəli
aparacağıq. Bu məqsədlə Yeni
Azərbaycan Partiyası və Ədalət və
İnkişaf Partiyası bu böyük gələcək
mübarizəsində iki önəmli güc olaraq ölkələrimizi irəli aparmaq üçün
mübarizə aparacaq”.
YAP sədrinin müavini --Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov
Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyası və Yeni Azərbaycan Partiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən
videokonfransın tarixi və onun
mövzusunun heç də təsadüfən
seçilmədiyini diqqətə çatdırdı. O,
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
“Azərbaycan – Türkiyə, bir millət, iki
dövlət” kəlamının tarixiliyi özünün
siyasi, iqtisadi, mənəvi, eləcə də
geostrateji mahiyyətini ötən dövr
ərzində sübuta yetirildiyini xatırlatdı . Qırx dörd günlük şanlı Vətən
müharibəsi və xalqımızın böyük
zəfərinin ulu öndərin bu kəlamının
təntənəsi olduğunu bildirən
T.Budaqov son günlərdə qardaş
Türkiyənin uydurma soyqırımı
ittihamı ilə üzləşdiyi bir zamanda
xalqlarımızın nümayiş etdirdiyi vahid mövqe və sarsılmaz birliyimizin
bariz nümunəsi olduğunu söylədi.
Tahir Budaqov bildirdi ki,

YAP Veteranlar Şurasının üzvləri ilə
Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları
Şurasının nümayəndələrinin görüşü keçirilib

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan 44 günlük müharibədə
təcavüzkar Ermənistanı ağır
məğlubiyyətə uğratdı, parlaq
Qələbə qazanaraq tarixi ədaləti,
ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli
Azərbaycan Ordusu şanlı Zəfər
yürüşü edərək təcavüzkar erməni
silahlı qüvvələrini əzəli torpaqlarımızdan qovdu. Beləliklə, 30 ilə yaxın müddət ərzində regionda sülhə,
sabitliyə və təhlükəsizliyə ciddi
təhdidlər yaradan, separatizmə
rəvac verən işğal faktına son qoyuldu, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini hərbi-siyasi yolla həll
etdi. Bununla Azərbaycan dövləti
həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Təhlükəsizlik Şurasının uzun
müddət kağız üzərində qalmış 4
qətnaməsinin icrasına nail oldu.
Azərbaycanın bu möhtəşəm tarixi
qələbəsi təkcə ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün təmin olunması
deyil, eyni zamanda, regionda yeni
geostrateji reallıqların yaradılması
baxımından da mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Ölkəmiz yeni reallıqlar yaratmaqla , bölgədə dayanıqlı sülh,
etibarlı sabitlik və təhlükəsizlik, o
cümlədən çoxşaxəli əməkdaşlıq
mühiti formalaşdırdı. Regionda

YAP-ın mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə
çıxış edən YAP Veteranlar Şurasının sədri, partiyanın İdarə Heyətinin
üzvü Arif Rəhimzadə bildirib ki,
Azərbaycanın Sovet dövründəki

ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına qarşı iddiaları var idi. Bu məsələ
ilə dövlət səviyyəsində ilk dəfə ulu
öndər Heydər Əliyev məşğul oldu.
Onun gördüyü tədbirlər nəticəsində
Ermənistanın rəhbərləri anladı ki,
Azərbaycana olan iddialarını həyata
keçirə bilməyəcəklər. Ulu öndərimiz
böyük uzaqgörənliklə sovetlər
dönəmində Bakıda hərbi məktəbin
açılmasına nail oldu. Bu da milli hərbi
mütəxəssislərimizin hazırlanmasında
böyük rol oynadı”, – deyə YAP
Veteranlar Şurasının sədri bildirib.
Arif Rəhimzadə qeyd edib ki,
Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini vəzifəsindən
istefa verdikdən sonra Ermənistan

Azərbaycana qarşı açıq şəkildə
ərazi iddiaları ilə çıxış etdi. Beləliklə,
Qarabağ müharibəsi başlandı. O
dövrdə ölkə iflic vəziyyətdə idi. Nə
silah var idi, nə ordu, nə də ki, ölkəyə
rəhbərlik edənlərdə bacarıq, səriştə,
iradə. Buna baxmayaraq, minlərlə
Azərbaycan vətəndaşı ölkənin
müdafiəsinə qalxdı. Birinci Qarabağ
müharibəsində ərazilərimizin bir
hissəsini itirsək də, bu müvəqqəti idi.
Bu gün isə biz hamımız İkinci Qarabağ
müharibəsində qazanılmış möhtəşəm
qələbənin təsiri altındayıq və anlayırıq ki, bu tarixi hadisə Azərbaycan
xalqının birliyi, Silahlı Qüvvələrinin
yüksək peşəkarlığı və qəhrəmanlığı,
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin ardıcıl, məqsədyönlü və
məhsuldar fəaliyyətinin nəticəsidir.
Eyni zamanda, biz yaxşı anlayırıq
ki, Azərbaycan xalqında Vətənə
məhəbbət, ağır anlarında bir yumruq kimi birləşib doğma yurdumuzu
müdafiə etmək, hətta canımızdan
keçməyi siz veteranlar gənclərimizə
aşılayırsınız.
YAP Veteranlar Şurasının
sədri söyləyib ki, azərbaycanlıların
1941-1945-ci illərdə müharibə zamanı
qəhrəmanlıqları hər zaman yaddaşlardadır. İkinci Dünya müharibəsində
yüksək şücaət göstərdiyinə görə 127
həmyerlimiz “Sovet İttifaqı Qəhrəmanı”
adına layiq görülüb. Bütövlükdə isə,
orden və medallarla 170 minə yaxın

vətəndaşımız təltif olunub.
A.Rəhimzadə deyib ki, müharibə
və əmək veteranlarının Vətənə,
dövlətə xidməti gənc nəsil üçün
nümunədir.
Azərbaycan Respublikası
Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr
Veteranları Şurasının sədri Fatma
Səttarova İkinci Dünya müharibəsində
Azərbaycanın oğul və qızlarının
qəhrəmanlığından, özünün də
müharibə xatirələrindən bəhs edib.
Fatma Səttarova ölkəmizdə müharibə,
əmək və Silahlı Qüvvələr veteranlarına göstərilən dövlət qayğısını yüksək
qiymətləndirib və bütün bunlara görə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə
və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevaya minnətdarlığını ifadə
edib.
O, 44 günlük Vətən müharibəsində
qazanılan möhtəşəm qələbədən qürur
duyduğunu, şanlı Azərbaycan Ordusu
ilə fəxr etdiyini qeyd edib.
Görüşdə, həmçinin Аzərbaycan
Veteranlar Təşkilatının sədr müavini
Cəlil Xəlilov və təşkilatın üzvləri İmran
Əbilov və Tamleyxa Həsənov çıxış
edərək ölkəmizin uğurlu inkişafından, Vətən müharibəsində qazanılan
Zəfərdən, eləcə də ölkəmizdə veteranlara göstərilən diqqət və qayğıdan danışıblar. Eyni zamanda, hər iki təşkilat
arasında əməkdaşlığın gələcəkdə
də davam etdirilməsi ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb.

kommunikasiya xətlərinin bərpa
olunması, o cümlədən Zəngəzur
nəqliyyat dəhlizinin açılması təkcə
bölgə xalqları və dövlətlərinin rifahına, inkişafına xidmət etməyəcək.
Bu, eyni zamanda, regionda yeni,
çoxtərəfli əməkdaşlıq platformasının yaranmasını şərtləndirəcək.
YAP sədrinin müavini istər 30 ilə
yaxın müddət ərzində davam edən
münaqişə dövründə, istər 44 günlük
Vətən müharibəsi zamanı, istərsə
də postmüharibə mərhələsində
qardaş Türkiyənin Azərbaycana
birmənalı mənəvi-siyasi dəstək
göstərməsindən söhbət açdı.
Dünya birliyi bir daha şahid oldu
ki, dostluq, qardaşlıq və strateji
tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan
Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri
yeni dünya düzəni üçün parlaq
nümunədir.
YAP Mərkəzi Aparatının
rəhbəri dedi ki, yeni mərhələdə
də Azərbaycan və Türkiyənin
birgə təşəbbüsləri bölgədə
sülh və təhlükəsizlik mühitinin
möhkəmlənməsinə, çoxtərəfli
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
dərinləşməsinə öz töhfəsini
verəcək.
Çıxış edənlər Azərbaycan
Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələri üzərindəki parlaq
qələbəsini yüksək qiymətləndirib
və ermənilərin bu ərazilərə
köçürülməsini, onların işğalçı
olduqlarını diqqətə çatdıraraq, bu
qələbənin Ermənistanda on illərlə
davam edəcək psixoloji travma
yaratdığını qeyd etdilər.
Sonda YAP sədrinin müavini
YAP ilə AKP arasında əməkdaşlığın
daha da güclənəcəyinə əminliyini
ifadə edib. O, diqqətə çatdırıb
ki, partiyalararası münasibətlər,
bütövlükdə, hər iki ölkənin bir-birinə
daha çox yaxınlaşmasına xidmət
edir.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

“Böyük Qayıdış”ın
ilk ünvanı – Ağalı kəndi
Məlum olduğu kimi, bu günlərdə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva,
qızları Leyla Əliyeva Cəbrayıl və
Zəngilan rayonlarına səfər ediblər.

Mayın 5-də Yeni
Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatında
9 may – Qələbə Günü
münasibətilə YAP Veteranlar Şurasının üzvləri ilə
Azərbaycan Respublikası
Müharibə, Əmək və Silahlı
Qüvvələr Veteranları Şurasının nümayəndələrinin
görüşü keçirilib.

həyatında 1941-1945-ci illər ən ağır
və dəhşətli dövrlərdən biri olduğunu desək, yəqin səhv etmərik.
Ölkəmizdən müharibəyə 600 min
nəfərə yaxın həmyerlimiz çağırılıb və
onların 350 min nəfəri geri qayıtmayıb. Arxa cəbhədə isə 250 min nəfərə
yaxın insan ordunun tələbatının təmin
edilməsi ilə əlaqədar çalışırdı.
Arif Rəhimzadənin sözlərinə
görə, İkinci Dünya müharibəsi, bu
müharibəyə cəlb olunan ölkələrin
əhalisi üçün ən dəhşətli dövr oldu
və hamıda fikir formalaşdırdı ki,
faşizm ifrat dərəcədə milliyyətçiliyə,
irqçiliyə yönəlib. “Azərbaycan xalqı erməni faşizmindən də əziyyət
çəkib. Elə sovetlər dövründə də

Türkiyə və Azərbaycan dünya miqyasında birbirinə ən yaxın olan ölkələrdir. Dünya miqyasında
Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın ikinci
ölkə tapmaq mümkün deyil. Hər zaman bir-birimizin
yanındayıq. Bundan sonra da belə olacaq.

Erməni vandallarının viran qoyduğu
yurd yerlərimizin
yenidən dirçəldilməsi
istiqamətində
dövlətimiz tərəfindən
görülən işlər hamı
kimi, məni də çox
sevindirir. Ona görə də
bu qeydlərimi qələmə
almağı və oxucularla
bölüşməyi qərara
aldım.
Bilirsinizmi, hər
bir insanın həyatında
xoşbəxt, sevincli günlər olur. Fikrimcə, hər bir
insan, ilk növbədə, milləti, dövləti ilə birlikdə
sevinəndə, daha bəxtiyar olur. Bütün qaçqın
və köçkün ailələri kimi, mən də indi həyatımın
ən xoşbəxt anlarını yaşayıram.
Bəli, 44 günlük şanlı Vətən savaşında
bizim doğma yurd yerlərimiz, ata-baba torpaqlarımız düşmən caynağından azad edilib.
Bundan böyük səadət ola bilərmi? Əlbəttə,
ola bilməz!
Bu gün Azərbaycan dövləti öz tarixinin
ən şərəfli dönəmini yaşayır. Bu tarixi uğurun əldə olunmasında Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin misilsiz xidmətləri
olmuşdur. Qədirbilən xalqımız çağdaş
dünyanın ən görkəmli dövlət xadimlərindən
olan cənab İlham Əliyevin əməyini heç vaxt
unutmayacaq.
Biz bu tarixi zəfəri, eyni zamanda,
Azərbaycan Ordusunun rəşadəti, xalqımızın bütün igid, qeyrətli oğullarının qeyriadi şücaəti, şəhidlərinin müqəddəs qanı,
həyatları hesabına əldə etmişik. Bu qələbəni
biz göz bəbəyi kimi qorumağa borcluyuq və
qoruyacağıq.
Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki,
möhtərəm Prezidentimizin işğal edilmiş
bütün ərazilərə, o cümlədən Zəngilana səfəri
rayon sakinlərinə böyük sevinc hissləri bəxş
edib. Bizi ən çox sevindirən həm də odur ki,
düşməndən azad edilən ərazilərdə hazırda
cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi
ilə genişmiqyaslı bərpa və yenidənqurma
işləri görülür və bu işlərin həcmi və vüsəti
günbəgün artır.
İnsanlar görürlər ki, cənab İlham Əliyev
ərazilərin bərpası və yenidən dirçəldilməsinə
böyük diqqət göstərir və həyata keçirilən

işlərə şəxsən nəzarət edir.
Möhtərəm Prezidentimizin Zəngilan rayonuna son səfəri bir çox əlamətdar hadisələrlə
yadda qalıb. Mən onlardan yalnız biri, doğma
kəndim olan Ağalıda “Ağıllı kənd” layihəsi
barədə qısa da olsa söz açmağı özümə borc
bilirəm.
Bəlli olduğu kimi,
ölkəmizin başçısı
Zəngilana səfəri
zamanı 1-ci, 2-ci, 3-cü
Ağalı kəndlərini əhatə
edən birinci “Ağıllı
kənd” layihəsinin
təməlini qoyub. Bu
yeni tipli kənd modelidir, Azərbaycanda,
ümumilikdə, regionda
bir ilkdir. Bu model
özündə ən yüksək
texnologiyaları və
innnovativ yenilikləri
ehtiva edir.
Bəli, bizim Ağalı yaxın gələcəkdə
ölkəmizin və bütün regionun ən gözəl
kəndlərindən birinə çevriləcək. Ağalı sakinləri
bu yüksək qayğıya görə cənab Prezidentə
çox minnətdardırlar. Biz böyük həvəslə doğma yurd yerlərinə qayıdaraq oranı laləzara
çevirəcəyik.
1993-cü ildə Zəngilan rayonu Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunan
zaman, mənim cəmi səkkiz yaşım vardı. İndi
bir anlığa kəndimizdə evimizi xatırlayıram.
Yadımdadır, hər il aprel ayında qaranquşlar evimizin eyvanında yuva qurardılar.
Böyüklərin dediyinə görə, güney Azərbaycan
tərəfdən quzeyə uçub gələn qaranquşlar Araz
çayının sularından doyunca su içəndən sonra
Zəngilanın, Qubadlının yaxın-uzaq kəndlərinə
təşrif buyurardılar.
Artıq neçə illərdirdir ki, qaranquşlar o
tərəflərə gəlmirdilər. Axı, onları yuvalarını
ermənilər viran qoyduqları evlərlə bir yerdə
dağıtmışdılar. Erməni xisləti, bax budur!
Ağalı kəndi yenidən qurulandan sonra
qaranquşlar da yenidən ora uçub gələcəklər.
Ağalı əvvəlkindən daha gözəl, daha
möhtəşəm olacaq.
Mən bir daha bütün zəngilanlılar, eləcə
də Ağalı camaatı adından möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevə işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə gördüyü böyük işlərə,
qaçqın və köçkün ailələrinə göstərdiyi sonsuz
diqqət və qayğıya görə ürəkdən təşəkkür
edirəm. Azərbaycan vətəndaşı olmaq,
həqiqətən, çox qürurvericidir!

Ceyhun HƏSƏNOV,
Zəngilan rayonu,
Ağalı kənd sakini
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Baş stomatoloq peyvəndlərlə bağlı əhaliyə müraciət etdi:
“Hamı özünü həkim, kimyaçı kimi aparır”

H

azırda COVID – 19- a qarşı peyvəndin vurdurulub vurdurulmamasına dair cəmiyyətdə çoxlu müzakirələr
aparılır. Bəziləri “vaksinin tərkibinin bəlli olmadığını” iddia
edərək, peyvəndləmədən imtina edirlər. Lakin maraqlısı odur ki,
insanlar çox vaxt tərkibi bəlli olmayan dərmanları asanlıqla qəbul
etsələr də, nədənsə bu təhlükəli virusdan qorunmaq istəmirlər.
Bu haqda Azərbaycanın baş stomatoloqu, ATU- nun ortopedik
stomatologiya kafedrasının müdiri, professor Nazim Pənahov
açıqlamasında bildirib.

N.Pənahov qeyd edib ki, hər kəs
dəfələrlə stomatoloji müalicə üçün
həkimlərə üz tutub: “Müraciət etdiyiniz
klinikada ağız boşluğunda aparılan
istənilən müdaxilə (məsələn, plomblama, dişin pulpasının çıxarılması,
yaxud dişin özünün çəkilməsi, diş
əti xəstəliklərinin müalicəsi, dental
implantasiya, müxtəlif protezlərin
hazırlanması və s.) zamanı həkim stomatoloqunuz çox hallarda müxtəlif
tərkibli medikamentoz vasitələri ya
inyeksiya şəklində ağızda selikli
qişanın altına, ya məhlul şəklində
birbaşa dişin pulpası çıxarılan
nahiyəyə, yaxud dişin plomblanması zamanı onun üzərinə, dental
implantasiya zamanı əng və çənə
sümüyünə tətbiq edir. Təbii ki, tətbiq
edilən medikamentoz preparatların
kimyəvi tərkibi, onun hansı üsulla
hazırlanması, niyə məhz müalicənin
bu və ya digər mərhələsində sizdə

istifadə olunması, inanın ki, sizi heç
maraqlandırmır. Bu preparatların sizin
hazırki vəziyyətinizə təsiri və gələcək
həyatınızda nə kimi iz qoya biləcəyini
heç düşünmürsünüz. Çünki gəldiyiniz
klinikada çalışan həkimin tibbi savadına və peşəkarlığına inanaraq ona
müraciət etmisiniz. Lakin sizin məhz
bu COVID – 19 qlobal bəlasından
qorunmanız üçün, dövlətin ayırdığı
külli miqdarda valyutanın xərclənməsi
hesabına, min bir əziyyətlə indiki
vaxtda respublikamıza gətirilməsi
təmin edilən bu vaksinə gəldikdə
isə hamı özünü həkim, epidemioloq,
əczaçı, mikrobioloq, yaxud kimyaçı
kimi aparır. Əksəriyyət internetdən
əldə etdiyi məhdud və tibbi əsası
olmayan məlumatlara əsaslanaraq,
bir - birlərinə vurdurmamaq barədə
ciddi tövsiyələr verir”.
Bu cür davranışı təzadlı sayan
Nazim Pənahov xatırladır ki, əksər

uşaqlara həyatının elə ilk günlərindən
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
tövsiyələrinə müvafiq surətdə,
mövcud olan sxem və təqvim üzrə,
COVID – 19 - dan dəfələrlə qorxulu
olan infeksiyalardan qorunmaq üçün
müəyyən ardıcıllıqla peyvəndlər vurulur: “Bunun bəhrəsini də biz həyatımız
boyunca həmin xəstəliklərə yoluxmamaqda görürük. Yaxud, peşəmizlə
əlaqədar olan bəzi infeksiyalar,
məsələn, B hepatitinə qarşı əhali arasında kütləvi surətdə peyvəndləmə
aparılmasa da, əksər stomatoloqlar
könüllü surətdə bu peyvəndi, belə
deyək, öz vəsaiti hesabına vurdurur,
sonra revaksinasiya olunurlar və
artıq belə xəstələr ilə təmas zamanı
özlərini və yaxın çevrəsini yoluxmaqdan sığortalayırlar. Ancaq demək olar
ki, bu pandemiya başladığı gündən
bəzi saytlarda və sosial şəbəkələrdə
yayılan, yoxlanılmayan və elmi
dəlillərə əsaslanmayan məlumatlara

istinad edərək, bəzi həmvətənlərimiz
yenə də cari vaksinasiyaya inamsızlıq
göstərirlər”.
Həkim – stomatoloq indiki pandemiya dönəmində ətrafdakılardan
utanıb çəkinmədən yerə tüpürən
vətəndaşlara da müraciət edib. Qeyd
edib ki, koronavirus bəlasından
qurtulmağın yeganə yolu vaksinasiya, tibbi maska, sosial məsafə və
fərdi gigiyena qaydalarına ciddi riayət
etməkdən keçir: “Təəssüf ki, bəzi
vətəndaşlarımızda ətraf üçün iyrənc
gələn, lakin indiki zamanda çox
qorxulu olan bir pis adət də vardır.
Bu da öskürən zaman ağız boşluğuna düşən bəlğəmi ətrafdakılardan
utanmadan birbaşa yol getdiyi zaman
küçəyə tüpürməsidir. Tüpürcəyin
tərkibindəki külli miqdarda patogen
mikroorqanizmlərin və virusların bizim
küləkli şəhərimizdə hava vasitəsilə,
eləcə də həmin ərazidən keçən və
ayağının altına diqqət verməyən
uşaq, ya böyük əhalinin ayaqqabılarına bulaşaraq evinə və ya işlədiyi
müəssisəyə gətirilməsi, infeksiyanın
yayılması üçün münbit zəmin yaradır”.
Odur ki, professor Nazim
Pənahov bir daha vətəndaşlara
müraciət edərək, onları elementar
gigiyenik qaydalara riayət etməyə və
peyvəndlənməyə çağırıb.

“Çiçəklənən Abşeron” layihəsinin
məqsədi özünüməşğulluğun inkişafına, aztəminatlı ailələrin əlavə gəlir
əldə etməsinə və ailə təsərrüfatlarının
inkişafına dəstək olmaq, həmçinin
yaşıllıqların artırılmasına, bitkiçiliyin
və kənd təsərrüfatı sahəsində emalın
inkişafına töhfə verməkdir.
Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə bağlı mövcud şəraitdə
“Çiçəklənən Abşeron” layihəsinin
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, ailələr
yaşadıqları evləri tərk etmədən,
bitkiləri öz həyətyanı sahələrində
yetişdirməklə əlavə gəlir əldə edir və
ailə büdcələrinə dəstək olurlar.
Layihə çərçivəsində becərilən
bitkilər hazırda Bakı şəhərinin və ətraf
rayonların abadlaşdırılması işlərində

FHN Mətbuat xidmətinin məlumatı
Belə ki, mayın 5-i səhər saatlarından
yağan intensiv yağışlar nəticəsində Gəncə
şəhərində bəzi fərdi yaşayış evlərinin
zirzəmilərinə, həyətyanı sahələrə, küçə və
prospektlərə yağış sularının dolması ilə
əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112”
qaynar telefon xəttinə müraciətlər daxil olub.
Müraciətlər əsasında Nazirliyin Gəncə
Regional Mərkəzinin müvafiq canlı qüvvə və
texnikası yağış sularının yığıldığı ərazilərə
cəlb olunub. Görülmüş operativ tədbirlər
nəticəsində əksər ərazilərdə suyun çəkilərək
kənarlaşdırılması təmin edilib, bəzi ünvanlarda isə işlər hazırda davam etdirilir.

İş yerlərinin attestasiyası xidmətlərinin satın alınması üçün

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
istifadə olunur, həmçinin emal olunaraq müxtəlif kosmetik məhsullar və
yağlar alınır. Ümumilikdə, 2019-cu
ildən həyata keçirilən “Çiçəklənən Abşeron” layihəsi çərçivəsində Balaxanı,
Zirə, Novxanı, Əmircan, Ramana
və Pirşağıda yaşayan 600-dən çox
aztəminatlı ailəyə 270 minə yaxın
müxtəlif bitkilər (lavanda, bibəriyyə
və s.) verilib.

elektron satınalma vasitəsilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tel- (024) 274 59 27.
Maraqlananlar aşağıda qeyd
olunan hesaba 110 (bir yüz on) manat
məbləğində iştirak haqqını dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə Asan ödənişlə ödədikdən
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu
dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir
halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri:
Boz-Dağ Qış Otlaqlarının Su
Təminatı Sistemlərinin İstismarı
İdarəsi
H/h- AZ42CTRE
00000000000002355301
VÖEN- 2700094121
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
VÖEN- 1401555071
Kod- 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: BİK CTREAZ 22
Büdcə təsnifatının kodu – 142 330
Büdcə səviyyəsinin kodu - 7

və digər mövzular barədə məqalələr də
oxuculara təqdim olunur.
Jurnalda əvvəllər vətəndaşsızlıq halında
olan və son zamanlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını əldə edən şəxslərlə
müsahibələr də əksini tapıb.

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutu publik hüquqi şəxs

Boz Dağ Qış Otlaqlarının Su Təminatı
Sistemlərinin İstismarı İdarəsi

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot -1.Yüksək təzyiqli boru
kəmərlərinin cari təmiri üçün polietilen boruların, tikinti materiallarının
və avtomobillərə, traktorlara ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur
ki, öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı (etender.gov.az) vasitəsilə elektron formada
təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi
və podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə
müddəti 2021-ci il dekabrın 31-nə
kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- İbrahimov Elmir
Bəhrəm oğlu.
Ünvan- Mingəçevir şəhəri, Sağ
sahil Tunel küçəsi Y.Q.K.İ.İ
E-mail: bozdag.qostsii@mail.ru

Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX)
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, DMX-nin və
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının birgə nəşri vətəndaşsızlıq halları
ilə bağlı bir sıra məsələlərə həsr edilib.
Azərbaycan və ingilis dillərində dərc
edilən jurnalda xidmətin Vətəndaşlıq
məsələləri baş idarəsinin rəisi Rza Talıbovun DMX-nin vətəndaşlıq məsələləri
üzrə həyata keçirdiyi fəaliyyət,
vətəndaşlıq hüququnun mahiyyəti,
vətəndaşlıqla bağlı ölkə qanunvericiliyinin vətəndaşsızlıq hallarının həllində
hüquqi təminatı ilə əlaqədar müsahibəsi yer
alıb.
Nəşrdə “Vətəndaşsızlığa son qlobal
fəaliyyət planı: 2014-2024”, vətəndaşsızlıq
məsələləri ilə əlaqədar işçi qrupunun
fəaliyyəti, Azərbaycanda “Vətəndaşsızlığa
son” kampaniyası çərçivəsində görülən işlər

Xəbər verildiyi kimi, bu gün səhər saatlarından başlayaraq, ölkə ərazisində hava
şəraiti kəskin dəyişib, güclü külək respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində intensiv
yağıntılarla müşayiət olunub.

qtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi (KOBİA) və “Bakı Abadlıq Xidməti” MMC
tərəfindən birgə həyata keçirilən “Çiçəklənən Abşeron”
layihəsindən bu dəfə Pirşağı sakinləri yararlanıb.

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri
Orxan Məmmədov və “Bakı Abadlıq
Xidməti” MMC-nin direktoru Binnət
Əli Qasımovun iştirakı ilə Pirşağıda
yaşayan ailələrə bibəriyyə bitkiləri
təqdim edilib. Artıq 40 ailəyə hər
birinə 250 olmaqla 10 mindən çox
bibəriyyə bitkisi verilib. Növbəti
aylarda ailələrin və hər ailəyə verilən
bitkilərin sayı artırılacaq, hər bir
ailəyə verilən bitkilərin sayı 500-ə
çatdırılacaq.
Qeyd edək ki, hər bir ailə onun
üçün müəyyən edilmiş aylıq vəsait
qarşılığında bu bitkilərə qulluq
edəcək. Bitkilər 6-12 ay müddətində
ailələrdən geri götürüləcək və onların
istəyinə uyğun olaraq yeniləri ilə əvəz
edilə bilər.

 “Azərbaycanda
vətəndaşsızlıq: nailiyyətlər və
hədəflər” jurnalı nəşr olunub.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

“Çiçəklənən Abşeron”
layihəsi Pirşağıda

İ

“Azərbaycanda vətəndaşsızlıq:
nailiyyətlər və hədəflər”
jurnalı nəşr olunub

Malgöndərənlər (podratçılar)
iddiaçı statusu almaq və tenderdə
iştirak üçün aşağıdakı sənədləri dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron formada təqdim
etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini
təsdiq edən bank sənədi;
2. Tender təklifi - ( zərflərin açılışı
tarixindən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi
kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin
1 (bir) faizi məbləğində tender təklifinin
təminatı – bank zəmanəti (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən ən azı 30
(otuz) bank günü çox olmalıdır);
4. Malgöndərən (podratçı)
haqqında tələb olunan sənədlər. Bu
sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
4.1. Malgöndərənin (podratçının)
tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
4.2. Malgöndərənin (podratçının)
son bir ildəki (əgər daha az müddət
fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti

Qeyd edək ki, “Çiçəklənən Abşeron” layihəsi KOBİA-nın təsis etdiyi
“Birgə İnvest" MMC və “Bakı Abadlıq
Xidməti” MMC-nin nəzdində fəaliyyət
göstərən “Balaxanı Green Garden”
arasında 2019-cu ildə imzalanmış
əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində
həyata keçirilib.

“Xalq qəzeti”

dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank sənədi;
4.3. Malgöndərənin (podratçının)
ixtisas göstəricilərinə aid məlumat
(bu məlumatlar tenderin əsas şərtlər
toplusunda tələb edilən sənədlərdə və
formalarda təqdim olunmalıdır).
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə, sosial sığorta və digər
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması
haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən
həmin iddiaçıların işçilərinin sayı,
əmlakları, avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının olması barədə arayış;
- İddiaçının fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
4.4. Digər sənədlər.
Malgöndərənlər (podratçılar): 1 və
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri
2 iyun 2021-ci il saat 10.00-a, 2 və
3-cü bəndlərdə göstərilən sənədləri
isə 10 iyun 2021-ci il saat 12.00-a
kimi tender komissiyasına dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron qaydada təqdim
etməlidirlər.
Tender təklifi zərfləri 11 iyun
2021-ci il saat 10.00-da elektron portal
vasitəsi ilə açılacaqdır.
Göstərilən tarixlərdən gec təqdim
edilən sənədlər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
qəbul olunmayacaqdır.

Tender komissiyası

Kotirovka sorğusunda iştirak üçün
sənədlər qapalı zərfdə, imzalanıb
möhürlənmiş şəkildə Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutunun Bakı şəhəri,
Binəqədi rayonu, S.S.Axundov küçəsi 73C
nömrəli ünvana 17 may 2021-ci il saat
15.00-dək təqdim olunmalıdır.
Maraqlanan təşkilatlar (012) 3770020
(daxili 504) nömrəli telefonla əlaqə saxlaya
bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 24.5-ci maddəsinə əsasən ,
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin (bundan sonra - bankın) idarə heyəti səhmdarların
nəzərinə çatdırır ki, 23 iyun 2021-ci il saat
15.00-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 67 nömrəli
ünvanda bankın səhmdarlarının növbəti ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Bununla yanaşı, səhmdarların nəzərinə çatdırılır ki, “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASCnin nizamnaməsinin 8.10-cu maddəsinə uyğun
olaraq koronavirus (Covid -19) infeksiyasının
yaratdığı pandemiya şəraitində səhmdarların
sağlamlığının qorunması məqsədilə
səsvermənin qiyabi şəkildə həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin
kənar auditor tərəfindən təsdiqlənmiş və audit
komitəsi tərəfindən tövsiyə olunmuş 2020-ci ilin
maliyyə hesabatının təsdiq edilməsi haqqında.
2. 2020-ci ilin maliyyə nəticələrinə əsasən
dividendin ödənilməsi haqqında.
3. 2021-2023-cü illərin maliyyə nəticələrinə
görə “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin
əməkdaşlarının mükafatlandırılması haqqında.
4. İbrahimov Abbas Məmmədəli oğlunun

Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsi

BİLDİRİŞ

yağ və sütkü materiallarının satın alınması
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

“Xalq qəzeti”nin 1 aprel 2021-ci il tarixli nömrəsində Mil Qarabağ və Aşağı Şirvan Kollektorlarının İstismarı İdarəsi tərəfindən
maşın-mexanizmlərin və nəqliyyat vasitələrinin təmirinə ehtiyat hissələrinin, kollektorların və hidrotexniki qurğuların təmiri
üçün materialların satın alınması ilə əlaqədar dərc edilmiş açıq
tenderdə iştirak üçün sənədlərin təqdim edilməsi müddəti 27
aprel 2021-ci il saat 15.00-a, tender təklifi və bank təminatının
təqdim olunması vaxtı isə 5 may 2021-ci il saat 18.00-a qədər
uzadılmışdır.
İddiaçıların təklifləri 6 may 2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs – Əsədov Tərbiz Qulu oğlu,
telefon – 050 -324 -55- 51.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştrak etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş
kotirovka təkliflərini 17 may 2021-ci il saat 10.00-a qədər idarənin tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan
geri qaytarılacaqdır.
Zərflər 17 may 2021-ci il saat 16.00 -da açılacaqdır.
İddiaçılar Qəbələ rayonu, Əziz Əliyev küçəsi 12 nömrəli ünvana, Suvarma
Sistemləri İdarəsinə müraciət edə və 024 (20) 35-2-47 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştrak edə
bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün
tələb olunan sənədlər:
• Nizamnamənin surəti.
• Kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin surəti.
• Kommersiya hüquqi şəxsin rekvizitləri.
• Analoji xidmətlərin göstərilməsi
sahəsində fəaliyyəti barədə məlumat.
QEYD-satınalma müqaviləsinin icrası
üçün qalib təşkilatdan müqavilə məbləğinin
2 (iki) faizi həcmində icra təminatı tələb
olunacaqdır.

növbəti 3 il müddətinə yenidən “Azərbaycan
Beynəlxalq Bankı” ASC-nin idarə heyətinin sədri
təyin olunması haqqında.
Ümumi yığıncağın gündəliyindəki məsələ
üzrə materiallar 2021-ci il iyunun 10-dək bankın
rəsmi internet səhifəsində yerləşdiriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin
107-3.2-ci maddəsini və “Azərbaycan
Beynəlxalq Bankı” ASC səhmdarlarının ümumi yığıncağı haqqında əsasnamə”nin 8.10-cu
bəndini nəzərə alaraq bildirilir ki, ümumi
yığıncağın gündəliyində olan məsələlərə
münasibəti dəqiq və şərtsiz bildirmək (lehinə,
əleyhinə və bitərəf) və imzanı qanunvericilikdə
müəyyənləşdirilmiş qaydada (notarial və s.)
təsdiqləmək, habelə şəxsiyyət vəsiqəsinn
surətini təqdim etmək şərtilə bildirişə əlavə
olunan bülleten formasını dolduraraq qapalı
zərfdə Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 67 nömrəli
ünvana 2021-ci il iyunun 2-dək göndərməklə
səsvermədə qiyabi iştirak etmək olar.
Səhmdarların nəzərinə çatdırılır ki , yuxarıda
qeyd olunan qaydada təqdim edilmiş zərflərin
açılışı ümumi yığıncağın keçirildiyi gün bankın
korporativ katibi tərəfindən həyata keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Turizm və
Menecment Universiteti
avadanlıqların satın alınması
üçün kotirovka sorğusu keçirir
Maraqlanan təşkilatlar +994503304644
nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün
sənədlər 8 may 2021-ci il saat 11.00-dək
qəbul olunur.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,
Koroğlu Rəhimov küçəsi 822/23-cü məhəllə.

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin
İdarə Heyəti

BİLDİRİŞ
“Azərxalça“ ASC
tərəfindən dəftərxana və
təsərrüfat mallarının satın
alınması ilə əlaqədar keçirilmiş kotirovka sorğusunda “ANTARİS” QSC qalib
elan olunmuş və həmin
QSC ilə müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.
Tender komissiyası
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6 may 2021-ci il, cümə axşamı

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi
Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi
Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi

2021-ci il üçün tibbi avadanlıqlara texniki qulluqların
göstərilməsi xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

2021-ci il üçün dövri mətbuatın satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün zəruri vergi və rüsumlar nəzərə
alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının
https://www.etender.gov.az/ vahid
internet portalına (portal) elektron
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və
tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə etsinlər. İddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
açıq tenderdə iştirak edə bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını aşağıda göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin
əsas şərtlər toplusunu dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə əldə edə və müsabiqə
üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 50 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
B-1. Benefisiar (alan) bank
Adı - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod - 210005
VÖEN- 1401555071
M/h - AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B-2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı - DİN-in Daxili Qoşunlarının
Baş İdarəsi
H/h - AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN - 1500426471
D-3. Büdcə təsnifatının kodu142330
D-4. Büdcə səviyyəsinin kodu -7
İddiaçılar tenderdə iştirak

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün
yazılı müraciət (müraciətdə
müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı,
poçt indeksi, bank rekvizitləri, telefon
nömrələri, rəhbərinin adı və soyadı
göstərilməklə möhürlənib imzalanmış
olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi (portal vasitəsi
ilə təqdim olunur);
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin təminatı)
bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır).
Bank təminatını təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır
və tenderdən kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər
daha az müddətdə fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti;
- tibbi avadanlıqlara texniki qulluqların göstərilməsi üzrə təcrübəsi,
iddiaçının potensial texniki və kadr
imkanları haqqında rəsmi məlumat
(tibbi avadanlıqlar üzrə ixtisaslı
kadr və texniki imkanları barədə
məlumatlar sənəddə öz əksini tapmalıdır);
- iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan

keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti);
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq
səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd
(təşkilatın təsisçisinin və ya
direktorunun şəxsiyyət vəsiqəsinin
surəti);
- satınalma prosedurlarının
başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində
cinayətə görə məhkum olunmaması
barədə məlumatlar (malgöndərən
(podratçı) Daxili İşlər Nazirliyindən
və ya ASAN xidmət mərkəzlərindən
(məhkumluqla bağlı arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması
ilə bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün sənədləri 2 iyun 2021-ci
il saat 16.00-a və tender təklifi ilə
bank təminatı sənədlərini isə 10 iyun
2021-ci il saat 16.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təklifləri 11
iyun 2021-ci il saat 16.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələrilə portal vasitəsi ilə tanış ola
bilərlər.
QEYD: tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.
- tibbi avadanlıqlara texniki qulluqların göstərilməsi üzrə ixtisaslı kadr
potensialı barədə sənəd təqdim
etməyən iddiaçının təklifləri qəbul
edilməyəcək.

Ağstafaçay Hidroqovşağı İstismarı İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
VÖEN- 3600080771
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK – CTREAZ22
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
olkə və rekvizitləri;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
–tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının

surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə
aid sənədləri 31 may 2021-ci il saat
15.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 8 iyun 2021- ci il saat
15.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 9 iyun
2021-ci il saat 15.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD: tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2021-ci il mayın
6-dan sonra əldə etmək olar .

Tender komissiyası

Qax Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Torpaq məcralı Cəlayer kanalının beton üzlüyə alınması,
sugötürücü qurğunun təmiri ilə birlikdə (PK04+50 Pk07+00) beton
üzlüyə alınması işlərinin yerinə yetirilməsinin satın alınması.
Lot -2. Çay məcralarının lildən təmizlənməsinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, satınalma proseduru
elektron portal vasitəsilə keçirildiyi üçün müraciətləri portal vasitəsilə
elektron qaydada etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə
yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.
Müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün tender iştirakçıları lazımi
texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lotlar üçün aşağıdakı
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu
Qax rayonu, Qax baş kəndi, Suvarma Sistemləri İdarəsindən
(əlaqələndirici şəxs E.Xudeynatovdan), telefon- 0144- 4-30-23,
0555779034,0705779034) ala bilərlər.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata
keçirilə bilər.
Müsabiqədə iştirak üçün “Asan Ödəniş”lə ödə “ düyməsini sıxaraq ödənişi etdikdən sonra müsabiqədə iştirak etmək olar.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 80 (səksən) manatdır. İştirak haqqı
heç bir halda geri qaytarılmır.

Təşkilat -Qax SSİ
H\h- AZ34CTRE00000000000002350401
VÖEN- 4300088331
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK STREAZ22
Fond -7, depozit və tapşırıqlar (mərkəzi), iqtisadi təsnifat kodu142330
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə
iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi miqdarında bank təminatı ( zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son
bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud
olmaması barədə arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün yazılı
müraciət (müraciətdə müəssisənin
adı, yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi,
bank rekvizitləri, telefon nömrələri,
rəhbərinin adı, soyadı göstərilməklə,
möhürlənib imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi (əsli);
- tender təklifi (tender proseduru
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin təminatı)
bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır).
Bank təminatını təqdim etməyən
iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər
daha az müddətdə fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat (tələb
olunan dövri mətbuatın satın alınması
üzrə təcrübəsi, ixtisaslı kadr və texniki imkanları (işçi qüvvəsinin olması)
barədə məlumatlar sənəddə öz əksini
tapmalıdır);

- iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti);
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini
təsdiq edən sənəd (təşkilatın
təsisçisinin və ya direktorunun
şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti);
- satınalma prosedurlarının
başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində
cinayətə görə məhkum olunmaması
barədə məlumatlar (malgöndərən
(podratçı) Daxili İşlər Nazirliyindən və
ya “ASAN” Xidmət mərkəzlərindən
(məhkumluqla bağlı arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması
ilə bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satın
almaları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün sənədləri 2 iyun 2021-ci
il saat 16.00-a və tender təklifi ilə
bank təminatı sənədlərini isə 10 iyun
2021-ci il saat 16.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təklifləri 11 iyun
2021-ci il saat 16.00-da dövlət satın
almalarının vahid internet portalında
açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD: tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.
Tender komissiyası

Samux Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR

2021-ci il üçün
Lot-1. Ağstafaçay Hidroqovşağı
İstismarı İdarəsinin Sağ Sahil kanalında
2 ədəd dükkerin əsaslı təmiri işlərinin
satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatları əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar.
İddiaçılar öz tender təkliflərində
bütün vergi rüsumlarını və digər xərcləri
nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını asan ödəniş sistemi ilə hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Yaqubov
Nəsib İbrahim oğlu.
Ünvan– Ağstafa şəhəri, H.Əliyev
küçəsi 4.
Ağstafaçay HQİİ
Bank rekvizitləri:
H/h- AZ50CTRE00000000000002353702

İddiaçılar öz tender təkliflərini
bütün zəruri vergi və rüsumlar nəzərə
alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov. az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
İddiaçı qismində ixtisaslı işçi
heyətinə malik olan mikro, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri
açıq tenderdə iştirak edə bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını aşağıda göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini
təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 20 manatdır. İştirak
haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
B-1. Benefisiar (alan) bank
Adı - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod - 210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B-2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar) Adı - DİN-in Daxili Qoşunlarının
Baş İdarəsi
H/h - AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN - 1500426471
D-3.Büdcə təsnifatının kodu 142330
D-4. Büdcə səviyyəsinin kodu - 7

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-4.Kanalların lildən
təmizlənməsinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron formada təqdim etsinlər. Tender
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Məmmədov
İmran Səməd oğlu
Ünvan: Samux rayonu, H.Əliyev
prospekti 2.
E-mail: samuxssi@mst.gov.az
Tel- 055 290 01 55
Maraqlananlar tenderin əsas
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır)
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba
lot üçün 100.00 (bir yüz) manat məbləğdə
vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri:
Samux Suvarma Sistemləri İdarəsi

• H/h- AZ33CTRE00000000000002351001
• VÖEN- 6900056121
• Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod-210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: BİK CTREAZ 22
• Samux SSİ-nin xüsusi hesabı
• Fond-3, BSK-142575
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30
(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır).
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü çox olmalıdır).
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər.
Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
Malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;
Malgöndərənin (podratçının) son bir
ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
və son 1 illik dövr üzrə müvafiq bank hesablarından çıxarışın təqdim
edilməsi zəruridir;
–malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri, nizamnamə;
-digər sənədlər: -müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs
qoyulmaması, girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyətinin
dayandırılmaması barədə geniş arayış;
-iddiaçının mikro, kiçik və ya orta sahibkar olması barədə müvafiq arayış;
-satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki imkanlarının, işçi
qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının olması barədə
təsdiqedici sənəd.
Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində
özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçuların peşəkarlıq
fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas
göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum
olunmaması və ya onların müvafiq peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi barədə məlumatlar;
-satınalma müqaviləsi bağlamaq səlahiyyəti olması.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən
sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 2 iyun
2021-ci il saat 9.00-a, tender təklifi və bank zəmanətlərini isə 10 iyun
2021-ci il saat 18.00-a qədər portal vasitəsilə tender komissiyasına
təqdim etməlidirlər.
Zərflərin açılışı 11 iyun 2021-ci il saat 9.00- da portal vasitəsilə
həyata keçiriləcəkdir.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri
qaytarılacaqdır.

Tender komissiyası

maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-Malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə aid məlumat (bu
məlumatlar tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb edilən sənədlərdə və formalarda təqdim olunmalıdır).
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayışlar.
-Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının
olması barədə rəsmi arayış.
Sosial Müdafiə Fonduna borcu olubolmaması barədə arayış.
İddiaçıların müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 31
may 2021-ci il saat 11.00-a kimi tender
komissiyasına dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
qaydada təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini və bank təminatını 8 iyun
2021-ci il saat 18.00-a qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən
tarixdən gec təqdim edilən təkliflər dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 9 iyun 2021-ci il
saat 11.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 17 fevral 2021-ci il tarixli nömrəsində dərc
edilmiş tender elanına əsasən Qax Suvarma Sistemləri İdarəsinin
torpaq məcralı Cəlayer kanalının beton üzlüyə alınması, sugötürücü
qurğunun təmiri ilə birlikdə (PK04+50 Pk07+00) beton üzlüyə
alınması və çay məcralarının tənzimlənməsi işlərinin satın
alınması məqsədilə 2021-ci il martın 19-da keçirilmiş tender
müsabiqələri Qax Suvarma Sistemləri İdarəsinin öz təşəbbüsü ilə
şərtlər toplusunda dəyişiklik edilməsinə görə ləğv olunmuşdur.

Tender komissiyası

“Goranboy Şərab” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!

26 may 2021-ci il saat 14.00-da “Goranboy Şərab” ASC
səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2020-ci ilin maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin yekunlarının müzakirəsi
və təsdiqi.
2. Digər təşkilati məsələlər.
Səhmdarlar növbəti illik ümumi yığıncağın keçirilməsi və orada iştirak
üçün 055-387-65-04 WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.
Ünvan- Goranboy şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 6.
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6 may 2021-ci il, cümə axşamı

Dahi şəxsiyyətin
xatirəsi onun adını
daşıyan zirvədə anılıb
Ekologiya və Təbii
Sərvətlər nazirinin müavini
Firdovsi Əliyevin rəhbərlik etdiyi qrup üzvləri əvvəlcə Fəxri
xiyabanda ümummilli lider
Heydər Əliyevin xatirəsini
ehtiramla yad edib, məzarı
önünə əklil qoyub.
Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətinin məlumatına görə,
Böyük Qafqazın Başdağ
silsiləsinin Qızıl Qaya massi-

Türkiyə
Uğurlu sınaq
Türkiyə
Silahlı Qüvvələri
“Aşağı
hündürlükdə
hava müdafiə
raket sistemi
(HİSAR-A)”
layihəsi
çərçivəsində
daha bir uğurlu
raket atəşi sınağı keçirib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə
Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, avtomatik yaylım
sistemindən atılan “HİSAR-A” raketi ilə səmadakı hədəf
dəqiqliklə vurulub.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Yaponiya
Uşaqların sayı azalır, əhali qocalır
Yaponiyada
uşaqların sayı
son 40 ilin ən
aşağı həddinə
düşüb. Bu,
əhalinin sürətlə
qocaldığını bir
daha təsdiq
edir. Bu barədə
məlumat Yaponiya Daxili İşlər və Kommunikasiya Nazirliyi tərəfindən yayılıb. Bildirilir ki, cari il aprelin 1-nə olan
məlumata görə, ölkədə 14 yaşdan az olan uşaqların sayı
14,93 milyon nəfər təşkil edib. Bu, ötənilki göstərici ilə
müqayisədə 190 min nəfər azdır və 1950-ci ildən bəri ən
aşağı göstəricidir. Qeyd olunur ki, Yaponiyada uşaqların sayı özünün pik həddinə 1954-cü ildə çatıb və 29,89
milyon nəfər təşkil edib. Ötən əsrin 70-ci illərində bu rəqəm
qismən sabit qalsa da, 1982-ci ildən bəri azalmaqda davam edir.
Məlumatı “Jiji-press” yayıb.

 Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anadan
olmasının 98-ci ildönümü ilə əlaqədar
Azərbaycan dağçılarından ibarət qrup “Heydər
zirvəsi”nə qalxıb. Yürüşə Azərbaycan, Real və
ARB televiziyalarının əməkdaşları da qoşulub.

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu il mayın
4-də Varşavada səfərdə olarkən Polşa, Estoniya,
Litva və Latviya liderləri ilə keçirdiyi müzakirələr
zamanı Avropanın Krım uğrunda mübarizəsini davam
etdirməli olduğunu bildirib. V.Zelenskinin bu bəyanatı
Ukrayna Prezidentinin ofisinin rəsmi saytında dərc
olunub. Bu barədə UNİAN agentliyi məlumat yayıb.
“Ukraynanın bir hissəsi,
bizim Krım yarımadası ilhaq
edilibsə, ölkəmizin şərqində
müharibə gedirsə, demək,
Avropada da müharibə gedir.
Bizim birlikdə olmağımız çox
vacibdir”, – deyə V.Zelenski
bildirib.
Varşavada “Xalqların
xoşbəxtliyi ədalətli qanunlara əsaslanır, qanunların
səmərəliliyi isə onların
icrasından asılıdır” mövzusunda keçirilən diskussiya
zamanı Ukrayna Prezidenti

vurğulayıb ki, Ukrayna
Avropa İttifaqını (Aİ) daha
da gücləndirəcək qüdrətli
dövlətdir. Məlum olduğu kimi,
rəsmi Kiyev Aİ-yə və NATOya üzv olmağı hədəf götürüb.
Yeri gəlmişkən, bu
günlərdə qlobal KİV-in diqqəti
məhz Ukraynaya yönəlib.
Belə ki, “Böyük yeddilər”in xarici işlər nazirlərinin Londonda
keçirilən iclasından sonra
ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken dünən ikigünlük
səfərlə Kiyevə gəlib. ABŞ-ın

Mərkəz “Ginnesin Rekordlar Kitabı”na düşüb
Çində çaydan
şəklində inşa edilmiş “Wuxi Wanda”
sərgi mərkəzi
rəsmi olaraq dünyanın ən hündür
gil çaydanı kimi
“Ginnesin Rekordlar Kitabı”na
düşüb. Bildirilir ki, sərgi mərkəzinin hündürlüyü 38,8 metr,
diametri isə 50 metrdir. “Wuxi Wanda” sərgi mərkəzində
ziyarətçilər üçün sərgi salonlarından başqa, su parkı və
attraksion da quraşdırılıb.
Qeyd edilir ki, “The Wanda Group” şirkətinin inşa etdiyi
bina 6,4 milyard dollara başa gəlib.
Xəbəri “Sinxua” verib.

 Koronavirus pandemiyasının
statistikasını aparan “Worldometer” saytının
məlumatına görə, dünya üzrə COVID–19-a
yoluxanların sayı 155 milyon nəfəri ötüb.
Mənbə yazır ki, hazırda
dünyada koronavirusa 155
milyon 4 min 889 yoluxma

A

halı qeydə alınıb. Həmçinin
ölümsaçan virus səbəbindən
dünyasını dəyişənlərin sayı

İtaliyanın
“Roma” futbol
klubuna yeni
baş məşqçi təyin
olunub. Bildirilir
ki, “klubun sükanı” portuqaliyalı təcrübəli
mütəxəssis Joze
Mourinyoya həvalə
edilib. Təcrübəli mütəxəssislə 2024-cü ilin yayınadək
müqavilə bağlandığı qeyd edilir. O, bu vəzifədə həmyerlisi
Paulu Fonsekanı əvəzləyib.
Xəbəri “Futbolhd” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

3 milyon 241 min 691 nəfərə,
sağalanların sayı isə 132
milyon 496 min 345 nəfərə
çatıb.
Qeyd edilir ki, dünyada
koronavirusa yoluxma ən
çox ABŞ-da qeydə alınıb.
Birləşmiş Ştatlarda koronavirusa 33 milyon 274 min nəfər
yoluxub, 592 min 409 nəfər
ölüb, 25 milyon 966 mindən
çox insan sağalıb.
Yoluxanların sayına görə,
sonrakı yerdə Hindistan
qərarlaşıb. Hindistanda

20 milyon 665 min nəfərdə
koronavirus infeksiyası aşkarlanıb. 226 min 188 nəfər
vəfat edib, sağalanların sayı
isə 16 milyon 951 min nəfər
təşkil edir. İlk üçlükdə yer
alan Braziliyada pandemiya
dövrü ərzində virusa 14 milyon 860 min nəfər yoluxub,
onlardan 411 min 854 nəfər
vəfat edib, 13 milyon 442 min
xəstə sağalıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

MALIDƏ MÖCÜZƏ

frikanın qərbində
yerləşən Mali Respublikasında möcüzə baş verib.
Mali sakini, 25 yaşlı Həlimə
Sisse doqquz uşaq dünyaya
gətirib. Uşaqların beşi qız, dördü oğlandır. Həkimlər bildiriblər
ki, uşaqlar sağlamdır. Ana da
özünü yaxşı hiss edir.

İtaliya
Joze Mourinyo “Roma”da

mübarizəsində daha güclü
dəstək gözləyir.
Yeri gəlmişkən, səfər başlamazdan qabaq Birləşmiş
Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Prays
bildirmişdi ki, Rusiya Ukraynanın şərqində münaqişənin
nizamlanması ilə bağlı öz
üzərinə götürdüyü öhdəlikərə
əməl etməli və Krımın qeyriqanuni ilhaqına son qoymalıdır.

Dünyada koronavirusa
yoluxanların sayı
155 milyonu ötüb

Üç günlük matəm elan olunub

Çin

xarici siyasət idarəsinin
rəhbərini Ukraynaya bu
ölkənin xarici işlər naziri Dmitri
Kuleba dəvət edib.
E.Blinken Kiyevdə Ukrayna rəsmiləri, o cümlədən ölkə
Prezidenti Vladimir Zelenski
ilə görüşərək bir sıra mühüm
məsələlər üzrə müzakirələr
aparacaq.
Ukraynada E.Blinkenin
səfərinə böyük dəyər verirlər.
Rəsmi Kiyev Ağ evin yeni
administrasiyasından Krımın
Rusiya tərəfindən ilhaqına və
Donbasda separatçılara qarşı

ÂÂ Mayın 6-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin
gecə və səhər bəzi yerlərdə qısamüddətli az
yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən
şimal-qərb küləyi əsəcək, səhər cənub küləyi
ilə əvəz olunacaq. Gecə 10-12, gündüz
16-19, Bakıda gecə 10-12, gündüz 17-19
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm
civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz
50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Qərb küləyi əsəcək, gecə ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 8-13°,
gündüz 18-23° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
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RİA “Novosti” nin məlumatına görə,
25 yaşlı Həlimə Sisse əvvəlcə Mali
xəstəxanasında, sonra isə Mərakeş
xəstəxanasında həkimlərin nəzarətində
olub. Həkimlər müəyyən ediblər ki,
onun yeddi uşağı olacaq. Lakin gənc
ana qeysəriyyə əməliyyatı olunaraq
doqquz uşaq dünyaya gətirib.
Malinin səhiyyə naziri Fanta
Sibi həm Mali, həm də Mərakeş
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Gündüz tədricən kəsiləcək. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi gecə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 1-6°, gündüz 10-15° isti
olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz tədricən
kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gecə
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
7-12°, gündüz 15-19° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir.Gecə ayrıayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi,
yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı
ehtimalı var. Gündüz əsasən yağmursuz

Pentaqon yoxlamalara
başlayacaq

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Zelenski Krımı Avropanın
problemi adlandırdı

Meksika
Meksikanın
paytaxtı Mexikoda metro körpüsünün çökməsi
nəticəsində
ölənlərin sayı 25
nəfərə çatıb. Axtarış xilasetmə
işlərinin davam
etdirildiyi bildirilib. Çoxsaylı
insanın ölməsi ilə əlaqədar ölkədə üç günlük matəm elan
edilib. Bu barədə Prezident Andres Manuel Lopes Obrador
sərəncam imzalayıb.
Məlumatı TASS yayıb.

vinin mürəkkəb relyefinə baxmayaraq, qrup üzvləri yüksək
əhval-ruhiyyə və qürurla
"Heydər zirvəsi"nə qalxaraq
dahi şəxsiyyətin barelyefi
önünə gül dəstələri düzüb,
ulu öndərin əziz xatirəsini yad
edib və Azərbaycan bayrağını dalğalandırıblar.

CNN-nin yaydığı məlumata görə, ABŞ Müdafiə
Nazirliyinin nəzarət orqanı qurumda uçan
naməlum obyektlər (UNO) barədə məlumatların
emal olunma qaydasını yoxlayacaq.

Bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin nəzarət orqanının
Baş müfəttişinin kosmos, kəşfiyyat və mühəndislik sahəsində
nəzarət və qiymətləndirmə üzrə köməkçisi Rendolf Stoun
məlumat verib. Yoxlamalar çox güman ki, bu ilin may ayında
Müdafiə Nazirliyinin bir sıra strukturlarında keçiriləcək.
O deyib: “Qiymətləndirmənin məqsədi uçan naməlum
obyektlər barədə Müdafiə Nazirliyində görülən tədbirlərin
səviyyəsini müəyyən etməkdir”.
Bir qədər əvvəl CNN telekanalı ABŞ Milli Kəşfiyyat
İdarəsinin və digər qurumların uçan naməlum obyektlər
barədə “məxfi olmayan” hesabatları iyun ayında Konqresə
təqdim edəcəyi barədə məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Pentaqonun nəzdində uçan
naməlum obyektlərin tədqiqatı üzrə işçi qrupu təsis olunub.
İşçi qrupunun məqsədləri sırasına ölkənin milli təhlükəsizliyi
üçün təhdid törədə biləcək uçan naməlum obyektlərin aşkarlanması, təhlili və siyahıya alınması daxildir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

“Brent” markalı neftin
qiyməti 70 dollara yaxınlaşır
 Dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edir. Londonun “İCE”
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 3,72 faiz artaraq bir bareli 69,82
dollar olub.
Nyu-York
Əmtəə Birjasının
məlumatına görə,
Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin
qiyməti 1,2 faiz
artaraq bir bareli
66,45 , Azərbaycanın
“AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 1,5 faiz artaraq bir bareli
69,12 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, pandemiya dövründə “qara
qızıl”ın qiymətinin artması böyük qələbədir. Rusiya Baş
nazirinin müavini Aleksandr Novakın proqnozuna görə, ilin
sonunadək neftin qiyməti bu cür olacaq. Yəni, 62-70 dollar
arasında satılacaq.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusa 1080 yeni
yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasından 2074 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 1080 yeni yoluxma faktı
qeydə alınıb.

həkimlərinə yüksək peşəkarlıqlarına
görə minnətdarlığını bildirib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gecə ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 6-11°,
gündüz 14-19° , dağlarda gecə 0-5°, gündüz
5-10° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, gecə ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 9-13°, gündüz 17-22° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər
saatlarında duman olacaq. Şimal-şərq
küləyi əsəcək, gecə ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Havanın temperaturu Gecə
8-11°, gündüz 15-18°, dağlarda gecə 6-8°,
gündüz 10-15° isti olacaq.

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

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

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan
verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 20 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 323 min 841 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
298 min 949 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4617 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 20275 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 289 min 864 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 10701-dir.

“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Azərsu” ASC-nin kollektivi Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman naziri
AZAD RƏHİMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
“Xalq qəzeti”nin kollektivi iş yoldaşları Paşa
Əmircanova əzizi
FLORA XƏLİLOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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