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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Ağdamda Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu işə başlayıb
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
forumun açılış mərasimində iştirak ediblər

Prezidentin Mətbuat
Xidmətinin məlumatı
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Tacikistan Respublikasının Prezidenti Emoməli Rəhmona zəng edib.
Dövlətimizin başçısı Tacikistan Prezidentini yubileyi münasibətilə təbrik edib, ona Tacikistan xalqının firavanlığı naminə fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar,
möhkəm cansağlığı arzulayıb.
Emoməli Rəhmon göstərilən diqqətə və təbrikə
görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.
Telefon söhbəti zamanı dövlət başçıları ölkələrimiz
arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluqlarını bildirib, əməkdaşlığın
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

Vətən savaşının onuncu günü

P

rezident İlham Əliyev 2020-ci il oktyabrın
6-da Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər
naziri Mövlud Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin
başçısı qəbulda qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın qətiyyətli bəyanatlarında
Azərbaycanın tək olmadığını, ölkəmizin yanında
Türkiyə kimi dünya miqyasında böyük bir güc
olan dövlət dayandığını bildirib.

ktyabrın
5-də
BMT-nin
Məskunlaşma
Proqramı
(UN-HABITAT)
və
Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin

O

birgə əməkdaşlığı, ADA Universitetinin
təşkilati dəstəyi ilə Ağdamda “Dayanıqlı
İnkişaf Məqsədləri” və “Yeni Şəhər
Gündəliyi” – postmünaqişə dövründə

bərpa və yenidənqurmanın aparıcı qüvvəsi
kimi” mövzusunda Azərbaycan Milli
Şəhərsalma Forumu işə başlayıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva forumun açılış mərasimində iştirak
ediblər.
Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış
edib.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

– Hörmətli BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru Maimuna Mohd Şərif.
Hörmətli qonaqlar.
Xanımlar və cənablar.
Ağdama xoş gəlmisiniz. Mən çox şadam ki,
biz Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunu burada – Ağdam şəhərinin bir zamanlar yerləşdiyi
məkanda təşkil edirik. İndi görə bilərsiniz ki, bir
zamanlar həyat dolu olan şəhərdən heç nə qalmayıb. O, dağıdılıb, işğal dövründə dağıdılıb.
Mən, həmçinin bizimlə birgə olduqlarına, Qarabağ regionunun bir zamanlar ən böyük şəhəri
olan Ağdama nə olduğunu görmək və keçmiş
məcburi köçkünləri öz evlərinə qaytarmaq üçün
bizim həyata keçirdiyimiz və qarşıdakı illərdə
planlaşdırdığımız işləri görmək üçün buraya
gəldiklərinə görə müxtəlif ölkələrdən olan qonaqlarımıza, – forumumuzda 40-dan çox ölkənin
nümayəndələri iştirak edirlər, – minnətdarlığımı
ifadə etmək istərdim. Artıq qeyd etdiyim kimi,
Ağdam işğal illərində dağıdılıb. O, Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə dağılmamışdı. O, sonradan, demək olar ki, 30 il ərzində daşları bir-bir
sökülməklə dağıdılıb, bütün binalar viran qoyulub və sökülüb, daşlar oğurlanıb və satılıb. Görə
bilərsiniz ki, yarıdağılmış yeganə tikili Cümə
məscidinin binası olub. Lakin onun keçmiş işğal
altında olan ərazilərdə Ermənistanın dağıtdığı digər məscidlərlə birlikdə dağıdılmamasının
səbəbi odur ki, onlar minarələrdən müşahidə
üçün, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin potensial
hərəkətini görmək üçün istifadə edirdilər. Lakin
bizdə Ağdam məscidinin təhqir olunmasına dair
foto və video sübutlar var. Ermənilər məsciddə
donuz və inək saxlayıblar. Azad etdiyimiz
ərazilərdə yerləşən, ümumilikdə, 67 məsciddən
65-i tamamilə dağılıb. Onlardan 2-si – biri burada, digəri Şuşada yarımçıq sökülüb və təhqir
olunub.
Burada – Ağdamda gördüklərinizi Qarabağ
ərazisində hər bir kənddə görə bilərsiniz. Bilirəm
ki, qonaqlarımız buraya təyyarə ilə yeni tikilmiş
Füzuli Hava Limanına gəliblər. Füzuli şəhəri
tamamilə dağıdılıb. Bir tikili belə qalmayıb. Eynilə
Cəbrayıl, eynilə Qubadlı, Zəngilan da. Bütün binaların dağıdılmadığı yeganə yerlər Şuşa, Laçın
və qismən Kəlbəcər olub. Lakin bunun səbəbi
odur ki, Ermənistan dövləti müxtəlif ölkələrdən
olan erməniləri işğal edilmiş ərazilərdə
yerləşdirmək üçün qanunsuz məskunlaşma
siyasəti yürüdürdü. Bu, beynəlxalq hüququn və

Cenevrə Konvensiyasının kobud şəkildə pozulması hesab olunur.
Hazırda biz keçmiş məcburi köçkün və qaçqınları öz doğma yurdlarına mümkün qədər tez
bir zamanda geri qaytarmaq üçün nəhəng bir
çağırışla üz-üzəyik. Lakin genişmiqyaslı bərpa
proqramı ilə yanaşı, ən böyük çətinliklərdən biri
minalardır. Müharibə demək olar ki, iki il bundan əvvəl başa çatandan bəri, təxminən, 250
azərbaycanlı minaların partlaması nəticəsində
həlak olub və ya ağır yaralanıb. Əfsuslar olsun
ki, bu rəqəm hər həftə artır. Təkcə keçən həftə 2
nəfər həlak olub, 3 nəfər ağır yaralanıb. Ermənilər
işğal dövründə 1 milyondan çox mina basdırıblar. Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı olan
bu terror siyasəti davam edir. Lap bu yaxınlarda
biz İkinci Qarabağ müharibəsi bitəndən sonrakı
dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Laçın rayonunda basdırılmış 1400-dən çox
mina aşkar edərək zərərsizləşdirmişik. Beləliklə,
Azərbaycana qarşı təcavüz, Azərbaycana qarşı
terror davam edir.
Millətimiz ciddi humanitar böhrandan
əziyyət çəkib. Çünki Ermənistanın təcavüzü
və işğalı nəticəsində Qarabağ, Zəngəzur,
həmçinin bugünkü Ermənistanda 1 milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpaqlarında tamamilə etnik təmizləməyə məruz qalıb.
Bu, baş verəndə Azərbaycan əhalisi 8 milyondan az idi. Bir milyonun qaçqın və məcburi
köçkünə çevrildiyini təsəvvürünüzə gətirə
bilərsinizmi? Biz, xüsusilə, müstəqilliyin ilk
illərində, bu dəstəyə ciddi şəkildə ehtiyacımız
olan zaman qaçqın və məcburi köçkünlərimizə
göstərdiyi dəstəyə görə beynəlxalq təşkilatlara,
xüsusilə BMT təsisatlarına çox minnətdarıq.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərə gələn hər kəs
Ermənistanın işğalı və təcavüzünün nəticələrini
görür. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan bəri minlərlə əcnəbi qonaq, jurnalist,
siyasətçi, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri
buraya gələrək bunu öz gözləri ilə görüblər.
Erməni barbarlığı və vandalizminin miqyası faktiki olaraq o qədər böyükdür ki, Azərbaycanın
bu hissəsinə gələn bir çox insanlar özlərini
mənəvi cəhətdən tamamilə tükənmiş hiss
edirlər. Siz bizim, azərbaycanlıların, xüsusilə,
Ağdam, Füzuli, Azərbaycanın işğal altında olmuş digər ərazilərində yaşamış insanların buraya gələndə nə hiss etdiklərini təsəvvürünüzə
gətirə bilərsiniz. Onlar hətta evlərinin yerləşdiyi

yeri belə tapa bilmirlər, çünki hər şey tamamilə
dağıdılıb.
İşğalçılıq siyasəti yürütməklə Ermənistanın
əsas hədəfi de-fakto vəziyyəti yerində dəyişmək
və bununla Azərbaycanla danışıqlar prosesini sonsuz etmək idi. Məhz buna görə danışıqlar heç bir nəticə olmadan 28 il davam etdi.
Nəticə faktiki olaraq sıfır idi. BMT, ATƏT kimi
aparıcı beynəlxalq təşkilatların və digərlərinin
Ermənistan
qoşunlarının
Azərbaycan
ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamə və qərarlar qəbul
etməsinə, xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının
demək olar ki, 30 il ərzində kağız üzərində qalan
4 qətnaməsinə, bizim Ermənistana sanksiyalar
tətbiq etməklə bağlı bütün müraciətlərimizə baxmayaraq, biz buna nail ola bilmədik. Beynəlxalq
ictimaiyyət Azərbaycan xalqının humanitar
fəlakətinə, müəyyən mənada, göz yummağa
qərar verdi. Ən çox təəssüf doğuran odur ki,
ATƏT-dən mandatı olan Minsk qrupu adlandırılan struktur və onun həmsədrləri işğal olunmuş ərazilərə dəfələrlə səfərlər edib, bütün
şəhər və kəndlərin qəddarcasına dağıdılmasının, ermənilərin bizim torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşdırılmasının şahidi olublar,
lakin Ermənistanı qınamayıblar. İyirmi səkkiz
illik belə dırnaqarası fəaliyyətləri dövründə onlar tərəfindən Ermənistanı qınamaq üçün bir
söz belə deyilməyib. İndi biz bu Minsk qrupunu
yenidən canlandırmaq istiqamətində bəzi səyləri
görəndə, əlbəttə ki, bunu dəstəkləyə bilmərik,
çünki onlar öz mandatlarını həyata keçirmək
üçün heç nə etmədilər, onların gördüyü yeganə
iş faktiki surətdə ondan ibarət olub ki, müəyyən
mənada, erməni təcavüzünü legitimləşdirməyə
çalışıblar. Onlar təcavüzkar və təcavüz qurbanı arasında balans yaratmağa çalışıblar. Ona
görə də bu gün Azərbaycan özü beynəlxalq hüququ bərpa edib, BMT qətnamələrini icra edib,
BMT-nin Nizamnaməsini, xüsusilə də onun
özünümüdafiə ilə bağlı müddəasından istifadə
edərək bizim milli ləyaqətimizi bərpa edib.
Bizim hər hansı vasitəçiliyə ehtiyacımız
yoxdur. Biz İkinci Qarabağ müharibəsi başa
çatdıqdan sonra təklif irəli sürdük. Ağdamda
gördüklərinizə, 10 min kvadratkilometrdən çox
ərazinin Ermənistan tərəfindən dağıdılmasına
baxmayaraq, insanlarımızın çəkdiyi zülmlərə
baxmayaraq, biz Ermənistana sülh təklif etdik.
Sülh müqaviləsi üçün əsas olan beynəlxalq

hüququn beş əsas prinsipini, – xüsusən də
ölkələrin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması, gələcəkdə ərazi iddialarından çəkinmək,
güc tətbiq etməmək və ya güc tətbiq etmək
hədəsindən çəkinmək, dövlət sərhədlərinin
müəyyən edilməsi və kommunikasiyaların açılmasını, – irəli sürdük. Bütün bunlar, əslində,
beynəlxalq hüququn əsas prinsipləridir və hesab edirəm ki, münasibətlərini normallaşdırmağa çalışan ölkələr arasında sülh sazişləri
və ya hər hansı sazişlər buna əsaslanmalıdır.
Hələ də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində
yaşayan erməni əhalisinə gəlincə, onlar bizim vətəndaşlarımızdır və biz indi onların öz
ərazimizdə həyatını necə təşkil edəcəyimizi
heç bir beynəlxalq oyunçu ilə müzakirə
etməyəcəyik. Qarabağ Azərbaycandır! İkinci Qarabağ müharibəsi bunu meydanda sübut
etdi. İşğal dövründə dünyanın heç bir ölkəsi, o
cümlədən, Ermənistan bu qondarma qurumu
tanımadı. Ona görə də daxili işlərimizlə bağlı
məsələləri heç vaxt beynəlxalq qurumlarla və ya
böyüklüyündən və potensialından asılı olmayaraq, heç bir ölkə ilə müzakirə etmirik.
Sülh prosesi ilə bağlı bizdə müəyyən nikbinlik var. Çünki bu yaxınlarda Azərbaycanın
və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü,
xüsusilə də sülh sazişi layihəsinin hazırlanması
gündəliyi ilə bağlı ilk belə görüş keçirilib. Ümid
edirik ki, bu, çox vaxt aparmayacaq. Biz bilirik
ki, ermənilər 28 ildir Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı danışıqlar aparmaq kimi razılığa gəlmək
istəmədikdə adətən hansı taktikalardan istifadə
edirlər. Belə davam edərsə, biz də sülh əldə
edə bilməyəcəyik. Əgər bu, Ermənistanın
seçimidirsə, bu, o deməkdir ki, onlar növbəti
ciddi səhvə yol verəcəklər. Onlar bizi düzgün
qiymətləndirmədilər, onlar bizim iradəmizi,
Azərbaycan xalqının iradəsini, Azərbaycanın
potensialını düzgün qiymətləndirmədilər və bunun əvəzini ödəməli oldular. İki il bundan əvvəl
baş verən müharibə Azərbaycan ərazisində
aparılıb. Bu, bir daha bizim mövqeyimizi sübut
edir və göstərir ki, bütün bunlara, bir milyondan
çox vətəndaşımızın çəkdiyi zülmlərə baxmayaraq, biz düşmənçiliyə, qarşılıqlı nifrətə son
qoymaq və yeni sülh səhifəsi açmaq istəyirik.
Müvəffəq olub olmayacağıq, görəcəyik. Əmin
deyiləm, amma ən azından biz bu istiqamətdə
irəliləyirik.

(ardı 2-ci səhifədə)

Dövlətimizin başçısı Rusiyanın “Pervıy Kanal” televiziyasına müsahibə verib. Dövlətimizin başçısı bildirib
ki, ermənilərin mövqeyi tarixi yalana, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulmasına əsaslandığı
halda, Azərbaycan beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərini, tarixi ədaləti hər zaman üstün tutub:
“Əminəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilən, Ermənistan öz
qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılmasına
razılıq verən kimi hər iki tərəf qısa müddətdə razılığa
gələ bilər. Bu razılıq Qafqazda sülhü bərqərar edər”.
BMT Baş katibi Antonio Quterreş regional və
beynəlxalq
qüvvələri
Ermənistan–Azərbaycan
münaqişə zonasında atəşin təcili dayandırılmasına
nail olmaq üçün kömək etməyə çağırıb.
Milli Məclisin iclasında “Tərtər rayonunun Madagiz
kəndinin Suqovuşan kəndi adlandırılması haqqında”
qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılaraq, birinci oxunuşda qəbul edilib.

(ardı 5-ci səhifədə)

Ağdam şəhərinə ilkin
mərhələdə 10 min
nəfər köçürüləcək
Ağdam
şəhərinə
ilkin
mərhələdə,
təxminən, 10 min nəfərin köçürülməsi
nəzərdə tutulur. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu
sözləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov
deyib.
O bildirib ki, Ağdamda
bərpa-tikinti,
quruculuq işləri ilə yanaşı, iş yerlərinin açılması ilə bağlı fəaliyyət
də göstərilir. Bərpa
proseslərində
yaradılacaq yeni iş yerləri
potensial iş yerləridir.
Bundan başqa, həm
kənd təsərrüfatında, həm də yüngül sənayedə, qida
sənayesində müəyyən iş yerləri yaradılacaq.
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Ağdamda Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu işə başlayıb

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Eyni zamanda, ümid edirik ki,
sərhədlərin delimitasiyası üzrə iki
müvafiq komissiya – Azərbaycan
və Ermənistan komissiyaları da
vaxt itirməyəcək və iki ölkə arasında faktiki mövcud olmayan sərhədin
müəyyənləşdirilməsi üzərində fəal
işləyəcəklər. Demək olar ki, 30 ilə
yaxın davam edən işğal illəri ərzində
bu sərhəd tamamilə Ermənistanın
nəzarəti altında olub. İşğal bitdikdən
sonra biz sərhəd hesab etdiyimiz bu
sərhədə gəldik və burada qərarlaşdıq.
Ona görə də 400 kilometrdən çox
olan bu sərhədi müəyyənləşdirmək
üçün tarixi sənədlərə, tarixi xəritələrə,
beynəlxalq təcrübə və metodologiyaya əsaslanaraq fəal şəkildə
işləməliyik. Beləliklə, bu proses artıq
gedir. Ancaq yenə də deyirəm, bunun nə qədər uğurlu olacağını demək
çətindir.
Beləliklə, bu, ötən müddət ərzində
baş verən hadisələr idi. Bu gün biz
yeni çağırışlarla üzləşirik. Ancaq
bunlar xoş çağırışlardır – Qarabağın
və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulması, insanların geri qayıtması və
Azərbaycanın hər hansı bölgəsində
yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər
üçün daha yaxşı şəraitin yaradıl-

ması. Əminəm ki, bu insanlar buna
layiqdirlər. Onlar uzun illər boyu çətin
şəraitdə yaşayıblar. Baxmayaraq ki,
biz 300 mindən çox məcburi köçkünü
yeni ev və mənzillərlə təmin etmişik,
bu mənzillərin açılışı zamanı onlar
bizə minnətdarlıqlarını bildirirdilər və
hər dəfə qeyd edirdilər ki, bizi öz torpaqlarımıza qaytarın. Mən onlara hər
dəfə söz verirdim ki, bunu reallaşdıracağam və mən fəxr edirəm ki, biz
bunu reallaşdıra bildik və artıq Böyük
Qayıdış proqramı başlayıb.
Bu ilin mayında Zəngilanda
ilk kənd qurulub və ilk məcburi
köçkünlər artıq qayıdıblar. Mən,
həqiqətən, fəxr edirəm və inanıram
ki, bütün Azərbaycan xalqı da fəxr
edir ki, təkcə orada yaşayanlar deyil, onların uşaqları və nəvələri də
buraya qayıdırlar. Bu ilin sentyabrında Zəngilanda məktəb açıldı və
gənc zəngilanlılar artıq bu məktəbdə
təhsil alırlar. Onlar bu torpaqları
görməyiblər, çünki onlar işğaldan
sonra dünyaya göz açıblar. Ancaq
bu, onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı
öz köklərinə və doğma torpaqlarına
bağlıdır. Keçmiş məcburi köçkünlərin
öz torpaqlarına qayıtması ilə bağlı
keçirdiyimiz sorğu əsasında deyə
bilərik ki, əksəriyyət insanların həmin
torpaqları belə görmədiklərinə bax-

mayaraq, bu torpaqlara geri qayıtmaq istəyini bildirməsi, həqiqətən
qürurvericidir.
Bu,
əlbəttə
ki,
cəmiyyətimizdə xüsusi mühit, qürur
hissi, qələbə hissi, ədalətin bərpa
olunması hissi, xalqın ləyaqət hissinin bərpası hisslərini formalaşdırır ki,
bunlar ölçüyəgəlməz hisslərdir, bunları siz hiss etməlisiniz. Biz bunu hiss
edirik və xoşbəxtik.
İndi biz burada – işğaldan azad
olunmuş Ağdamda keçmiş məcburi
köçkünlərin öz yurdlarına tezliklə
qayıtması üçün bütün potensialımızı
səfərbər edirik. İrimiqyaslı infrastruktur layihələr icra olunur. Siz Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanını gördünüz, o, səkkiz ay ərzində tikilib. Bu
ay biz Zəngilan Beynəlxalq Hava
Limanını açmağı və 2025-ci ildə isə
Laçında Beynəlxalq Hava Limanını istifadəyə verməyi planlaşdırırıq.
Bərdə–Ağdam dəmir yolu gələn il
istifadəyə veriləcək. Dünən mən yeni
dəmir yolunun təməl daşını qoydum.
Hazırda magistral yollar və kənd yolları tikilməkdədir. Təsdiq olunmuş
investisiya planına əsasən, işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur ərazisində ümumi uzunluğu 50 kilometrdən çox olan 33 tunel
olacaq, uzunluğu 12 kilometr olan 84
yeni körpü salınacaq. Bu, bizim gör-

düyümüz işlərin yalnız bir hissəsidir.
Biz bütün azad olunmuş ərazilərdə
elektrik təchizatını tamamilə bərpa
etmişik və ümidvaram ki, tezliklə
Cəbrayılda 230 meqavat gücündə
olan günəş elektrik stansiyasının
tikintisinə başlayacağıq.
Ümumiyyətlə,
biz
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
bərpaolunan enerjinin potensialını
qiymətləndirmişik və ilkin təhlillərə
görə, bu, demək olar ki, on min meqavat təşkil edir. Biz artıq bir neçə su
elektrik stansiyasının açılışını etmişik
və su elektrik enerjisinin ümumi gücü
beş yüz meqavatdan çox olacaq.
Yerdə qalan güc isə günəş və külək
elektrik enerjisindən qaynaqlanacaq.
Bu ərazi nəinki təkcə işğal illərində
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində
yaşamaq məcburiyyətində qalan
insanları bir araya gətirəcək, eyni
zamanda, gələcəkdə Azərbaycanın
iqtisadiyyatı üçün aparıcı qüvvə olacaqdır. Bizim burada işğal dövründə
məhrum olduğumuz geniş su ehtiyatlarımız var. Çünki ermənilər təkcə bizim şəhərlərimizi işğal etməmişdilər,
onlar bizim ehtiyatlarımızı da işğal
etmişdilər. Qanunsuz olaraq dağmədən işləri aparılırdı, bizim suya
çıxışımızı kəsən qanunsuz işlər
görülürdü və biz yüz minlərlə hek-

tar torpağı suvara bilmirdik. İndi biz
çaylarımıza, torpağımıza qayıtmışıq.
Bütün şəhərlərin Baş planları aparıcı
beynəlxalq şirkətlər tərəfindən artıq
hazırlanmışdır və təsdiqlənmişdir.
Beləliklə, biz artıq burada – Ağdamda bir neçə evin tikintisinə başlamışıq. Mən dünən burada idim və
3 kəndin – Xıdırlı, Kəngərli və Sarıcalının təməlqoyma mərasimlərində
iştirak etmişdim. Maksimum iki ildən
sonra bu kəndlərdə bir neçə min insan yaşayacaqdır. Ağdam şəhərində
biz demək olar ki, min yerlik məktəb
tikirik. Bu məktəb də ola bilsin bu il, ya
da gələn il hazır olacaq. Xəstəxana
və bir neçə yaşayış binası tikilir.
Bu, sadəcə, Ağdamdır. Eyni işlər
Füzulidə, Qubadlıda, Zəngilanda
da görülür. İki ay bundan əvvəl qayıtdığımız Laçın şəhərini növbəti ilin
sonuna kimi bərpa etməyi planlaşdırırıq. Çünki dediyim kimi, orada
qeyri-qanuni məskunlaşma var idi.
Heç də bütün binalar sökülməmişdir.
Biz artıq bir qrup mütəxəssisi oraya
göndərmişik. Beləliklə, biz Qarabağı
və Zəngəzuru yenidən quracağıq.
Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Necə
bahalı olursa-olsun, bunu edəcəyik.
Bu, bizim milli ideyamızdır. Əvvəllər
bizim milli ideya torpaqlarımıza qayıtmaqdan, ədaləti və ərazi bütöv-

lüyümüzü bərpa etməkdən ibarət
idi və bütün Azərbaycan xalqı bu
ideya ətrafında birləşmişdi, özünü
buna hazırlamışdı. Canlarını qurban vermiş gənc nəsil, – müharibə
zamanı demək olar ki, üç min nəfəri
qurban verdik, – və qələbəmizi qeyd
edən minlərlə insan, bu, həqiqətən
də müasir Azərbaycandır, bu, yeni
Azərbaycandır. İndi artıq işğal damğasından azad olunmuş Azərbaycan
yüksəlməkdədir və mən əminəm ki,
Azərbaycan ən uğurlu ölkələrdən biri
olacaq və söhbət təkcə bizim regiondan getmir.
Əziz
dostlar,
xanımlar
və
cənablar, bizimlə burada olduğunuz üçün bir daha sizə təşəkkür
edirəm. Bu forum, həqiqətən də bizim üçün çox vacibdir. Mən BMT-nin
Məskunlaşma Proqramının icraçı
direktoruna minnətdaram. O, altı ay
bundan əvvəl bizi ziyarət etmişdi.
Onunla çox yaxşı görüşümüz olmuşdu və ondan sonra bizi Polşada
keçirilən Dünya Şəhərsalma Forumuna dəvət etdilər. Bizim nümayəndələr
orada iştirak etmişdir. İndi biz Milli
Şəhərsalma Forumunu təşkil edirik
və mən bizimlə bir yerdə olduğu üçün
BMT-nin nümayəndəsinə, merlərə və
mer müavinlərinə, bütün ölkələrdən

olan nümayəndələrə minnətdaram.
Bu, deyərdim ki, Ağdamın beynəlxalq
əlaqələrinin başlanğıcıdır. Mən ümid
edirəm ki, Ağdam və dünyanın bir
çox şəhərləri qardaş şəhərlər olacaqdır. Bilirsiniz, sovet ittifaqının vaxtında Ağdam Qarabağda ən böyük
şəhər idi, həyatla coşub-daşan şəhər
idi və Azərbaycanda hər kəs bunu
bilir. Əraziləri işğaldan azad etdikdən
sonra xarici ekspertlər, jurnalistlər
buraya gəldilər və Ağdama bir neçə
ad verdilər. Bu adlardan biri “urbisid
qurbanı” idi, bu da tamamilə doğru
idi. Digər ad “ruhlar şəhəri” idi, bu
da tamamilə doğrudur. Biri də “Qafqazın Xirosiması” idi. Lakin Xirosimadan fərqli olaraq, dağıntılar atom
bombasının partlaması nəticəsində
baş verməmişdir, bu, qonşularımızın
vandalizmi və barbarlığı nəticəsində
olmuşdur. Lakin indi biz qayıtmışıq,
biz güc yolu ilə geri qayıtdıq, biz
beynəlxalq hüquq normalarından
istifadə edərək geri qayıtdıq və biz
burada yaşamağa, əbədi yaşamağa
geri qayıtdıq. Təşəkkür edirəm.

əsasən, münaqişələr səbəbindən
70 milyondan çox insan yoxsulluq
həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. Təkcə 2021-ci ildə 84 milyon
insan zorakılıq, təhlükə və iqlim
dəyişikliyinin
təsiri
səbəbindən
evlərindən didərgin düşüb. Məsələn,
ərəb regionunda 26 milyon qaçqının
əksəriyyəti şəhərlərdə cəmləşib. Pakistanda son vaxtlar güclü daşqınlar
33 milyon insanı evlərindən didərgin
salıb. BMT-nin Məskunlaşma Proqramında bizim üçün inkişafın əsas
amili sülh və sabitlikdir. Məhz bu
səbəbdən, bizim İcraiyyə Komitəsi
2022-ci ilin martında keçirilən iclasında məndən postmünaqişə və
fəlakətdən sonrakı urban dayanıqlılıq
üzrə fəaliyyətimizi genişləndirməyi
xahiş edib. BMT-nin Məskunlaşma
Proqramı lazımi yaşayış və vacib
infrastruktur təmin etməklə Suriya,
İraq, Livan, İordaniya, Fələstin, Sudan və Yəməndə məcburi köçkün və
qaçqınları dəstəkləyir. Biz, həmçinin
ictimai məkanları reabilitasiya edirik,
torpaq mülkiyyətçiliyinə və mülkiyyət
hüquqlarına şərait yaradaraq onları
bərpa edirik.
BMT-nin Məskunlaşma Proqramı, həmçinin Ukraynada şəhərlərə
dəstək vermək üçün şəhərlərin
böhranı proqramını hazırlayır. Biz,
eyni zamanda, qonşuluğun təşviqi
inteqrasiya proqramı vasitəsilə venesuelalı miqrantların Kolumbiya,
Ekvador, Peru, Trinidad və Tobaqo,
Panama və Dominikan Respublikasında ev sahibi olan icmalara inteqrasiyasını dəstəkləyirik. COVID,

iqlim və münaqişə çağırışları yaşayış məntəqələri və şəhərlərə qeyrimütənasib şəkildə təsir edir. Bir çox
hallarda COVID pandemiyasının
şəhərlərə mənfi təsiri davam edir.
Müharibə və münaqişələr qaçqınların şəhərlərə üz tutmasına gətirib
çıxarır. Bu səbəbdən, BMT-nin
Məskunlaşma Proqramı 36 ölkədə
fəaliyyət göstərir, normativ təlimatlar
və texniki dəstəklə ön cəbhədə olanlara bərpa işlərində kömək etmək
üçün 1000-dən çox şəhərin “City İQ
şəbəkəsi”ni qurub.
Möhtərəm nümayəndələr, biz
bərpa işlərini yalnız o zaman daha
yaxşı həyata keçirə, sığınacaq və
yaşayışla bağlı əsas xidmətlərdəki
boşluğu o zaman aradan qaldıra
bilərik ki, resursların strateji qaydada
ayrılmasına dair məlumatlarımız olsun. BMT-nin bu cür milli şəhərsalma
forumunu təşkil etməsi sayəsində
üzv dövlətlər və şəhər merləri
qərarların qəbul olunmasında onları maarifləndirən məlumatları daha
yaxşı toplaya və təhlil edə bilirlər. On
birinci Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi bütün digər dayanıqlı inkişaf məqsədləri
üçün dayaq yeridir. Bu məqsəd bir
neçə sahəyə təsir edir, mərkəzi və
yerli hökumətlərə yerlərdə müsbət
təsirə gətirib çıxaran milli inkişaf
siyasətlərinin həyata keçirilməsini
təmin etmək üçün daha yaxşı mövqe
tutmağa imkan verir.
Bu
günədək
BMT-nin
Məskunlaşma
Proqramı
milli şəhərsalma proqramlarını təşkil
etmək üçün 49 ölkəyə kömək

göstərib. Biz dünyanın bütün regionlarında fəaliyyət göstəririk və Afrikanın 17, Avropanın 13, Latın Amerikası və Karib hövzəsinin 7, Asiya-Sakit
okean regionunun 7 ölkəsinin və 5
ərəb dövlətinin milli şəhərsalma forumunu təşkil etmişik. Asiya-Sakit
okean regionu, Karib hövzəsi ölkələri
və Mərmərə subregionu daxil olmaqla, üç bölgədə regional şəhərsalma
forumu keçirilib. Bu milli şəhərsalma
forumlarının yeni tsiklinin əsas
istiqaməti bu forumu milli şəhərsalma
siyasətlərinə çevirən paradiqma
dəyişikliyini təbliğ etməkdir. 2016-cı
ildən bəri könüllü xarakter daşıyan
167 yerli rəy dərc edilib. Otuz yeddi
ölkə ən azından bir könüllü milli rəyi
hazırlayıb, 133 ölkə bunu yerli və regional hökumətlər səviyyəsində edib.
Cənab
Prezident,
mən
Azərbaycanı könüllü yerli rəylərini
hazırlamağa və yeni şəhərsalma
gündəliyinin icrası üzrə yeni milli
hesabatını bizə təqdim etməyə çağırıram. Həmin hesabat üzrə biz
sübut əsaslı qərarlar qəbul edə
və yerlərdə müsbət təsirə nail olmaq üçün siyasətlərin praktikada
tətbiqinə kömək məqsədilə insanların dəstəyini qazana bilərik.
Cənab Prezident, icazə verin,
bu ilin aprel ayında Nyu-Yorkda
keçirilmiş və yeni şəhərsalma
gündəliyinin icrasına həsr olunmuş
yüksək səviyyəli toplantıda dayanıqlı
şəhərsalmanı
dəstəklədiyi
üçün
Azərbaycan
hökumətinə
təşəkkürümü bildirim. Həmçinin Polşanın Katovitse şəhərində keçirilən

Dünya Şəhərsalma Forumunun
11-ci sessiyasında iştirak etmiş
Azərbaycan nümayəndə heyəti çox
yaxşı təsir bağışlayıb. Eyni zamanda,
ümidvaram ki, Azərbaycan noyabrın
17-də COP 27 çərçivəsində Misirin
Şarm-əl-Şeyx şəhərində keçiriləcək
Şəhərlər və İqlim Dəyişikliyi, Mənzil
Təsərrüfatı və Şəhərsalmanın İnkişafı üzrə nazirlərin toplantısında iştirak edəcək.
Cənab Prezident, söz verdiyimiz kimi, biz BMT-nin Məskunlaşma
Proqramının
Azərbaycan
üçün
ölkə proqramı sənədini hazırlamışıq və mən bu sənədi bu gün Sizə
təqdim edəcəyəm. İcazə verin, bu
sənədin hazırlanmasına töhfəsini
vermiş Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrinə və
müxtəlif nazirliklərə təşəkkürümü
bildirim. BMT-nin Azərbaycanda rezident əlaqələndiricisi, mənim bacım Vladanka Andreyevaya da böyük minnətdarlığımı bildirirəm. O,
BMT-nin ölkə üzrə heyətindən gələn
dəstəyin əlaqələndirilməsini təmin
edib.
BMT-nin Məskunlaşma Proqramı şəhərsalma nöqteyi-nəzərindən
daha yaxşı gələcək qurmaq, şəhər
və icmaları yenidən yaratmaq üçün
milli səylərə qoşulmağı səbirsizliklə
gözləyir. BMT-nin Məskunlaşma
Proqramının Katovitsedə keçirilən
Dünya
Şəhərsalma
Forumunda təqdim edilmiş 2022-ci il üzrə
Dünya
Şəhərləri
hesabatında
göstərilir ki, bəşəriyyət yol ayrıcındadır. Şəhərsalmanın qarşısının

alınması mümkün olmayan meqa
“trend” olmasına baxmayaraq, inteqrasiya
edilmiş
planlaşdırma,
mərkəzi, yerli və regional hökumətlər
səviyyəsində çoxşaxəli əməkdaşlıq
olmadan
bizim
şəhərsalma
nöqteyi-nəzərindən
gələcəyimiz
qaranlıq görünür. Buna görə mən
Zati-aliləri Prezident Əliyevə bu ilk
Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumuna himayədarlıq etdiyinə görə
çox minnətdaram. Sizin bu gün burada iştirakınız yeni şəhərsalma
gündəliyinin bütün tərəfdaşlarına
dayanıqlı şəhərsalmaya aid siyasət
tövsiyələrini müzakirə və tərtib
etməyə imkan verən bu platformanı
daha yüksək səviyyəyə qaldırıb. Buraya ziyalılar, özəl sektor, vətəndaş
cəmiyyəti, gənclər, qadınlar və yerli icmalar daxildir. Mən onları bizim BMT-də ümumi gündəliyimiz
çərçivəsində
yeni
şəhərsalma
gündəliyinin
icrasına
dəstək
məqsədilə tərəfdaşlıqlar yaratmağa
və hərəkətlərini bəyan etməyə çağırıram. Ağdamı yenidən bərpa etmək
üçün sadiqliyə və ayrılmış ehtiyatlara
həqiqətən də heyranam. Əminəm ki,
özümüzü bu məqsədə həsr etsək,
biz Zati-aliləri cənab Prezidentin heç
kimin, heç bir yerin urbanizasiyaya
məruz qalmış dünyada geridə qalmamasına dair baxışının reallaşdırılmasını təmin edə bilərik. Təşəkkür
edirəm.

Qeyd edək ki, 44 ölkədən 130-dan
çox nümayəndənin, ümumilikdə isə
400 nəfərdən çox insanın qatıldığı
Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu şəhərlərin bərpası ilə bağlı
beynəlxalq və çoxtərəfli əməkdaşlıq
üçün yeni imkan yaradacaq və şəhər
ərazilərində böhranların aradan qaldırılmasına dair çətinliklərin müəyyən
edilməsi, həllərin müzakirəsi ilə
bağlı bilik və təcrübə mübadiləsi
aparmaq üçün platforma rolunu
oynayacaq. Ölkəmizdə ilk dəfə
məhz Ağdam şəhərində keçirilən
Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu şəhərsalma sahəsində dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan sahə
mütəxəssislərinin
təcrübələrinin
bölüşülməsi və dayanıqlı inkişafın
təmin edilməsi üçün əməkdaşlıq
əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından da nadir və uğurlu platformadır.
Xatırladaq ki, bu il iyunun 27-də
Polşanın Katovitse şəhərində keçirilmiş Ümumdünya Şəhər Forumunun “Daha yaxşı gələcək naminə
şəhərlərimizi dəyişdirək” mövzusunda 11-ci sessiyasında videoformatda
çıxış edən Prezident İlham Əliyev
bəyan etmişdi ki, Azərbaycan Ümumdünya Şəhər Forumunun növbəti sessiyalarının birinə ev sahibliyi etmək
arzusundadır və buna hazırdır.
Ümumdünya Şəhər Forumu
BMT-nin Məskunlaşma Proqramı
(UN-HABITAT) tərəfindən hər iki
ildən bir keçirilir.

***
Sonra BMT-nin Məskunlaşma
Proqramının icraçı direktoru xanım
Maimuna Mohd Şərif çıxış edib.

Xanım Maimuna
Mohd Şərifin çıxışı

– Təşəkkür edirəm, cənab moderator.
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev.
Möhtərəm nazirlər.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi xanım Vladanka
Andreyeva.
Hörmətli nümayəndələr, xanımlar
və cənablar.
Hamınızın sabahı xeyir olsun. Sabahınız xeyir (Azərbaycan
dilində deyir). Ümidvaram ki, düzgün
tələffüz etdim, əlimdən gələni etdim,
cənab Prezident.
Zati-aliləri
Prezident
İlham
Əliyevin
himayəsi
altında
Azərbaycan
hökumətinin
təşkil
etdiyi ilk Milli Şəhərsalma Forumunda iştirak etmək mənim üçün
böyük şərəfdir. Bu, xüsusilə ona
görə əhəmiyyətlidir ki, biz “Urban
October” ayındayıq, ilk dəfə olaraq
Dünya Məskunlaşma Günü Avrasiya qitəsində, iki gün əvvəl Türkiyə
Respublikasının Balıkesir şəhərində
qeyd olundu. “Fərqi aradan qaldır”
mövzusu heç kimin, heç bir yerin
geridə qalmaması deməkdir.
Cənab Prezident, Ağdamda
keçirilən birinci Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumuna dəvətiniz
məni çox məmnun etdi. Bu kon
frans zalı, Füzuli Hava Limanı və
tikinti layihələri Sizin hökumətinizin
postmünaqişə ərazisində şəhərlərin
bərpası
istiqamətində
səylər
göstərmək əzmini və fədakarlığını
nümayiş etdirir. Siz vətəndaşlarınız
üçün daha yaxşı gələcək qurursunuz. Təbrik edirəm. BMT-nin Baş katibi cənab Antonio Quterreşin dediyi
kimi, müharibə və münaqişələrdə
qaliblər olmur, yalnız məğlublar olur.
2022-ci il BMT Məskunlaşma Proqramının Dünya Şəhərləri hesabatına

***
Forum işini sessiyalarla davam
etdirib.
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Prezident İlham Əliyev BMT-nin Məskunlaşma
Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib
6 oktyabr 2022-ci il, cümə axşamı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev oktyabrın 5-də Ağdamda BMT-nin Məskunlaşma
Proqramının (UN-HABITAT) icraçı direktoru xanım
Maimuna Mohd Şərifi qəbul edib.
Dövlətimizin
başçısı
 MT-nin Məskunlaşma ProqB
ramı ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlıqdan
məmnunluğunu
bildirdi. Bu ilin martında xanım Maimuna Mohd Şərifin
Azərbaycana səfəri çərçivəsində
keçirilmiş görüş zamanı müzakirə

olunan
məsələlərin
reallaşdırılması
istiqamətində
əldə
edilən
irəliləyişləri
müsbət
qiymətləndirən Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanın BMT-nin
Məskunlaşma
Proqramı
ilə
hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafında
maraqlı olduğunu qeyd etdi.

BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru xanım
Maimuna Mohd Şərif yenidən
Azərbaycanda
olmaqdan
məmnunluğunu bildirdi və Milli
Şəhərsalma Forumunun yüksək
səviyyədə
keçirilməsinə
görə
təbriklərini çatdırdı. Azərbaycanla
Məskunlaşma Proqramı arasında əməkdaşlığın hərtərəfli qaydada inkişaf etdiyini vurğulayan
Maimuna Mohd Şərif Prezident

İlham Əliyevin Polşanın Katovitse şəhərində Ümumdünya Şəhər
Forumunun 11-ci sessiyasındakı çıxışını məmnunluqla xatırladı, UN-HABITAT-ın Nyu-Yorkda
keçirilən toplantısında, həmçinin
Katovitsedəki tədbirdə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin fəal iştirakını yüksək qiymətləndirdi.
O,
Azərbaycan
hökumətinin
UN-HABITAT-ın fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə, o cümlədən, könül-

Azərbaycan Prezidenti: Biz verdiyimiz
bütün vədlərə həmişə sadiq olmuşuq, xalqa
nə vəd vermişiksə, onu yerinə yetirmişik
“İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir” çoxcildliyinin 121-ci
kitabı çapdan çıxıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, çoxcildliyin yeni
kitabındakı materiallar 2022-ci ilin iyul–sentyabr aylarını əhatə edir.
İyul ayı ölkəmizin həyatında, eyni
zamanda, ilin birinci yarısında görülmüş
işlərə yekun vurulması ilə əlamətdardır.
Prezident İlham Əliyev bu ilin altı ayının
yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə
daxili və xarici siyasətin uğurlu
nəticələrindən bəhs edərək deyib: “Gələn
il görüləcək işlər, əminəm ki, ölkəmizi
daha da gücləndirəcək. Biz verdiyimiz
bütün vədlərə həmişə sadiq olmuşuq,
vədlərə əməl etmişik. Azərbaycan xalqına nə vəd vermişiksə, onu yerinə yetirmişik – bütün sahələrdə, o cümlədən,
iqtisadi və sosial sahədə. Əminəm ki, biz
bundan sonra da həmişə öz sözümüzə
sadiq olacağıq, istədiyimizə nail olacağıq. Arzumuz da odur ki, ölkəmiz
güclənsin, xalqımız daha yaxşı yaşasın”.
Yeni kitab Prezident İlham Əliyevin
müşavirədəki nitqinin mətni ilə açılır.
Dövlətimizin başçısının Türkiyəyə
işgüzar səfəri zamanı Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğanla, eləcə də Konya
şəhərində keçirilmiş V İslam Həmrəyliyi
Oyunlarında ölkəmizi təmsil edən idmançılarla görüşlərinə, İslamiadanın açılışında iştirakına dair materiallar da bu
nəşrdə toplanıb.
Prezident İlham Əliyev iyul ayında
Sumqayıtda Kimya Sənaye Parkında
yeni istehsal müəssisələrinin açılış və
təməlqoyma, 2 saylı Sumqayıt regional
“ASAN xidmət” Mərkəzinin istifadəyə
verilməsi mərasimlərində iştirak edib.

Avqust ayında isə Qobustan, İsmayıllı
və Ağsu rayonlarında olub. İsmayıllıda
“Basqal Resort & SPA” hotelinin açılış
mərasimində iştirak edib, “Basqal” Dövlət
Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində aparılan və icrası nəzərdə tutulan tikinti-bərpa
işləri ilə tanış olub, Basqal qəsəbəsində
Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib. Bu səfərlərdən bəhs edən xəbərlər,
eləcə də müsahibənin mətni yeni kitabda
yer alıb.
Oxucu bu kitabda Prezident İlham
Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula Fon der Lyayen ilə görüşü, “Azərbaycan Respublikası ilə
Avropa Komissiyası tərəfindən təmsil
olunan Avropa İttifaqı arasında enerji
sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu”nun imzalanması
mərasimi barədə materiallarla, habelə
mətbuata bəyanatların mətni ilə tanış ola
bilər.
Avqustun
24-də
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycana səfər edib. Səfər
çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin qazaxıstanlı həmkarı ilə təkbətək və geniş
tərkibdə görüşləri keçirilib. Dövlətimizin
başçısına Qazaxıstanın “Altın kıran” –
“Qızıl qartal” ali ordeni təqdim olunub, iki
ölkə arasında sənədlər imzalanıb. Daha
sonra prezidentlər mətbuata bəyanat
veriblər. Bütün bunlarla yeni nəşrdə tanış
olmaq mümkündür.

genişləndirəcəyini və Proqramın
fəaliyyətinə dəstək göstərəcəyini
bildirdi. Dövlətimizin başçısı Milli
Şəhərsalma Forumunun ölkəmizdə
illik əsasda keçiriləcəyini qeyd etdi.
Sonda qonaq Məskunlaşma
üzrə ölkə proqramı sənədini –
Azərbaycan
Respublikasında
BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə əməkdaşlıq strategiyasını
dövlətimizin başçısına təqdim etdi.
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Baş nazir Əli Əsədov Rusiyaya işgüzar səfər edib
Oktyabrın 5-də Azərbaycan
Respublikasının Baş naziri Əli
Əsədov Rusiya Hökumətinin
sədri Mixail Mişustinin dəvəti
ilə Rusiyaya işgüzar səfər
edib.

Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları
Təşkilatı Ermənistanın hərbi cinayətləri ilə bağlı
beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb
Yeni kitaba dövlətimizin başçısının
İtaliya Respublikasına işgüzar səfəri,
İtaliya–Azərbaycan Universitetinin yaradılması ilə əlaqədar imzalanmış
sənədlərin mübadiləsi mərasimi barədə
informasiyalar, dövlətimizin başçısının
mərasimdəki çıxışının mətni də daxil edilib.
“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan çoxcildliyin 121-ci kitabının hazırlanmasında
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) materiallarından
istifadə olunub.

Neft İxrac edən
Ölkələr Təşkilatına
(OPEC) üzv və qeyri-üzv
ölkələrin nazirlərinin
Vyanada keçirilən 33-cü
iclasında 2022-ci ilin
noyabrından gündəlik
xam neft hasilatının 2
milyon barel azaldılması
ilə bağlı qəbul edilmiş
qərara Azərbaycan da
razılıq verib.
rakçı ölkələrinin bu yeni
öhdəlikləri cari ilin avqust

müasir yanaşmalar tətbiq edərək
belə nailiyyətlər qazanmasını
xüsusi vurğuladı. O, həmçinin
UN-HABITAT-ın
bu
prosesdə
Azərbaycana dəstək verməyə hazır olduğunu bildirdi və Azərbaycan
üzrə hazırlanmış layihə sənədini
dövlətimizin başçısının diqqətinə
çatdırdı.
Prezident
İlham
Əliyev
Azərbaycanın
UN-HABITAT-la
əməkdaşlığı bundan sonra da

Nazirlər
Kabinetinin
mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
səfər çərçivəsində Baş nazir Moskva
şəhərində 2-ci Xəzər İqtisadi Forumunda iştirak edəcək, həmçinin bir sıra
Xəzəryanı ölkələrin hökumət başçıları ilə
ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

Azərbaycan “OPEC+”un gündəlik neft istehsalının
2 milyon barel azaldılması qərarını dəstəkləyib

Energetika Nazirliyindən
bildirilib
ki,
“Əməkdaşlıq
Bəyannaməsi”nin
işti-

lü maliyyə töhfəsinə görə dərin
təşəkkürünü ifadə etdi.
Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı şəhərsalma və yenidənqurma
fəaliyyəti həyata keçirdiyinə toxunan BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru həmin
ərazilərdə görülən işlərin miqyasından və sürətindən heyranlığını ifadə etdi, qısa zaman ərzində
ölkəmizin şəhərsalma sahəsində

ayındakı kvotalarına nəzərən
müəyyənləşdirilib.
Razılaşmanın müddəti 2023-cü il de-

kabrın 31-dək uzadılıb.
Yeni
qərara əsasən,
Azərbaycanın
ixtisarlarla
bağlı öhdəliyi gündəlik 33
min barel təşkil edir. Beləliklə,
OPEC+ razılaşması 2022-ci
ilin noyabrından etibarən
ölkəmizdə gündəlik xam neft
hasilatının avqust ayındakı
səviyyədən, yəni 717 min
bareldən azaldılaraq 684 min
barel həcmində saxlanılmasını nəzərdə tutur.
“OPEC+”un növbəti görüşü cari ilin 4 dekabrına təyin
edilib.
“Xalq qəzeti”

Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının
Rəyasət Heyəti Ermənistanın hərbi cinayətləri ilə bağlı
beynəlxalq təşkilatlara, dünya ictimaiyyətinə müraciət
ünvanlayıb.
Respublika Veteranlar Təşkilatından
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, müraciətdə deyilir: “Artıq 30 ildən çoxdur ki, Ermənistan
Azərbaycan xalqına qarşı etnik-milli
zəmində sistemli cinayətlər törətməkdə,
xalqımıza qarşı terror və soyqırımı
siyasəti törətməkdə, dövlətimizin ərazi
bütövlüyünə qəsd etməkdədir. XX əsrin
90-cı illərindən etibarən Azərbaycan
xalqına qarşı silsilə cinayətlər törədən
Ermənistan ordusu, 1992-ci il fevralın
25-dən 26-na keçən gecə Xocalıya hücum edib, bütöv şəhərin sakinlərini qətlə
yetirib, əsir götürülənləri ağır işgəncələrə
məruz qoyub. Ümumiyyətlə, Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə minlərlə
Azərbaycan vətəndaşı qətlə yetirilib,
bütöv şəhərlər, kəndlər yer üzündən
silinib. Birinci Qarabağ müharibəsi və
işğal dövründə minlərlə hərbi, mülki
şəxsi qətlə yetirən Ermənistan, törətdiyi
cinayətləri gizlətmək məqsədi ilə Qarabağ və ətraf rayonlarda qətlə yetirilən
azərbaycanlıları kütləvi məzarlıqlarda
basdırıb, qanlı əməllərini bu yolla örtbasdır etməyə, məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa çalışıb.
Bu günlərdə Xocavənd rayonunun Edilli kəndində aşkar edilən kütləvi
məzarlıq Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi minlərlə cinayətdən
biri, bu cinayətlərin inkaredilməz sübutudur. Xatırladaq ki, Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində itkin düşən
3890 vətəndaşımızdan bu gün də heç
bir xəbər yoxdur və Ermənistan həmin

şəxslərin aqibəti haqqında Azərbaycana
heç bir məlumat təqdim etməyib.
Ermənistan 2020-ci ilin 27 sen
tyabr–10 noyabr tarixlərini əhatə edən
44 günlük Vətən müharibəsi dönəmində
də Azərbaycan xalqına qarşı silsilə
cinayətlər həyata keçirib, Gəncə, Bərdə,
Tərtər, Mingəçevir və digər şəhərləri
istifadəsi beynəlxalq konvensiyalarla
qadağan edilən ballistik raketlərlə atəşə
tutub, nəticədə içərisində uşaq və qocaların da olduğu onlarla Azərbaycan
vətəndaşı qətlə yetirib.
Ermənistan Vətən müharibəsində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsir
hərbçilərinə qarşı da ağır cinayət törədib,
onlara yaxın məsafədən atəş açmaqla
vəhşicəsinə qətlə yetirib. Bununla bağlı
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu müharibənin gedişində – 2020-ci
ilin 30 oktyabr tarixində ictimaiyyətə
məlumat verib, ictimaiyyəti erməni
cinayətləri haqqında məlumatlandırıb.
Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı cinayətləri 2020-ci il noyabrın
10-dan, Vətən müharibəsinin başa çatmasından sonra da davam edib. Otuz il
ərzində Azərbaycanın işğaldakı torpaqlarında bir milyondan çox mina basdıran
Ermənistan, post-müharibə dövründə də
mina terrorunu davam etdirib, torpaqlarımızda minlərlə yeni-yeni minalar basdırıb. 2022-ci ilin avqustun 15-30-da, yəni
cəmi 15 gün ərzində təkcə Laçın rayonunda 1318 ədəd PMN-E növlü mina
aşkar edilib. Həmin minalar 2021-ci ildə

Ermənistanda istehsal edilib. Bu fakt bir
daha Ermənistanın 10 noyabr Bəyanatı
əsasında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri
yerinə yetirmədiyini, əksinə, terror və
təxribat siyasətini davam etdirdiyini
göstərir.
Ermənistanın cinayətləri fonunda
təəssüf doğuran əsas məqamlardan
biri də dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq
təşkilatların, qabaqcıl dövlətlərin bu
cinayətləri görməzdən gəlməsi, minlərlə
insanın qətli ilə nəticələnən məlum
cinayətləri susqunluqla qarşılamasıdır.
Özünü demokratiya və insan hüquqlarının carçısı hesab edən beynəlxalq
təşkilat və dövlətlərin Ermənistanın
qətliam siyasətinə göz yumması,
rəsmi İrəvana heç bir etiraz və təzyiq
göstərməməsi həm beynəlxalq qanun
və insan huqüqlarına, həm humanizm
prinsiplərinə, həm də əxlaqi-mənəvi
dəyərlərə tamamilə ziddir.
Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr
Veteranları
Təşkilatı
olaraq
dünya ictimaiyyətini, beynəlxalq birlik və
təşkilatları Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə, bu cinayətləri geniş müstəvidə araşdırmağa və həmin
cinayətlərin həm sifarişçilərinin, həm
də
icraçılarının
cəzalandırılmasını
təmin etməyi xahiş edirik. Bu, ədalətin
təmin edilməsi, Ermənistanın növbəti
cinayətlərinin qarşısının alınması və regionda sabitliyin təmin olunması baxımından olduqca zəruridir.
Ümid edirik ki, beynəlxalq təşkilatlar,
dünya ictimaiyyəti minlərlə veteranın
mövqeyini əks etdirən bu müraciətə
həssaslıqla
yanaşacaq,
nəhayət
ki,
Ermənistanın
cəzalandırılması
istiqamətində əməli addımlar atacaqdır”.
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2023 – Heydər Əliyev İli
birləşdirir. Baş xiyabanın eni 53 metr,
uzunluğu isə 1400 metrdir.
Parkda Azərbaycanın dövlət
xadimlərinin heykəl və büstləri var.
Kompleksdə Nizami Gəncəvinin,
Məhsəti Gəncəvinin, Mirzə Şəfi Vazehin, Səməd Vurğunun və başqalarının heykəl və büstləri də var.
Zəfər tağı kompleksin girişindədir.
Tağ 15 iyun – Azərbaycan xalqının
milli qurtuluş gününün rəmzi olaraq
ucaldılıb. Eni 20, uzunluğu 50, hündürlüyü isə 38 metr olan Zəfər tağının, ətrafı seyr etmək üçün 30 metr
hündürlüyündə meydançası var.
Heydər Əliyev Mərkəzi perimetr boyunca səkkizbucaqlı sütunlarla əhatə olunub. Üçmərtəbəli
mərkəzdə şüşədən günbəz quraşdırılıb. Günbəzdə Azərbaycanın

– Mənə çinar gətirin. Çinar ucalıq və əbədilik rəmzidir. Mən Gəncədə
çinar ağacı əkəcəyəm…
Hamı duruxmuşdu. Çünki Heydər
Əliyev “Xatirə parkı”nda əkmək üçün
ona gətirilən şam ağacı tingini bir
kənara qoyub bu sözləri demişdi.
Qəribə bir çaşqınlıq yaranmışdı. Amma təşkilatçılar tez də
vəziyyətdən çıxa bilmişdilər. Çinar tingi gətirilmişdi. Heydər Əliyev
tingi alıb ehmalca çalaya salmış,
tələsmədən, səliqə ilə üstünü torpaqlamış, dolu su vedrəsini götürüb
sulamışdı. Sonra da ətrafına toplaşmış gəncəliləri mehriban nəzərləri ilə
süzərək: “Gəncəyə çinar yaraşır”–
deyib gülümsəmişdi...
Bu unudulmaz mənzərə düz 42
il əvvələ, 1980-ci il dekabrın 16-na
təsadüf edir. Onda Heydər Əliyev
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universiteti) “Şərəf nişanı” ordenini təqdim etmək üçün Gəncəyə
gəlmişdi. Eyni zamanda, məqsədi
özünün təşəbbüsü və göstərişi ilə
şəhərin “Quru Qobu” deyilən boş
bir düzənliyində salınması nəzərdə
tutulan və sonralar “Xatirə parkı”
adlandırılacaq əraziyə gedərək oradakı vəziyyətlə tanış olmaq və təbii
ki, ağac əkməklə nəhəng bir parkın
bünövrəsini qoymaq olmuşdu.

...Həmin ağacın yanındayam.
Qollu-budaqlı, əzəmətli, kölgəsində
artıq eyni vaxtda 30-40 nəfərin
sərinləyə biləcəyi bir çinardır.
İndi bura daha “Xatirə parkı”
deyil, Gəncənin Heydər Əliyev
Park-kompleksi adlandırılır. Amma
gəncəlilərin
əksəriyyəti
bura
“Heydər Əliyevin xatirə” parkı
deyirlər. Əzəmətli bir kompleksdir.
Öz böyüklüyünə görə dünyanın 5
parkından biridir. Təsəvvür edin ki,
kompleksin hər görməli yerində çox
yox, cəmi 5 dəqiqə dayanmaq üçün
sənə ən azı bir ay gecə-gündüz burada olmaq lazımdır.
Kompleksdə nələr yoxdur! Ümumi sahəsi 450 hektar olan bu unikal
parkın ərazisində İncəsənət Muzeyi,
amfiteatr, süni göl yaradılmış, parkın
girişində Zəfər tağı inşa olunmuşdur.
Parkda
2012-ci
ildə
yenidənqurma işlərinə başlanılmışdır. Park-kompleksinin açılışı isə
2014-cü il yanvarın 21-də baş tutmuşdur. Parkda 350 mindən çox
ağac və bəzək bitkisi əkilmişdir. Bu
ağacların əksəriyyətini Şərq çinarı,
şam, küknar, cökə, meyvə ağacları və müxtəlif bəzək bitkiləri təşkil
edir. Parkın ərazisini Baş xiyaban

Kompleksdə amfiteatr, İncəsənət
Muzeyi və süni göl də yerləşir. Amfiteatr ən azı 3 min 500 tamaşaçı tutumuna malikdir. Süni göl isə Heydər
Əliyev Parkında mərkəzi küçənin
cənub-qərbində, memoriala gedən
yolda yerləşir və 30 hektar sahəni
əhatə edir. İncəsənət Muzeyində tanınmış rəssamların müxtəlif əl işləri
və digər sənət nümunələri nümayiş
etdirilir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
də ulu öndərin ənənəsini davam
etdirərək Heydər Əliyev Mərkəzinin
qarşısında çinar ağacı əkmişdir.
2014-cü il, yanvarın 21-də Park
kompleksi haqqında danışarkən
dövlət başçımız demişdir: “Biz bu

“Mənə çinar gətirin,
çinar ucalıq rəmzidir!”

xəritəsi əks olunub. Heydər Əliyev
Mərkəzi 4 mərtəbədən ibarətdir. Burada Heydər Əliyev Muzeyi fəaliyyət
göstərir.

möhtəşəm Heydər Əliyev Mərkəzinin
açılışına toplaşmışıq. Bu gözəl
hadisə münasibətilə sizi və bütün
gəncəliləri ürəkdən təbrik edirəm.

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi
aqrar sektorun inkişafını sürətləndirir
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rezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə düzgün iqtisadi
siyasətin, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində aparılan
islahatların həyata keçirilməsi, habelə investisiya mühitinin
əlverişliyi nəticəsində ölkəmiz yeni inkişaf mərhələsinə daxil olub.
Dövlətimizin başçısı çıxışlarının birində bununla bağlı deyib: “Uzun
illər Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan vəsait, şaxələndirmə siyasəti,
qeyri-neft sektorunun inkişafı imkan verir ki, iqtisadiyyat dayanıqlı
surətdə inkişaf etsin, bir sektordan–neft-qaz sektorundan asılı olmasın.
Budur, Azərbaycanın iqtisadi modelinin unikallığı və əldə edilən
müsbət rəqəmlər bizim seçdiyimiz yolun nə qədər düzgün olmasını bir
daha göstərir...”.
Azərbaycan
Prezidentinin
neft
və
qazdan
asılılığın
azaldılması
məqsədilə son illərdə sənaye parkları və məhəllələrinin, aqroparkların,
iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması, müasir texnologiyaların və elek
tron kənd təsərrüfatı sisteminin tətbiqi,
özünüməşğulluq proqramının icrası, xarici ölkələrdə ticarət evlərinin açılması,
sahibkarların bu prosesə yaxından cəlb
olunmaları və digər tapşırıqları ilə bağlı
müsbət nəticələr əldə edilib.
İqtisadi şaxələndirmə siyasətində
aqropark və iri fermer təsərrüfatlarının
yaradılması da mühüm əhəmiyyət daşıyır və bu, aqrar sektorun inkişafını
sürətləndirir. İqtisadçı-ekspert Elmir
Əlizadənin sözlərinə görə, son illərdə
milli iqtisadiyyatımızın dayanıqlı inkişafının təmin olunması məqsədilə
həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində
elmi yanaşma, qabaqcıl texnologiya və
təcrübənin tətbiqi ilə yaradılan aqroparklar ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin
möhkəmlənməsinə, idxaldan asılılığın azaldılmasına, regionların tarazlı inkişafının və əhalinin məşğulluq
səviyyəsinin yüksəldilməsinə, həmçinin
emal sənayesinin yerli xammalla
təminatının yaxşılaşdırılmasına mühüm
töhfələr verir. Aqroparkların yaradılması aqrar sahədə qeyri-neft sektorunun
inkişafını sürətləndirməklə bərabər,
ixracyönümlü məhsulların sayının artmasında və ölkənin ixrac potensialının
güclənməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Düz iki il bundan əvvəl – 2012-ci
il yanvarın 21-də bu parkın təməl
daşı qoyulmuşdur. Gözəl təsadüfdür
ki, düz iki ildən sonra biz parkın və
möhtəşəm mərkəzin açılışını qeyd
edirik. Bu parkın və mərkəzin yaradılması çox böyük hadisədir.
Möhtəşəm mərkəz ulu öndərin
xatirəsinə gözəl abidədir, burada ulu
öndərin həyat və fəaliyyətinin bütün
anları, bütün mərhələləri əks olunub.
Eyni zamanda, istənilən beynəlxalq
tədbirin keçirilməsi üçün də gözəl
imkanlar var.
Dünyada bir neçə böyük park
var ki, onlardan biri də Gəncə parkıdır. Dünyanın 5 ən böyük parkı arasında artıq Gəncə parkı da var. Bu,
əlbəttə ki, bizim hamımızı – nəinki

E.Əlizadənin bildirdiyinə görə, hazırda respublikamızın 32 rayonu üzrə 239,3
min hektar ərazidə ümumi layihə dəyəri
2,4 milyard manat olan 51 aqropark və
iri fermer təsərrüfatı yaradılıb. Bunlardan 34-ü bitkiçilik, 14-ü bitkiçilik və heyvandarlıq, 1-i heyvandarlıq fəaliyyəti,
2-si isə çeşidləmə-qablaşdırma, emal və
logistika sahələri üzrə ixtisaslaşıb.
İndiyədək aqroparklara 1,3 milyard
manat özəl investisiya qoyulub. Bununla yanaşı, dövlət tərəfindən aqroparklara
müvafiq dəstək tədbirləri görülüb. Belə ki,
investisiya təşviqi sənədi almış 27 aqroparkdan 26-sına texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğuların idxalına görə 43,7

milyon manat dəyərində güzəşt tətbiq
olunub, 25 aqroparkın yaradılması və ya
fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün 184,2
milyon manat güzəştli kredit verilib.
Aqroparklar
ötən
müddətdə
məşğulluq səviyyəsinin artırılmasında
da mühüm rol oynayıb. Hazırda aqroparklarda, ümumilikdə, 4491 işçi daimi,
6303 işçi isə mövsümi işlə təmin olunub.
Gələcəkdə əlavə 4672 iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulub.

İqtisadçı-ekspert açıqlamasının sonunda ölkədə iqtisadi şaxələndirməyə
müsbət təsir göstərən iqtisadi islahatlar sırasında vergi qanunvericiliyinin
və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi
istiqamətində görülən işlərin də xüsusi
önəm daşıdığını qeyd edərək deyib ki,
vergi islahatları ilə bağlı gerçəkləşdirilən
tədbirlər korrupsiya, inhisarçılıq və ondan qaynaqlanan, ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisinin qarşısında buxova
çevrilən neqativlərin aradan qaldırılmasına yönələn işlərin genişləndirilməsini
tələb edir. Bunun əsas yolu isə sosialiqtisadi islahatların dərinləşdirilməsi,

gəncəliləri, bütün Azərbaycan xalqını sevindirir. Çünki boş ərazidə
iki il ərzində belə möhtəşəm parkın,

iqtisadiyyatın
liberallaşdırılması
və
rəqəmsallaşdırılmasının gücləndirilməsi,
idarəetmə
sistemində
çevikliyin,
şəffaflığın, hesabatlılığın və məsuliyyətin
artrılması,
“kölgə
iqtisadiyyatı”nın
dairəsinin məhdudlaşdırılması kimi
məsələlərin həllindən keçir. Hazırda
vergi yükünün azaldılması və vergiyə
cəlbetmə işinin biznesin xeyrinə əsaslı
şəkildə dəyişdirilməsi öz bəhrəsini
verməkdədir.
Burada
iqtisadi
şaxələndirmə
prosesində önəmli rol oynayan bir
məqama da toxunmaq istərdik. Bu
da son illər investisiya qoyuluşunda
müsbət dinamikanın nəzərə çarpması ilə bağlıdır. Belə ki, cari lin ilk yarısında ölkə iqtisadiyyatında yüksək
iqtisadi artım templəri, habelə dövlət
büdcəsinin investisiya xərclərinin icrası-

nın sürətlənməsi, o cümlədən, işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı
tikinti-bərpa işlərinin həyata keçirilməsi
fonunda hesabat dövründə əvvəlki aylarla müqayisədə əsas kapitala investisiyaların real artım tempi müsbət zonaya
daxil olub. Qeyd olunan amillərin təsiri ilə
qeyri-neft-qaz sektorunda əsas kapitala
investisiyaların real artımı 18,5 faiz təşkil
edib. Bu amillərin təsiri ilə cari ilin 6 ayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə tikinti sektorunda əlavə dəyər 8 faizədək
artıb.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

mərkəzin yaradılması gəncəlilərin
öz diyarına olan məhəbbətinin
təzahürüdür.
Burada bundan sonra da abadlıq
işləri aparılacaqdır. Minlərlə, bəlkə
də on minlərlə ağac əkilmişdir və bu
ağaclar getdikcə böyüyəcək, yeni
ağaclar əkiləcək, yeni yaşayış binaları tikiləcəkdir. Gözəl bir göl, amfiteatr yaradılıb. Yəni bu, doğrudan da,
bir möcüzədir.”
…Bəli, cənab Prezidentimizin
dediyi kimi bu bir möcüzədir və bu
möcüzənin bünövrəsini atası, xalqın
qəlbində yalnız xoş xatirəsi qalan
Heydər Əliyev qoymuşdur. Bu park
əbədidir, gələcək nəsillərə elə bir
yadigardır ki, heç nə ilə əvəz oluna
bilməz. Ulu öndərin yuxarıda təsvir
etdiyim ağac əkdiyi anı hamı kimi
kənardan seyr edən, uzun illər Aqrar
Universitetdə işləyən Nüsrət Hüseynov maraqlı bir epizodu yada salır:
–Heydər Əliyev çinarı əkib ətrafa
toplaşanlara baxarkən birdən gözü
adamların arasında bizim institutun dosenti, mərhum şair Rübail Allahverdiyevə sataşdı. Dedi ki,
“Rübail, sənin Nizami, Gəncə və
çinar haqqında Nizami Poeziya
günündə söylədiyin şeir bax, indi lap
yerinə düşər. Bəlkə onu burada da
deyəsən”.
Rübailə sanki dünyanı bağışladılar. Bir qədər həyəcanlansa da böyük
bir şövqlə həmin şeiri oxudu:
Kəpəz Gəncəmizin söz heykəlidir,
Göygöl qəlb aynası, safdır, incədir.
Çinar Nizaminin öz heykəlidir,
Harda çinar varsa, ora Gəncədir!
…Heydər Əliyev təbiətin vurğunu
olub, yaşıllığı sevib, mehrini ucalığa–

çinarlara, sərv ağaclarına salıb və
beləcə özü də bu nəhəng şəxsiyyət
kimi zirvələrə ucalıb.
Nəhəng Park-kompleks hər zaman cəlbedicidir, qonaqlı-qaralıdır.
Günün hansı vaxtı getsən, bura
adamlarla doludur. Payızda da, qışda da bahar ömrü yaşayan parkın
ərazisindəki məşhur çinar alleyası sanki möhtəşəmliyin, gözəlliyin
nümunəsidir.
Park-kompleksin
zəngin bitki örtüyü var və burada dünyanın ən nadir ağaclarına, güllərinə,
çiçəklərinə rast gəlmək olar. Çinar
ağaclarının ən nadir növləri də buradadır. Bəlkə də çoxunuz bilmirsiniz
ki, Gəncədəki bu möhtəşəm parkda
20 növə yaxın müxtəlif çinar növü
yetişdirilib.
Ümumiyyətlə, Gəncəni çinarsız,
çinarı Gəncəsiz təsəvvür etmək olmur. Çinar ağaclarına Gəncənin hər
yerində – parklarda, yol kənarlarında,
digər ərazilərdə rast gəlmək olar.
Özü də bu çinarlar çox böyük, qollu-budaqlı olur. Bəlkə də buna görə
Gəncə çinarları “Xan çinarı” adlandırılır. Gəncədəki Şərq çinarları isə
şəhərin rəmzi hesab edilir. Ona görə
Ulu öndər Gəncədə “mənə çinar
gətirin” deyərkən heç şübhəsiz, bunları nəzərdə tutmuşdu.
…Gəncədə ulu öndərin hər addımda xoş izləri, xatirələri yaşayır.
Sizə söylədiyimiz xatirə yüzlərlə epizoddan biridir. Çalışacağıq ki, dahi
şəxsiyyətin 100 illiyi ərəfəsində bunların bir çoxu haqqında söhbət açaq,
gəncəlilərin xatirələrini yazaq…

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Şəxsi inkişaf: çevik bacarıqlar
üzrə təlimlər başlanır
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mək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Dəstək
Mərkəzi dövlət uşaq müəssisələrinin
valideyn himayəsindən məhrum olmuş
məzunları üçün “Şəxsi inkişaf: çevik bacarıqlar üzrə təlimlərin keçirilməsi” layihəsinə
başlayıb. Bu barədə nazirlikdən aldığımız
xəbərdə deyilir.
Bildirilir ki, 14 oktyabradək davam
edəcək layihənin hədəf qrupu dövlət uşaq
müəssisələrinin valideyn himayəsindən məhrum
olmuş məzunlarıdır. Qeyd edək ki, nazirliyin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin
“Məzun evi”nin sakinləri xüsusi ayrılmış nəqliyyat
vasitəsi ilə təlim yerinə aparılır.
Təlimlərdə onlara müasir dövrün tələblərinə
uyğun bilik və bacarıqlar öyrədilir. Bu bacarıqlara emosional intellekt, texnoloji avadanlıqlardan
istifadə, stresin idarə olunması, komandada və
informasiyanın çoxluğu şəraitində məlumatlarla
işləmək, vaxtın düzgün idarə olunması, ünsiyyət
qurmaq, qarşıya məqsəd qoymaq və həmin
məqsədə hansı yollarla nail olmaq bacarığı və
digər keyfiyyətlər aid edilir.
“Lingva TM” ilə əməkdaşlıq çərçivəsində icra
olunan layihə iştirakçıların müasir bilik və bacarıqlara yiyələnmələrinə, onların özünəgüvən,
gələcəyə
ümid,
motivasiya
hisslərinin
güclənməsinə, cəmiyyətə və işgüzar mühitə inteqrasiyasına dəstək məqsədi daşıyır.

Təlimlərdən sonra növbəti layihə formatında iştirakçıların ehtiyaclarına uyğun fəaliyyətlər,
o cümlədən, onların peşə hazırlığına cəlb
edilməsinə və məşğulluq imkanlarının artırılmasına dəstək göstərilməsi nəzərdə tutulur.

Z.HÜSEYNOVA,
“Xalq qəzeti”

İşləyən 3 min 300-dən çox
şəxsin pensiyası artırılıb
“Əmək pensiyaları haqqında” Qanuna
əsasən, vətəndaş yaşa görə pensiya təyin
olunduğu gündən sonra da işləməkdə
davam edərsə, hər 6 il keçdikdən sonra,
onun hesabında toplanmış pensiya kapitalı 72- yə (6 il × 12 ay) bölünərək şəxsin
pensiyasına əlavə olunur.
Həmin qanunun tələblərinə uyğun olaraq,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

2022- ci ilin 9 ayında yaşa görə pensiya təyin
olunduqdan sonra azı 6 il işləmiş 3 min 344
pensiyaçının pensiyasını yenidən hesablayaraq
artırıb. Həmin vətəndaşların pensiyalarına edilmiş bu artımlar üçün illik əlavə 4 milyon 662 min
manat ayrılıb.
Məqsəd işləyən pensiyaçıların mənafelərinin
daha dolğun təmin olunması, yaşa görə pensiyaya çıxdıqdan sonra işləməkdə davam edən
şəxslərin sosial sığorta sistemində aktiv iştirakının stimullaşdırılmasıdır.

“Xalq qəzeti”
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6 oktyabr 2022-ci il, cümə axşamı

Biz müharibəni ləyaqətlə aparmışıq, bütün müharibə qanunlarına riayət edərək aparmışıq. Biz mülki əhaliyə qarşı vuruşmamışıq, biz binaları bombalamamışıq, biz qəddarlıqla məşğul olmamışıq. Halbuki, xalqımızın ürəyində qisas hissi həmişə var idi. Çünki
ermənilər tərəfindən bizə qarşı soyqırımı törədilmişdir, bizə qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır və qisas hissi mütləq olmalı idi.

Vətən savaşının onuncu günü

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
sərgiləmişdir: “Nə xoşdur ki, həmin
faktı dünyanın bütün ölkələrindəki
hərbi ekspertlər də etiraf edirlər.
Elə cənab İlham Əliyev də bu faktı
tez-tez xatırladır”.
Dövlət başçımızın özü isə bu barədə
danışarkən xatırlatmışdır ki, mən
əsgər və zabitlərimizə bu barədə xü-

Bunun əksinə olaraq, Ermənistan
döyüş meydanında məğlub olarkən
yenə də ən çirkin əməllərə əl atırdı, mülki şəxslərə qarşı hərbi təxribat törədirdi.
Hamının bildiyi faktdır ki, yüzdən çox
mülki şəxsimiz erməni faşizminin qurbanı olmuşdur. Şəhər və kəndlərimiz
daim atəş altında qalırdı. Bundan baş-

İdarəetmədə ədalət,
müharibədə ləyaqət nümunəsi

idarə etdiyi kimi, torpaqlarının azadlığı
uğrunda apardığı müharibədə də
mükəmməl bir ləyaqət nümunəsi

susi tapşırıq vermişdim: “Demişdim ki,
düşməndən intiqamı döyüş meydanında alacağıq. Bütün dünya, bütün hərbi
ekspertlər artıq bunu dəfələrlə qeyd
edirlər ki, Azərbaycan bu müharibəni
həm böyük məharətlə, ustalıqla aparıb,
qısa müddət ərzində istədiyinə nail olub,
həm də bütün müharibə qanunlarına
riayət edərək ləyaqətlə aparıb. Məhz
buna görə düşmən tərəfində mülki əhali
arasında itkilər 30-dan da az idi. O da
məhz ona görə ki, o mülki vətəndaşlar
döyüşlərdə iştirak edirdilər”.
İnformasiya vasitələrinin yaydığı
məlumatlardan da görürük ki, indi dünyada bir çox yerlərdə müharibələr gedib,
gedir və əfsuslar olsun ki, yenə gedəcək.
Bu müharibələrə diqqət yetirsək, görərik
ki, bizim apardığımız müharibə təkcə
ədalətli – yəni ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası naminə olduğuna görə deyil, həm də ləyaqətlə aparıldığına görə
hamı tərəfindən qəbul edilir. Bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycan xalqının böyüklüyünü, humanistliyini, məsuliyyətini
görür və təsdiqləyir.

öncə Aprel döyüşlərində, həmin vaxta
qədər isə, təxminən, 10-dan çox xüsusi
əməliyyatda düşmənə ciddi zərbələrin
vurulmasında rolu olub. O, Tovuz
döyüşlərinin də iştirakçısıdr. Vətən
müharibəsində yoldaşları döyüşə Murovdağ istiqamətindən başlasalar da,
Vasif ayağındakı güllə yarasına görə
oktyabrın 1-dən Cəbrayıl rayonunda onlara qoşulub.
44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısı atəş səsləri altında keçirdiyi
döyüşdən söz açır: “Cəbrayıl rayonunun
Cocuq Mərcanlı istiqamətində ön xəttin
yarılmasında əməyimiz var. Həmçinin
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Xocavənd,
Xocalı və bir neçə strateji kəndlərin,

olunur. Səhhətində yaranan ciddi
problemlə əlaqədar vəziyyətin ağırlaşdığını görən həkimlər onu Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına göndərirlər.
Orada da müalicəsi tam başa çatmamış
yenidən Şuşaya qayıdır. Vasif döyüş
yoldaşlarının yanına gələndə şanlı ordumuz tərəfindən Şuşanın işğaldan azad
edildiyini görür.
Vasif deyir ki, XTQ Azərbaycan Ordusunda yeganə bölmədir ki, iki dəfə
and içir. Bir dəfə əsgər andı, ikinci
dəfə, bayrağa, Qurana və silaha əl basaraq. Yalnız xüsusi təyinatlılar bilir ki,
o and nədir, orada hansı sözlər deyilir. Qarabağ müharibəsi sayca az olan
çətin müharibələrdən biridir. Orada elə

eləcə də Qırmızı bazar ətrafındakı
yüksəkliklərin azad olunmasında iştirak
etmişəm. Cəbrayıl rayonunun Şeybəy
kəndində gedən döyüşdə yaralandım.
Gülləni ayağımdan çıxartdırıb stasionarda qalmaqdan imtina edərək, döyüş
yoldaşlarımın yanına qayıdıb Xocalıya
qədər döyüşmüşəm”.
Vasif danışır ki, həmin ərazidə
şəbəkə olmadığından ümumi məlumatı
ancaq bir-iki radio kanalından alırdıq.
Avtomatı təmizləmək üçün olan mili telefonun qulaqcıq yerinə antena əvəzi taxıb
hər saatın tamamında Prezidentin xoş
xəbərlərini dinləyir, bilirdik ki, azad olunan hansı ərazilərdir... Oktyabrın 23- də
gecə saatlarında Cəbrayılın Xocavənd
istiqamətində Çanaqçı kəndində gedən
şiddətli döyüşdə o, sol ayağı, əli və başından çoxsaylı qəlpə yarası və ağır
dərəcəli kəllə-beyin zədəsi alır. İki gün
yaralı vəziyyətdə döyüşə davam edir.
Oktyabrın 26-da yol açıldıqdan sonra
Hadrut kəndinə, oradan da Xocavənd
rayonunun Daşkəsən kəndinə təxliyə

ağlagəlməz istehkamlar qurulmuşdu ki...
Kəlbəcər,
Füzuli,
Xocavənd,
Cəbrayılın azad olunmasında döyüşdə
fərqlənməyə görə medalları ilə təltif olunan qazi ikinci qrup Qarabağ əlilidir. Aprelin 6-da ordu sıralarından ehtiyata buraxılıb. Dövlətin şəhid ailələri və qazilərə
göstərdiyi münasibətdən razılıq edir:
“Əlilliyim təyin olunan gündən sonra qanunda hansı güzəşt və imtiyazlar varsa,
hamısı ilə təmin olunmuşam. Ehtiyacım
olmadığından mənzillə bağlı dövlətə
müraciət etməmişəm. Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Abşeron
rayonundakı 6 saylı DOST Mərkəzində
inzibatçı vəzifəsinə təyin olunmuşam.
Yenə də mənfur düşmən hər hansı
təxribat törətsə və Ali Baş Komandan
bunun qarşısını almaq üçün hücum əmri
versə, öndə getməyə və düşmənə eyni
dərsi təkrar keçməyə ruhən və mənən
hazıram”.
Vasif deyir ki, biz döyüş meydanında
Vətənimizi, torpağımızın və millətimizin

Bu

sətirlər türkiyəli həmkarımız İlhan Camalın bir söhbəti
əsasında ərsəyə gəldi. Televiziya aparıcısı ondan soruşur
ki, siz “Azərbaycanda ədalətli idarəetmə” deyəndə nəyi nəzərdə
tutursunuz? İlhan bəyin cavabı bugünkü Azərbaycan həqiqətlərinin
dilə gətirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir: “Azərbaycanda
heç bir xalqın, heç bir dini konfessiyanın hansısa problemi yoxdur.
Bu ölkədə heç bir siyasi partiyanın nəinki bələdiyyə, hətta prezident
və ya parlament seçkilərində də iştirakına əngəl yoxdur. Bu ölkədə
dövlətin fəaliyyətinin, insanların rifahının asanlaşdırılması üçün lazım
olan bütün addımlar atılır. Ard-arda amnistiya aktları və əfv fərmanları
imzalanır. Azərbaycanda heç kəsin söz, mətbuat azadlığı pozulmur,
səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və idman müəssisələri hamının üzünə
açıqdır. Hər il təqaüd və əməkhaqları artırılır. Bütün bunlar ədalətli
idarəetmənin təzahürü deyilmi?”
Ancaq həmkarımız bununla da
kifayətlənməyərək
əlavə
edir
ki,
Azərbaycan rəhbərliyi ölkəni ədalətlə

X

üsusi Təyinatlı Qüvvələrin
(XTQ) giziri, Vətən müharibəsi
qazisi haqqında danışacağam. O qazi ki, 44 günük müharibə
zamanı gülləni ayağından çıxartdıraraq xəstəxanada yatmaqdan
imtina edib və yenidən döyüş yoldaşlarının yanına qayıdıb. Böyük
Qələbə də məhz belə vətənpərvər,
hər an canını torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi yolunda qurban verməyə hazır olan igidlərimiz
sayəsində əldə edilib. Onunla
görüşümdə öncə nədən başlamağı düşünmədən “sən danış,
mən dinləyim” – dedim və bütün
qazilərimiz kimi onun da alovlardan
çıxan canlı–qanlı hekayəti qəlbimi
sızlatdı. Fəxr etdim, qürur duydum,
ağrılarına ağrıdım, şərəfli ömrünə
sağlamlıq dilədim.
Öncə qeyd edim ki, 2000-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət
edən 1982- ci il təvəllüdlü Vasif Məlikov
Cəlilabadda doğulub. 2003-cü ildən
Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan
XTQ-nin kursunu keçib. 500 nəfərdən
artıq namizəd kursa başlasa da, “bir
gün Vətən torpaqlarını işğaldan azad
etmək üçün döyüşə hazır olmalıyıq”
amalı ilə bütün çətinliklərə 22 nəfər
sinə gərib kursu başa vurur. Xidmətini,
bütövlükdə, XTQ-də keçən peşəkar
döyüşçünün Vətən müharibəsindən

qa, Ermənistan qadağan olunmuş silahlardan, ballistik raketlərdən istifadə
edirdi. Ancaq dövlət başçımızın dediyi
kimi, heç nə bizi dayandıra bilməzdi və
dayandıra bilmədi.
Artıq dərsliklərə də yazılıb ki,
Azərbaycan xalqı İkinci Qarabağ
müharibəsində əzm, iradə, cəsarət
göstərərək,
düşmənin
bütün
təxribatlarına sinə gərmişdir. Dövlət
başçımız müharibə dövründə dəfələrlə
Azərbaycan xalqına müraciət edərək
deyirdi ki, biz ədalət savaşına çıxmışıq.
Biz ləyaqət savaşına çıxmışıq. Biz milli
qürur savaşına çıxmışıq. Biz müqəddəs
savaşa çıxmışıq.
Nəticədə ədalətlə idarə edilən ölkə
öz ərazilərini işğaldan azad etmək üçün
apardığı qətiyyətli müharibədə ləyaqətli
Zəfərə nail olmuşdur.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

“Qazi şəhid statusundan sonra
ikinci addır, şərəflə daşımalıyıq”

namusunu qorumuşuq. Azərbaycan
hamımızın Vətəni və evidir. 40 yaşlı
qazi ömrünün 22 ilini Vətənə xidmətə
həsr edib. Deyir bu günümüz üçün
məhz şəhidlərimizə borcluyuq: “Qazanılan qələbəni hər hansı maddiyyat və
şəxsi məqsədlər üçün qurban verməyə
haqqımız yoxdur. Ali Baş Komandanın ətrafında birləşmək milləti, Vətəni
sevmək deməkdir. Müharibə asan deyil
və dəhşətli anlar yaşadıqlarından bəzi
qaziləri başa düşürəm. Amma nəzərə
almaq lazımdır ki, hər şey qanunla
tənzimlənir. Döyüşmək bizim vəzifəmiz
olub və adi həyatda mülki vətəndaşlardan
fərqlənməli deyilik. Hazırda vəzifəmiz
davranışımızla indiki gənclərə yaxşı
nümunə olmaqdır. Çünki qazi adı şəhid
statusundan sonra ikinci addır. Bu adı
şərəflə qorumaq isə oddan-alovdan sağ
çıxıb doğmalarının yanına dönən hər birimizin müqəddəs borcudur”.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin
məlumatında bildirilib: “Azərbaycan Ordusunun əks-hücum əməliyyatı zamanı müxtəlif
istiqamətlərdə düşmənin zirehli texnikaları,
atəş dəstək və təminat vasitələri darmadağın edilib. Ötən müddətdə düşmənin 63-cü
tank taborunun daha 3 tankı, o cümlədən
41-ci və 62-ci artilleriya alaylarının 4 ədəd
BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi
sıradan çıxarılıb. Düşmənin 42-ci artilleriya alayının atəş mövqeyində yerləşdirilmiş
D-20 artilleriya qurğuları və onların heyətləri
zərərsizləşdirilib”.

Məlumatda, həmçinin işğalçının Ballıca məntəqəsində yerləşən mərkəzi silahsursat anbarının məhv edildiyi, Cəbrayılda
düşmənin xeyli sayda silah-sursat, döyüş və
avtomobil texnikasının qənimət götürüldüyü,
Hadrutda yerləşən 1-ci motoatıcı alayının
müdafiə sahəsində silah-sursat, ərzaq və
yanacaq çatışmazlığı yarandığı, alayın 3-cü
taborunun şəxsi heyətinin döyüş mövqelərini
özbaşına tərk edərək qaçdığı diqqətə çatdırılıb.
***
Döyüş getdiyi günlərdə Ermənistan
KİV-lərinin dezinformasiyaları Azərbaycan
tərəfindən iflic edilmiş işğalçı ordunun şəxsi
heyətini, eləcə də təşviş və kütləvi psixoz
vəziyyətində olan Ermənistan əhalisini yanlış yönə istiqamətləndirib. Bu ölkənin yüksək
çinli məmurlarının yalan və iftiraları məsələni
daha da alovlandırıb. Belə bir şərait isə
düşmənin ordu komandanlığının işğal edilmiş ərazilərdə nəzarəti itirməsinə, həmçinin
məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu dərk
etməsinə gətirib çıxarıb.
Azərbaycan tərəfi döyüş bölgəsində humanitar dəhlizlərin açılması, beynəlxalq humanitar hüquq norma və prinsiplərinin tətbiq
edilməsi barədə hazır olduğu barədə erməni
tərəfə müraciət edib. Bu müraciət həyatını
qurtarmaq məqsədilə könüllü qaydada təslim
olmaq istəyən hərbi qulluqçulara da şamil
edilib.

“Xalq qəzeti”

“Qisas” zirvəsində əbədiyyətə
qovuşan xüsusi təyinatlı
– İllər əvvəl aşağı sinif müəllimi
şagirdlərdən böyüyəndə kimin nəçi
olacağını soruşanda hərə bir peşəninsənətin adını çəkmişdi. Nəzər isə demişdi ki, mən məktəbi bitirəndən sonra
“maskalı” olacağam. Onun bu sözünə
müəllim də, uşaqlar da gülüşmüşdülər–
yəni ki, “maskalı” adda bir peşə yoxdur.
Sən demə, Nəzər televizorda gördüyü xüsusi təyinatlı qüvvələrin maskalı
əsgərlərini nəzərdə tuturmuş...
Vətən müharibəsindən sonrakı “Qisas”
əməliyyatlarının sonuncusunda şəhid olmuş
Nəzər Ağacəlil oğlu Əzizovun anası Cəmafət
bacı beləcə oğlu Nəzərin körpəliyindən bəri
yadında qalmış söz-söhbətlərini, hərəkətlərini
xatırladıqca, sanki, o günlərə qayıdır, az da
olsa təsəlli tapırdı. Birdən səsi titrəyən ananı
qəhər boğdu:
– Özümə söz vermişdim ki, Nəzərdən
söhbət eləyəndə, özümü toxtaq tutum. Ana
olana ciyərparasını itirmək çox çətindir. Yaxşı ki, təsəllim də böyükdür. Oğlum da minlərlə
qeyrətli övladlarımız kimi Vətən yolunda şəhid
olub... Ana özünü ələ alıb sözünə davam elədi:
– Həmişə mənə deyirdi ki, ana, düşmən
torpaqlarımızdan
xoşluqla
çıxmayacaq, müharibəyə getməli olsaq, öndə biz
gedəcəyik. Əgər birdən mənə bir şey olsa, nə
badə ağlayasan, yoxsa ruhum səndən inciyər.
Elə bil, bizi qabaqcadan hazırlayırdı. Hər dəfə
səbirli, dözümlü olmağımızı söyləyirdi. Xüsusi
hərbi xidmət işinin çətinliyindən isə heç vaxt
danışmırdı ki, birdən narahat olarıq.
Atası, qohum-qonşu da söhbətə qoşuldu,
bildirdilər ki, Nəzər ailədə tək övlad olub, kiçik yaşlarından çox ağıllı, zirək, böyük sözünə
baxan uşaq olub, kiçiyə-qocaya əl tutub,
həyət-baca, çöl-bayır işlərinə maraq göstərib.
At minib çapmağı çox xoşlayırmış.
Nəzər Ağacəlil oğlu Əzizov 1991-ci il avqustun 28-də Kürdəmir rayonunun Dəyirmanlı
kəndində anadan olub. Uşaqlığı Qarabağ
münaqişəsinin davam etdiyi illərə düşən
Nəzər anasının dediyi kimi, xəyanətkar
ermənilərə nifrət hissi ilə tərbiyələnib, xüsusi
təyinatlı bölmələrdə xidmət etmək arzusu ilə
böyüyüb. Orduda həqiqi xidmətini başa vurduqdan sonra da yenidən hərbi qulluğa qayıtmaq üçün Bakıda xüsusi məktəbdə oxuyaraq
gizir rütbəsi alıb, uşaqlıq arzusuna çataraq
“maskalıların” – Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin
sıralarında xidmətə başlayıb.
Nəzər hərb işinə qəlbən, ürəyinin hökmü
ilə bağlanıb. Türkiyədə, Pakistanda, Pribaltika ölkələrində keçirilən hərbi təlimlərdə fəal
iştirak edib. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin sıralarında 2016-cı ilin aprel döyüşlərində, eləcə
də 44 günlük Vətən müharibəsi cəbhəsində

döyüşüb. O, Füzulinin, Cəbrayılın, Şuşanın, Xocavəndin azad edilməsində, eləcə də
Xocalı uğrunda gedən döyüşlərdə igidliklər
göstərib. Vətən müharibəsinin döyüş medallarına layiq görülüb.
Nəzərin döyüş yoldaşları arasında da xüsusi hörməti olub. Çevikliyi, mərdliyi, qorxmazlığı, döyüşkənliyi ilə həmişə seçilib. Döyüş yoldaşları ona nəvazişlə “Boz qurd” ləqəbi
veribmişlər. Döyüşlərdə həmişə ön sıralarda
gedən, qorxu nə olduğunu bilməyən Nəzər
müharibədən sonrakı erməni təxribatının qarşısını almaq üçün ordumuzun keçirdiyi qisas
əməliyyatı zamanı sentyabrın 12-dən 13-nə
keçən gecə qəhrəmancasına həlak oldu və
şəhidlik zirvəsinə qovuşdu. O, Kürdəmirdəki
Şəhidlər xiyabanında dəfn olundu.
Nəzər Vətən naminə həyatını qurban verdi. Onun fəxr duyulası adı, həmişə ehtiramla
anılacaq xatirəsi qaldı. Elinə, obasına, ataanasına, ailəsinə, yadigar qoyub getdiyi övladları Uğura və İnciyə baş ucalığı, alın açıqlığı bəxş elədi.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev
44 günlük Vətən müharibəsində düşmən
üzərindəki tarixi qələbəmizdə Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrimizin də böyük payı olduğunu və bu
qüvvələrlə daim fəxr etdiyini hər dəfə qürur
hissi ilə qeyd edir. Həmişə fəxr ediləsi xüsusi təyinatlılardan biri də Nəzər Ağacəlil oğlu
Əzizov idi... Allah rəhmət eləsin!

Tofiq ABDULLAYEV,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,
Kürdəmir rayonu

Edilli kəndində tapılan kütləvi məzarlıqla əlaqədar qazıntı işləri davam etdiriləcək

D

övlət başçısının tapşırığına əsasən, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi
ilə birlikdə fevral ayından əsir və itkin düşmüş vətəndaşların axtarışına
başlamışdır. Axtarışlar ilk olaraq Xocavənd rayonunun Edilli kəndində aparılıb.
Fevralda bu ərazidə 7 şəxsə aid insan qalıqları qazılaraq götürülüb. Sentyabrın
14-dən qazıntı işləri davam etdirilib. 5 tam, 1 qarışıq skelet və 12 şəxsə aid kütləvi
məzarlıq aşkar edilib. Geyimlərindən hərbçilərimizə aid olduğu güman olunur.
Axtarışlar davam etdiriləcək.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki,
bu sözləri Xocavənd rayonunun Edilli kəndində
aşkarlanan məzarlığa baxış zamanı Əsir və
itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun
üzvü Namiq Əfəndiyev söyləyib.
Edilli kəndində jurnalistlərə açıqlama verən
N.Əfəndiyev bildirib ki, aşkarlanan skeletlərin

əlləri və ayaqları məftil və kəndirlə bağlanıb.
Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə–Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru Ədalət Həsənov isə bildirib ki, aşkarlanan
12 meyit qalığının ilk baxışdan Azərbaycan
hərbi qulluqçularına aid olduğu görünür. Kütləvi
şəkildə, qeyri-insani formada dəfn edilmələri
onlara işgəncə və əzab verildiyini düşünmək

üçün əsas verir: “Hər bir meyitin əlləri yuxarıdadır, lakin bunun səbəbini hələ deyə bilmərik.
Sümüklərdə zədə və xəsarət izləri var. Küt alət
təsirindən kəllə sümüklərinin sınıqları görünür.
Odlu silahlarla olan təsirlər isə Məhkəmə-Tibbi
Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin
Məhkəmə Kriminalistika şöbəsində müayinə
edildikdən sonra aydın olacaq. Onların cinsi, yaşı, boyu, torpaqda qalma müddəti təyin
ediləcək. Hətta onların sağlığında keçirmiş olduğu xəstəliklər varsa, onlar aşkar ediləcək. Bunun tanınmada böyük əhəmiyyəti var. Hazırda
meyitlərin dişlərinin quruluşundan aydın olur
ki, onların hamısı cavan və orta yaşlı hərbi qulluqçular olub”.
Bu skeletlərin Azərbaycan tərəfindən basdırılması ilə bağlı Ermənistanın gülünc iddialarına

cavab verən Ədalət Həsənov deyib: “Sümüklə
torpağın qarışığına nəzər salsaq görərik ki,
onların sonradan qoyulmasından söhbət gedə
bilməz. Sadəcə olaraq qalıqların hamısının
üstü təmizlənib və eləcə saxlanılıb. Qalıqlar
xüsusi qutulara şəxsi əşyaları, nömrələri ilə yığılaraq bu gün, ya sabah ərazidən götürüləcək.
Sonra Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji
Anatomiya Birliyinin kriminalistika şöbəsində
müayinə ediləcək”.
Qeyd edək ki, Xocavənd rayonunun Edilli kəndi ərazisində Azərbaycan Ordusunun
hərbi qulluqçularının olması ehtimal edilən
şəxslərin kütləvi dəfn edildiyi məzarlığın aşkar
edilməsi faktı ilə bağlı Hərbi Prokurorluqda
Cinayət Məcəlləsinin 115.4, 120.2.1, 120.2.7
və 120.2.12-ci maddələri ilə cinayət işi baş-

lanılaraq istintaq aparılır. İstintaqla Birinci
Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Respublikasının ərazilərində qanunsuz fəaliyyət
göstərmiş erməni separatçı rejimin silahlı hərbi
birləşmələri və Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquq norma
və prinsiplərinin, o cümlədən “Döyüşən ordularda yaralıların və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” 12 avqust 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasının 17-ci maddəsinin
tələblərinin kobud surətdə pozularaq, 1993-cü
ildə milli zəmində Azərbaycan Ordusunun hərbi
qulluqçuları olması ehtimal edilən əsir düşmüş
25 şəxsin öldürülməsi və Xocavənd rayonunun
Edilli kəndi ərazisində kütləvi dəfn edilməsi
müəyyən olunub.

İstintaq zamanı Xocavənd rayonunun Edilli kəndi ərazisinə bu il fevralın 23–26-da baxış
keçirilərkən kütləvi məzarlıqdan 7 şəxsə aid,
sentyabrın 14–30-da isə 18 şəxsə aid insan sümük qalıqları aşkar edilərək götürülüb.
İş üzrə zəruri ekspertizalar təyin edilməklə
sümük qalıqlarından nümunələr götürülüb
və məhkəmə molekulyar-genetik tədqiqatına
təqdim edilib.
Həmin hadisələrin şahidi olmaqla 28 avqust 1993-cü il tarixdən 14 dekabr 1994-cü il
tarixədək Ermənistanda əsirlikdə olmuş və
müxtəlif növ işgəncələrə məruz qalmış Füzuli
rayon sakini Şıxəliyev Şəmsi Canəhməd oğlu
zərərçəkmiş şəxs qismində tanınıb.
Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq
hərəkətləri davam etdirilir.
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Milli Məclisin sədri Cakartada “Böyük iyirmilik” ölkələrinin
parlament sədrlərinin 8-ci Sammitində çıxış edib
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova oktyabrın 5-də
İndoneziyanın paytaxtı Cakarta şəhərində keçirilən "Böyük iyirmilik"
(G20) ölkələrinin parlament sədrlərinin 8-ci Sammitində çıxış edib.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, o, ilk
olaraq, tədbirdə iştiraka dəvətinə
görə İndoneziya Respublikası
Nümayəndələr Palatasının sədri
Puan Maharaniyə təşəkkürünü
bildirərək,
sammitin
çox
əhəmiyyətli və aktual mövzulara
həsr olunduğunu diqqətə çatdırıb.
Spikerin
sözlərinə
görə,
yoxsulluq,
humanitar
böhran və münaqişələr, sosial
bərabərsizliklər, iqlim dəyişikliyi
və digər bu kimi müasir çağırışları təklikdə həll etmək mümkün
deyil: COVID–19 qlobal pandemiyasının bütün dünyaya göstərdiyi mühüm
bir məsələ də odur ki, qlobal çağırışlar qlobal həllər tələb edir və kollektiv səylər, birgə
fəaliyyət son dərəcə vacibdir. Parlamentarilər,
xalqlarımızın nümayəndələri olaraq biz, hamımızı narahat edən problemlərin ən yaxşı həll
yollarının tapılması ilə bağlı müzakirələrdə
iştirak etməliyik. Parlament əməkdaşlıq platformaları daha yaxşı dünya naminə birgə
işləmək öhdəliyimizin və əzmimizin sübutudur. Bu mənada, G20 parlament sədrlərinin
sammiti parlamentlərin oynaya biləcəyi rolu
və bugünkü problemlərin həllinə töhfələrini
müəyyən etmək üçün çox mühüm bir tədbirdir.
O, parlamentariləri bir araya gətirmək və parlament–hökumət əməkdaşlığının müxtəlif
aspektləri üzrə hərtərəfli müzakirələrin aparılması üçün mühüm çərçivədir.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova çıxışında parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni
yaradılmış daha bir çərçivəsi – Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi haqqında geniş məlumat verib. Spiker qeyd edib ki, Parlament Şəbəkəsinin yaradılması Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Qoşulmama Hərəkatının Sədri kimi irəli sürdüyü təşəbbüsün nəticəsidir. Bu, Azərbaycanın
güclü dəstəyinin və parlamentlərarası
əməkdaşlığa sadiqliyinin göstəricisi olub.
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv
ölkələrin parlamentariləri arasında qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlığı genişləndirməyi və
dərinləşdirməyi təklif edib. “Ötən ilin noyabrında Madriddə biz Parlamentlərarası İttifaqın
143-cü Assambleyası çərçivəsində Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsini təsis
etdik. Bu ilin 30 iyun – 1 iyul tarixlərində isə
Azərbaycanın ev sahibliyi ilə keçirilən Bakı
Konfransı Parlament Şəbəkəsinin inkişafında mühüm mərhələni təşkil edib. 40-dan çox
üzv parlamentin və 8 beynəlxalq parlament
təşkilatının iştirakı ilə Parlament Şəbəkəsinin
Əsasnaməsi, həmçinin rəsmi loqosu və bayrağı
qəbul olunub, qarşıdakı üç il üçün şəbəkənin
sədri və sədr müavinləri seçilib. Qoşulmama
Hərəkatının Parlament Şəbəkəsinin növbəti

konfransının gələn ilin martında Manamada
Parlamentlərarası İttifaqın 146-cı Assambleyası çərçivəsində keçirilməsi planlaşdırılır”, –
deyə Milli Məclisin Sədri bildirib.
Qoşulmama
Hərəkatının
Parlament
Şəbəkəsinin hazırkı sədri kimi Sahibə Qafarova inamını ifadə edib ki, Parlament Şəbəkəsi
çoxtərəfliliyi, dialoqu və parlamentlərarası
əməkdaşlığı təşviq etmək üçün mühüm platformaya çevriləcək. O deyib ki, Parlament
Şəbəkəsi digər parlament təşkilatları ilə fəal
əməkdaşlıq edərək, ümumi məqsədlərə töhfə
verməyə hazırdır.
Milli Məclisin Sədri diqqətə çatdırıb ki,
ölkəmizin sədrliyi ilə Qoşulmama Hərəkatının
institusional inkişafı istiqamətində də mühüm
addımlar atılıb. Bu ilin iyul ayında Gənclər
Şəbəkəsinin bazasında Qoşulmama Hərəkatının
Gənclər Təşkilatının təsis olunması və NyuYorkda Qoşulmama Hərəkatının Dəstək Ofisinin yaradılması təşəbbüsü də Azərbaycanın
Qoşulma Hərəkatının institusional inkişafı
istiqamətində atdığı addımlardandır. Digər
tərəfdən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin dekabr ayında
COVID–19 pandemiyası ilə mübarizəyə dair
BMT Baş Assambleyasının Xüsusi Sessiyasının keçirilməsi, COVID–19 peyvəndlərinə
bərabər, əlverişli, vaxtında və universal çıxışın
təmin edilməsinə dair qətnamələrin qəbulu,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin pandemiyadan sonrakı dövr üçün qlobal tədbirlərə dair tövsiyələrin hazırlanmasına
diqqəti yönəldən COVID-19-dan sonra Qlobal
Bərpa üzrə BMT-nin Yüksək Səviyyəli Panelinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etməsi
ölkəmizin beynəlxalq əməkdaşlığa töhfələrinin,
qlobal problemlərin həllinə birgə yanaşmanın
vacibliyinə verdiyi önəmin sübutudur.
Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, əgər biz
beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən problemlərin
həllinə yönəlmiş kollektiv səylərin uğurla nəticələnməyinə nail olmaq istəyiriksə,
beynəlxalq
institutların
səmərəliliyini
gücləndirməli, qəbul edilmiş sənədləri həyata
keçirməli, ikili standartlara və selektiv yanaş-

malara son qoymalıyıq. Milli Məclisin Sədri
təəssüflə qeyd edib ki, bir çox hallarda ölkələr
bu sərt reallıqdan əziyyət çəkirlər. Azərbaycan
da öz təcrübəsi ilə bunun şahidi olub. O xatırladıb ki, Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınmış ərazilərinin
20 faizi 30 ilə yaxın Ermənistanın
işğalı altında olub. Ermənistan bu
ərazilərdə etnik təmizləmə həyata
keçirib və nəticədə, bir milyondan
çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkünə çevrilib. Münaqişə ilə
əlaqədar həm mülki, həm də hərbçi
olmaqla 4 minə yaxın Azərbaycan
vətəndaşı hələ də itkin düşüb. İşğal
illərində Ermənistan bütün şəhər
və kəndlərimizi qəsdən dağıdıb,
Azərbaycanın bütün tarixi, mədəni
və dini abidələrini vandalizmə
məruz qoyub. 1993-cü ildə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnamədə, BMT Baş
Assambleyasının, Qoşulmama Hərəkatının,
ATƏT-in, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və
digər müvafiq beynəlxalq təşkilatların qətnamə
və qərarlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən
dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb
olunsa da, Ermənistan onlara məhəl qoymayıb. Təhlükəsizlik Şurasının bəzi qətnamələri
bir neçə gün ərzində yerinə yetirildiyi halda, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə bağlı
sənədlər 27 il ərzində icra olunmamış qalıb.
Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
işğalçı dövlətə qarşı heç bir sanksiya tətbiq
edilməyib. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrini, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini öz gücü hesabına
yerinə yetirərək, ərazi bütövlüyünü və tarixi
ədaləti bərpa edib. 2020-ci ilin sentyabr ayında Ermənistanın hərbi təxribatları nəticəsində
başlayan 44 günlük müharibədən sonra işğalçı
dövlət noyabr ayında kapitulyasiya aktını imzalamaq məcburiyyətində qalıb.
Spiker Sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb
ki, postmünaqişə dövründə Azərbaycan regionda uzunmüddətli sülh və sabitliyin təmin
edilməsi istiqamətində səylərini davam etdirir. Azərbaycan Ermənistana münasibətlərin
normallaşdırılması və beynəlxalq hüququn 5
prinsipi əsasında sülh sazişinin imzalanmasını təklif edib. Bir-birinin suverenliyinin və
ərazi bütövlüyünün tanınması, sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyası regionda
sülh və sabitliyə gətirib çıxaracaq. Lakin
Ermənistan beynəlxalq səylərlə aparılan danışıqlarda destruktiv mövqe nümayiş etdirir,
regionda kommunikasiya və nəqliyyat yollarının açılması prosesinə maneələr yaradır.
Ermənistanın sonuncu dəfə – bu il sentyabrın
13-də törətdiyi hərbi təxribatlar da normallaşma prosesinə əngəl törədir. Bu cür davranışlar pislənilməlidir. İndi ən vacib məsələ
münasibətlərin normallaşması prosesini pozacaq hərəkətlərdən çəkinməkdir. Çünki bu, regionda uzunmüddətli sülh və sabitliyin təmin
olunmasının yeganə yoludur.

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”na növbəti qəbul başlayıb

M

üdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə zabitlərin həqiqi hərbi xidmətinə könüllü daxil olmaq arzusunda olan müddətli həqiqi hərbi xidmətini başa
vurmuş, ali təhsilli, 30 yaşınadək namizədlər oktyabrın 22-dək müvafiq
sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzində (AO
TTM) fəaliyyət göstərən qəbul komissiyasına müraciət edə bilərlər.

“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”na qəbul
olunmaq üçün müraciət etmiş vətəndaşlar
Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris
Mərkəzində fəaliyyət göstərən qəbul komissiyası tərəfindən hərbi xidmətə yararlılıq
dərəcələrinin müəyyən edilməsi məqsədilə
Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Həkim

Komissiyasına göndəriləcəklər.
Komissiyanın qərarına əsasən, hərbi
xidmətə yararlı hesab edilmiş şəxslər qəbul
imtahanlarına buraxılacaqlar.
Fiziki hazırlığı, ümumi bilik səviyyəsi,
düşünmə qabiliyyəti, peşə maraqları, ünsiyyət qurmaq və qərar qəbuletmə

bacarıqları,
fərdi-psixoloji
və
digər
keyfiyyətlərinin öyrənilməsi məqsədilə
keçirilən imtahanları müvəffəqiyyətlə vermiş namizədlər müvafiq ixtisaslar üzrə kursa qəbul ediləcəklər.
“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”nu
müvəffəqiyyətlə başa vuran kursantlara "leytenant" hərbi rütbəsi verilməklə
zabitlərin həqiqi hərbi xidmətə qəbul olunmaları barədə bağlaşma imzalanacaq və
onlar ixtisaslarına uyğun vəzifələrə təyin
olunacaqlar.

“Xalq qəzeti”

Qulu Ağsəsin Təbrizdə buraxılan
şeirlər kitabı təkrar nəşrə hazırlanır

A

zərbaycanın istedadlı şairi Qulu Ağsəsin Təbrizdə işıq üzü görmüş
“Yorğun ağacam” adlı şeirlər kitabı o tayda böyük maraqla
qarşılanıb. “Nəbati və Azərturan” nəşriyyatında buraxılan poetik
toplunu Güney Azərbaycanın tanınmış yazarı Əli Çağla çapa hazırlayıb.

Kitabın əvvəlində müəllifin həyat və yaradıcılığına ümumi nəzər salınır. Toplunu
kitab mağazaları ilə yanaşı, onlayn yolla da
əldə etmək olar. “Yorğun ağacam” kitabına

Qulu Ağsəsin “Görsən üşüyürsən, yandır
özünü”, “Nöqtələr”, “Canım-gözüm, şükür de ki”, “Xəbərin varmı–bilmirəm” kimi
sevilən poetik nümunələri ilə yanaşı, yeni
şeirləri də daxil edilib.

Güneyli soydaşlarımızın böyük marağına səbəb olan və bir çox kitab mağazalarında satılıb qurtaran bu kitabın yaxın
vaxtlarda yenidən çap olunması gözlənilir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan jurnalisti Avropa İdman Mətbuatı
İttifaqının icraiyyə komitəsinə üzv seçilib

İ

taliyanın paytaxtı Roma şəhərində
Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyasının (AIPS) oktyabrın 4-dən
6-dək keçirilmiş növbəti 84-cü Ümumdünya Konqresində ölkəmizi qurumun üzvü olan Azərbaycan İdman
Jurnalistləri Assosiasiyasının (AİJA)
prezidenti Eldar İsmayılov və birinci
vitse-prezidenti Nərgiz Mahmudzadə
təmsil ediblər.

Eldar İsmayılov Romadan qəzetimizə
bildirib ki, konqres çərçivəsində AIPS
İcraiyyə Komitəsinin iclası, rəsmi açılış
mərasimi, qitələr üzrə sessiyalar, panel iclasları və seçkilər keçirilib. AIPS-in qitə qurumlarından olan Avropa İdman Mətbuatı
İttifaqının Baş Assambleyasında bu qurumun yeni prezidenti, baş katibi, icraiyyə
komitəsi üzvlərinin seçkiləri keçirilib.

Azərbaycan təmsilçisi Nərgiz Mahmudzadə
səs çoxluğu ilə icraiyyə komitəsi üzvü seçilib və 4 illik müddətə bu mötəbər qurumun
rəhbərliyində təmsil olunacaq.
Qeyd edək ki, AIPS 1924-cü il iyulun
2-də Parisdə yaradılıb, hazırda 164 ölkə

assosiasiyada təmsil olunur. Azərbaycan
2014-cü ildə qurumun 90 illik yubileyinə
təsadüf edən 77-ci konqresinə evsahibliyi
edib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 380 		

№ 383 		

Bakı şəhəri, 4 oktyabr 2022-ci il

“Aqrar sığorta fəaliyyəti üzrə müstəqil ekspertlərin
imtahanının keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 23 mart tarixli 106 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il
23 mart tarixli 106 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 3, maddə 367) ilə təsdiq
edilmiş “Aqrar sığorta fəaliyyəti üzrə müstəqil ekspertlərin imtahanının keçirilməsi Qaydası” yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə
www.nk.gov.az və www.xalqqazeti.com
saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Bakı şəhəri, 5 oktyabr 2022-ci il

“Müalicə-profilaktik yeməklərə, süd və ona bərabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf olunan xərclərin,
həmçinin dəniz nəqliyyatında üzücü heyətə verilən
yemək xərclərinin normalarının müəyyən
edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2007-ci il 4 iyun tarixli 89 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Müalicə-profilaktik yeməklərə, süd və ona bərabər tutulan
digər məhsullara və vasitələrə sərf olunan xərclərin, həmçinin
dəniz nəqliyyatında üzücü heyətə verilən yemək xərclərinin
normalarının müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 4 iyun tarixli 89 nömrəli
Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 6, maddə 694; 2017, № 1, maddə 134) 2-ci
hissəsində hər iki halda “15” rəqəmləri “25” rəqəmləri ilə əvəz
edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında
aparılan bərpa və quruculuq işləri təqdir olunub
Şəhərsalma sahəsində nadir platforma olan foruma 44 ölkədən
130-dan çox nümayəndə, ümumilikdə isə 400-dən çox iştirakçı qatılıb

Oktyabrın 5-də BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-HABITAT) və Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin birgə əməkdaşlığı, ADA Universitetinin
təşkilati dəstəyi ilə Ağdamda “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri” və “Yeni Şəhər
Gündəliyi” – postmünaqişə dövründə bərpa və yenidənqurmanın aparıcı
qüvvəsi kimi” mövzusunda Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, forumun miqyaslı iqtisadi məsələlər – məcburi
rəsmi açılışından sonra "Şəhər böhra- köçkünlərin repatriasiyası prosesi ilə
nına cavab və bərpa" adlı xüsusi sessi- paralel iş yerlərinin yaradılmasını və iqya təşkil olunub. Azərbaycan Respubli- tisadi fəaliyyət obyektlərinin istifadəyə
kası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura verilməsini nəzərdə tutur.
Komitəsinin sədri Anar Quliyev işğaldan
"Hazırda birinci və ikinci mərhələlərə
azad olunmuş ərazilərin münaqişədən müvafiq məsələlərin həlli üzrə böyük
sonra bərpası istiqamətində görülən işlər görülüb və bu işlər intensiv davam
işlərə toxunaraq bildirib ki, Ağdam Foru- edir. Hədəfimiz işğaldan azad olunmuş
munun ərsəyə gəlməsində UN-HABITAT- ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərinin qısa
ın xüsusi rolu var.
zamanda tamamlanması və soydaşla“Ağdam Forumunun UN-HABITAT-ın rımızın öz torpaqlarına geri dönüşünün
təşəbbüsü ilə qeyd olunan qlobal “Urban təmin edilməsidir", – deyə A.Quliyev vurOctober” – Şəhərsalma Ayı çərçivəsində ğulayıb.
keçirilməsi də çox əlamətdardır. İnanıKomitə sədri qeyd edib ki, işğaldan
rıq ki, bu tədbir iştirakçılarının yüksək azad olunmuş bütün ərazilərin ümumi
peşəkarlığı sayəsində “Urban October” planının qısa müddət ərzində hazırlançərçivəsində bütün dünyada keçirilən ması Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
tədbirlər silsiləsinə öz layiqli töhfəsini Komitəsi tərəfindən təmin olunub. Ağdam
verəcək, inkişafında birlikdə iştirak etdi- və bir çox digər şəhər və kəndlərin Baş
yimiz dünya şəhərləri isə hər kəs üçün planlarının hazırlanması artıq başa çatdaha rahat, daha təhlükəsiz olacaq, dırılıb, yüzlərlə yaşayış məntəqələrinin
sakinlərin daha yüksək həyat keyfiyyəti layihələndirilməsi isə davam etdirilir.
üçün onlara müasir şəhərsalma mühiti Baş planların hazırlanması zamanı mütəqdim etməyə kömək edəcək. Bu gün asir “ağıllı şəhər” yanaşmaları, “yaşıl
və sabah biz birlikdə şəhərsalmanın və enerji” və təmiz ətraf mühit, sənaye və
məskunlaşmanın bir çox aspektlərini kənd təsərrüfatının kompleks inkişafı,
müzakirə edəcəyik”, – deyə komitə sədri turizm potensialının geniş reallaşdırılvurğulayıb.
ması və digər bu kimi məsələlər prioritet
Anar Quliyev qeyd edib ki, Azərbaycan götürülüb. Dövlət Şəhərsalma və Arxiərazisinin 20 faizi 30 ilə yaxın bir dövrdə tektura Komitəsi bu sahədə beynəlxalq
işğala məruz qalması nəticəsində 900- təcrübənin
öyrənilməsinə,
qabaqcıl
dək yaşayış məntəqəmiz tamamilə da- təcrübəsi olan xarici dövlətlərlə, regional
ğıdılıb, 1 milyon hektardan çox torpaq və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığa
kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxa- xüsusi önəm verir. Bu təşkilatlardan biri
rılıb, yüzlərlə mədəni irs obyekti məhv də BMT-nin Məskunlaşma Proqramı–
edilib. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü yal- UN-HABITAT-dır. Komitə bu təsisatla
nız 2020-ci ildə hərbi yolla bərpa etmək daha sıx əməkdaşlıq edir.
BMT-nin Yaşayış Məskənləri Proqramı
mümkün oldu. İndi qarşıda duran əsas
məsələ işğaldan azad olunmuş ərazilərin üzrə məsul şəxsi Anna Soave çıxış edərək
tezliklə bərpası və ölkə həyatına tam münaqişədən sonra bərpa məsələləri ilə
inteqrasiyası, doğma torpaqlarından bağlı problemlərdən danışıb.
Ağdamın Baş planı barədə məlumat
didərgin düşmüş azərbaycanlıların qaAzərbaycan
Respublikası
yıdışı və ərazilərdə dayanıqlı icmaların verən
Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin
yaradılmasıdır.
Komitə sədri bildirib ki, Azərbaycan Hüseynov bildirib ki, Azərbaycan dövləti
dünya təcrübəsi də nəzərə alınmaqla, iş- hazırda böyük bir layihə həyata keçirir.
ğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası Bu ilin sonuna qədər baza infrastruktuprosesində qarşıya çıxan məsələləri ru ilə bağlı əsas layihələr yekunlaşacaq.
müəyyən ardıcıllıqla, sistemli şəkildə Gələn ildən sosial təsisatlar, yəni, həm
həll edir. Birinci mərhələdə idarəetmə şəhərin mərkəzi, həm də ətraf kəndlərin
və təhlükəsizlik məsələləri – ərazilərin bərpa və yenidənqurma işlərinin başlanminalardan və partlamamış sursatlar- ması üçün tələb olunan əsas layihələrə
dan təmizlənməsi, dövlət sərhədi üzrə start veriləcək, intensiv tikinti işləri həyata
nəzarətin təşkili, dövlət qurumlarının keçiriləcək.
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
fəaliyyətinin bərpası təmin edilir. İkinci
mərhələdə baza infrastrukturunun yara- Komitəsinin sədr müavini İlqar İsbatov
dılması məsələləri – magistral nəqliyyat işğaldan azad olunmuş torpaqların ərazi
və mühəndis kommunikasiyalarının, me- planlaşlaşdırılmasından söz açıb. Onun
liorasiya sistemlərinin baş qurğularının sözlərinə görə, gələcəkdə Ağdamdan
tikintisi təmin olunur. Üçüncü mərhələyə Ağcabədiyə dəmir yolu xəttinin çəkilişi
sosial məsələlər – yaşayış evləri, təhsil və bunun Horadiz–Ağbənd dəmir yolu
və səhiyyə müəssisələri, mədəni- xəttinə inteqrasiyası planlaşdırılır. İşğalməişət xidməti obyektlərinin tikilməsi dan azad edilmiş ərazilərin texniki-iqtisadaxildir. Dördüncü mərhələ isə geniş- di göstəriciləri aidiyyəti qurumlarla birgə
hazırlanıb.

Daha sonra çıxış edən iqtisadiyyat nazirinin müavini Elnur Əliyev bildirib ki, hazırda dünya əhalisinin 55 faizi şəhərlərdə
yaşayır. 2050-ci ilə qədər bu rəqəm 70
faizə çatacaq. Dünyada urbanizasiya
prosesi davam etdikcə dayanıqlı inkişafa nail olmaq şəhərlərin uğurlu idarə
edilməsindən asılı olacaq. Bu baxımdan həm şəhər, həm də kənd əhalisinin
həyatını yaxşılaşdırmaq üçün inteqrasiya olunmuş siyasət yürüdülməsinə ehtiyac var.
Nazir müavini diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycanın uzunmüddətli inklüziv inkişaf modelinə uyğun olaraq işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə müasir istehsal infrastrukturunun yaradılması, müasir texnologiyaların tətbiqinə yönəlmiş investisiyaların cəlb edilməsi, bölgənin potensialının
effektiv reallaşdırılması əsas hədəfdir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaradılan sənaye parklarında bu məsələlərə
xüsusi diqqət yetirilir.
Böyük Britaniyanın “Champan Taylor”
şirkətinin direktoru Marselina Zielinska
Şuşanın Baş planının hazırlanmasında
iştiraklarından söz açıb, görülən sürətli
bərpa və yenidənqurma işlərinə heyran
qaldıqlarını söyləyib.
BMT-nin Azərbaycanda rezidentəlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva
deyib ki, təşkilatın Azərbaycandakı
nümayəndəliyi iqtisadiyyat, ətraf mühit və Böyük Qayıdış proqramına
dəstək verməyə hazırdır. Bildirib ki,
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərində bərpa və yenidənqurma
ehtiyaclarının Bərpa və Sülh Quruculuğunun Qiymətləndirilməsi metodologiyası əsasında qiymətləndirilməsi üzrə
BMT, Avropa İttifaqı, Dünya Bankının
ekspertlərindən ibarət missiyası bu ilin
martında Azərbaycana səfər edib, Ağdam rayonunda da müvafiq işlər aparıb.
Azərbaycan
Respublikasının
Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA)
sədr müavini Samir Poladov diqqətə çatdırıb ki, hazırda azad olunmuş ərazilərdə
390 min 709 mina və partlamamış hərbi
sursat barədə məlumatlar var. Lakin bu
da tam dəqiq deyil.
"Ermənistan
beynəlxalq
təzyiq
nəticəsində minaların yeri ilə bağlı bəzi
məlumatlar verib. Lakin bunlara xəritə
demək olmaz. Bu məlumatların yalnız 25
faizi dəqiqdir. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda 148 min hektar ərazi xüsusilə
təhlükəli hesab olunur. Çünki həmin
ərazilərdə daha çox mina və digər partlayıcı sursatlar mövcuddur. Bu günədək
cəmi 55 min hektar sahə minalardan
təmizlənib", – deyə sədr müavini bildirib.
Qeyd edək ki, İlk Milli Şəhərsalma
Forumu 44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı işğaldan azad edilmiş Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında
aparılan şəhərsalma, bərpa və quruculuq
işlərinin, burada tətbiq olunan texnologiyaların, unikal təcrübənin və Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Forumun gedişində Azərbaycan
dövlətinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonlarında həyata keçirdiyi
sürətli bərpa-quruculuq işləri iştirakçılar
tərəfindən təqdir olunub.
Qırx dörd ölkədən 130-dan çox
nümayəndənin, ümumilikdə isə 400
nəfərdən çox iştirakçının qatıldığı
Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu
şəhərsalma sahəsində dünyanın müxtəlif
ölkələrindən olan sahə mütəxəssislərinin
təcrübələrinin bölüşülməsi və dayanıqlı
inkişafın təmin edilməsi üçün əməkdaşlıq
əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından da nadir və uğurlu platformadır.
Forum oktyabrın 6-da Bakıda ADA
Universitetində öz işini davam etdirəcək.
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Siyasi ekspert: Cənubi Qafqazda
sülhün olmamasına görə məsuliyyət
daşıyan tərəf Ermənistandır

ədim dövrlərdən indiyədək müxtəlif millətlərin nümayəndələri öz
mədəni dəyərlərini və adət-ənənələrini bərqərar etməyə çalışır,
həmçinin digər xalqların xüsusiyyətlərini və kimliyini, onların
fərdi həyat tərzini öyrənirlər. Bu proses texnoloji innovasiyaların,
kəşflərin və tədqiqatların, fikir, təcrübə və nailiyyətlərin mübadiləsi
üçün müvafiq mədəni və kommunikasiya məkanının yaradılmasını
şərtləndirir. Kitab sərgiləri də məhz belə vacib rolu oynayır.
Azərbaycanda
kitab
sərgisi
sahəsində uğurlar göz önündədir. Oktyabrın 5-dən işə başlayan 8-ci Bakı
Beynəlxalq Kitab Sərgisinin miqyası
və iştirakçı sayı belə deməyə əsas verir. 10-dan çox naşirin Bakıya gəlməsi
sərgiyə marağı artırmışdır. Kitab bayramında, həmçinin Azərbaycanın tanınmış yazıçı və şairləri, gənc yazarlar, eləcə də məşhur xarici müəlliflər,
sənətçilər iştirak edirlər. Sərgiyə
maraq böyükdür. Kitab mağazalarının, universitetlərin, mədəniyyət
mərkəzlərinin, muzeylərin və digər qu-

töhfəsini verəcək. Mən bu münasibətlə
bütün kitabsevərləri təbrik edirəm”.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
sədri, Xalq yazıçısı Anar Rzayev
sərginin kitab bayramı olduğunu bildirdi: "Bu bayram xalqın bayramıdır.
Əsrlər boyu həm əlyazma, həm də
çap formasından kitablar nəsildənnəslə ötürülüb. Tövsiyə edirəm ki, kitabı sevək, kitabı oxuyaq, kitabla yaşayaq”.
Ümumiyyətlə, kitab sərgisinin
sistemli təşkili kitab sənayesindəki
proseslərin
inkişaf
dinamikasına

Sülh müqaviləsinə
uyğun olaraq dövlət
sərhədi dəqiq müəyyən
edilməsə, Ermənistanla
Azərbaycan arasında hərbi
toqquşma davam edəcək.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu
fikirləri azərbaycanlı siyasi ekspert, analitik Orxan Amaşov oktyabrın 4-də ATƏT-in Demokratik
Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun (DTİHB) dəstəyi, ATƏT-in
fəaliyyətdə olan Sədrliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş İnsan Ölçüsü üzrə Varşava Konfransında çıxışı zamanı səsləndirib.
“Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədi
delimitasiya olunmayıb. Təmas xəttində böyük boz məhdudiyyətsiz zona var. Qənaətim
budur ki, dövlət sərhədi sülh müqaviləsinə uyğun olaraq dəqiq müəyyən edilməsə, gərginlik
davam edəcək. Üstəlik, sülh danışıqlarının
sürəti azalarsa, gərgin vəziyyət daha tez-tez
yaranacaq”, – deyə O.Amaşov fikrinə aydınlıq
gətirib.
Cənubi Qafqazda sülh perspektivləri
ilə bağlı söz açan siyasi ekspert diqqəti
Ermənistan və Azərbaycan arasındakı
münaqişəli duruma çəkib: “Bu gün, təəssüf
ki, bizdə – Cənubi Qafqazda sülh yoxdur. Re-

Bakıda kitab bayramına start verildi

rumların da iştirakı sərgini kitab bayramına çevirmişdir.
Sərginin açılış mərasimində çıxış
edən Mədəniyyət naziri Anar Kərimov
bildirdi ki, Azərbaycanda kitaba, kitab
nəşrinə diqqət həmişə olub. Xalqımız
hər zaman ədəbiyyata, şairlərə, yazıçılara böyük hörmətlə yanaşıb.
Baş nazirin müavini Əli Əhmədov
vurğuladı ki, kitab çapı, onun təbliği
hər zaman dövlətin diqqətindədir:
"Mən əminəm ki, bugünkü tədbir də
kitab nəşrinə, kitabın yayılmasına öz

müsbət təsir göstərir. Belə ki, sərgi
çərçivəsində keçirilən müsabiqələr,
təqdim olunan mükafatlar ədəbi
ifadənin bütün üsullarını həvəsləndirir.
Bundan başqa, müxtəlif sahələrdə
ən yaxşı əsərlərin seçilməsi və
qiymətləndirilməsi, mütaliənin təşviqi,
kitab sənayesinin əsas problemlərinin
həlli və onların müxtəlif kateqoriyalardan olan oxucularına müsbət
təsiri
kitabxanalara və kitab mağazalarına dəstək göstərilməsinə
təkan verir. Dünən sərgidə məhz bu

mənzərənin şahidi olmaq mümkün idi.
Müzakirələr, müsabiqələr, stend qarşısında söhbətlər sərginin kommunikativ mahiyyətini üzə çıxarmışdı.
Builki sərgidə ilk dəfə olaraq azyaşlı oxucular üçün spesifik formada
“Uşaq dünyası” adlı stend quraşdırılmışdı. Yazıçı, professor Solmaz
Amanova Şuşa şəhərinin tarixi, onun
görkəmli nümayəndələri haqqında
məktəblilərə məlumat verirdi. Sualların
cavablarını tapan şagirdlərə kitab və
suvenirlər təqdim olunurdu. Müəllim
günündə şagirdlərinin doğru cavablarından razı qalmaları pedaqoqların
təbəssümündən hiss olunurdu.
8-ci
Bakı
Beynəlxalq
Kitab
Sərgisinin “fəxri qonaq ölkəsi”
Türkiyədir. Sərgidə Türkiyənin dünya şöhrətli yazarları, tarixçiləri, elm
adamları və aktyorları da iştirak
edirdilər. Sərgi iştirakçıları arasında
tarixçi, professor İlbər Ortaylının çıxışı
sərgiyə təşrif buyurmuş kitabsevərlər
tərəfindən böyük maraqla qarşılandı.
Ümumiyyətlə,
Azərbaycanın
böyük dəyər verdiyi multikulturalizm ab-havası sərgidə də özünü
göstərirdi. Xüsusilə də yanaşı dayanan Türkiyə və Rusiya stendlərindən
eşidilən türk və rus nitqlərinin havada
titrəməsi yaradıcı atmosferi xeyli

BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı
direktoru: Ölkəniz bu ərazilərə həyat gətirir
Milli Şəhərsalma Forumu Azərbaycanın bu ərazilərdə texniki təcrübəsini
öyrənmək baxımından əhəmiyyətli rol oynayır.
Bu
sözləri
BMT-nin
Məskunlaşma
Proqramının (UN-HABITAT) icraçı direktoru
xanım Maimuna Mohd Şərif işğaldan azad
olunan Ağdamda jurnalistlərə açıqlamasında
deyib.
“Milli Şəhərsalma Forumu Azərbaycanın
bu ərazilərdə aparacağı işləri, texniki
təcrübəsini, həyata keçirilən layihələri
öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. Ölkəniz
bu ərazilərə həyat gətirir, bu istiqamətdə
intensiv işlər görür", – deyə Maimuna Mohd
Şərif vurğulayıb.

zənginləşdirmişdi. Rusiyanın sərgidə
iştirak edən nümayəndə heyətinin
rəhbəri Yevgeni Rezniçenko bizimlə
söhbətində sərginin bu özəlliyinə toxundu. Rusiyalı qonaq sərgidə yaradılmış rahatlıqdan razılığını bildirdi.
Onun sözlərinə görə, tələsmədən
kitabla tanış olmaq imkanının yaradılması sərginin üstünlüklərindən
biridir və təəssüratı çox yaxşıdır.
Y.Rezniçenko bildirdi ki, uzun zamandır belə böyük formatda sərgilərdə
iştirak etməmişdir. On üç rus yazıçısının Azərbaycana təşrif buyurduğunu
və sərgidə iştirak etdiyini vurğulayan
Y.Rezniçenko Azərbaycanın kitab
bazarında yer tutmaq istədiklərini də
gizlətmədi.
Xatırladaq ki, kitab sərgisi oktyabrın 10-dək fəaliyyət göstərəcək.

Şirkətimiz Şuşanın Baş planının
hazırlanmasında iştirak edib. Hazırda
Şuşada restoranlar, otellər, mağazalar
tikilir, rekonstruksiya işləri davam edir.
Bu sözləri “Champan Taylor” şirkətinin direktoru Marselina Zielinska deyib.
“Azad edilmiş ərazilərdə bərpa-tikinti
işləri sürətlə gedir və biz buna heyran qalmışıq. Sanki Azərbaycan xalqı yenidənqurma
işlərinə səfərbər olub”, – deyə o, bildirib.

AZƏRTAC

Kəlbəcər və Daşkəsəndə aşkar olunan
növbəti minalar zərərsizləşdirilib
Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatı zamanı basdırılan
minaların aşkar edilərək zərərsizləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər
davam etdirilir.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, erməni diversiya
qruplarının Kəlbəcər rayonu ərazisində basdırdığı növbəti 118 ədəd PMN-Э tipli piyada
əleyhinə və 4 ədəd TM-62M tipli tank əleyhinə
mina, həmçinin Daşkəsən rayonu ərazisində
108 ədəd PMN-Э tipli piyada əleyhinə mina
aşkar olunub.

Aşkar edilən bütün minalar mühəndisistehkamçılarımız tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib.
Azərbaycan
Ordusunun
mühəndisistehkam bölmələri ərazilərimizin minalardan təmizlənməsi üzrə fəaliyyətlərini yüksək
peşəkarlıqla icra edir.

Naxçıvanda keçirilən 16 yaşadək yeniyetmələr arasında Ümumdünya
Şahmat Olimpiadası uğurla davam edir.
23 ölkədən 200-ə yaxın şahmatçının iştirakı ilə keçirilən Olimpiada İsveçrə sistemi
üzrə 9 turdan ibarətdir. Ölkəmiz bu nüfuzlu yarışda “Azərbaycan-1”, “Azərbaycan-2”,
“Azərbaycan-3”, “Azərbaycan-4” “Sumqayıt”
və “Azərbaycan–Naxçıvan” komandaları ilə
təmsil olunur. Turnirdə 50 titullu şahmatçı iştirak edir. Olimpiadanın reqlamentinə əsasən,
hər bir komanda üzvünə ilk 40 gedişə 1 saat 30
dəqiqə, sonra oyunun sonunadək 30 dəqiqə

Yardımlıda kitab bayramı
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AZƏRTAC

“Champan Taylor” şirkətinin direktoru:
Azad edilmiş ərazilərdə bərpa-tikinti
işlərinin sürətinə heyran qalmışıq

Şahmat Olimpiadası uğurla davam edir

Səbuhi MƏMMƏDOV,
Elşən AĞALAR (foto),
“Xalq qəzeti”

aytaxt Bakıda ötən həftə düzənlənmiş 4-cü Milli Kitab Sərgisindən sonra dağlar diyarı Yardımlıda da
gənclərin təşəbbüsü ilə ilk kitab sərgisi keçirilib.
Bundan əvvəl “Qanun” Nəşrlər Evinin təşəbbüsü ilə rayonun Hamarkənd kəndində kitab qovşağı yaradılmışdı.
Bu sərginin rayon səviyyəsində təşkili maraq doğurub.

Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əfsanə
Məmmədova, Əməkdar müəllim Həbib Qənbərov, şairlər Sakit
İlkin, Fikrət Şahbazlı, İqbal Nəhmət və başqaları sərgidə ürək
sözlərini söyləyib, belə tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Qeyri-rəsmi olaraq “Kitabı tək qoymayaq” devizi ilə keçirilən
sərgidə rayonun kitab sevdalıları bir yerə toplaşıblar. Tədbirə
həmçinin şəhid ailələrinin üzvləri də qatılıblar. Ən çox sevinən
isə məktəbli gənclər olub. Simvolik qiymətə satılan kitablardan
toplanan vəsaitlə yeni hədiyyəlik kitablar alınacağı nəzərdə
tutulur. Sərgi çərçivəsində bilik yarışması keçirilib və qaliblərə
kitablar hədiyyə edilib. Könüllülər oxucuların kitab seçməsinə
yardımçı olublar.
Tədbirin əsas təşəbbüskarı A.Bağırov adına Vərgədüz
kənd tam orta məktəbinin Azərbaycan dili-ədəbiyyat müəllimi
Türkel Tağızadə sərgi
haqqında
fikirlərini
çatdıraraq
deyib:
“Məqsədimiz kitab satmaq, pul qazanmaq
yox, oxucu qazanmaq, kitab mübadiləsi
etmək və rayonumuzda kitab adına gözəl
bir ənənə yaratmaqdır.
Dörd dildə elmi, bədii,
şəxsi inkişaf kitabları, müxtəlif jurnallar
seçim üçün təqdim
olundu. Müxtəlif test
vəsaitləri pulsuz paylanıldı. Müəyyən kitabları məktəblilərə oxuyub qaytarmaq üçün
verdik. Mən öz kitabxanamdan 300-dən çox nümunəni bu
sərgidə oxucuların seçiminə təqdim etdim. Ümumilikdə, 100-ə
qədər hədiyyəlik kitab paylandı”.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

gion münaqişələrlə doludur. Ümumi inkişafa
əsas maneə isə 2020-ci ildə qanlı müharibə
aparan Ermənistanla Azərbaycan arasında
sülhün olmamasıdır. 2020-ci il noyabrın 10-da
üçtərəfli Bəyanat imzalanıb, lakin Azərbaycan
və Ermənistan arasında bütün münaqişə
məqamlarına son qoyan sülh müqaviləsi hələ
də imzalanmayıb. Buna görə məsuliyyət daşıyan tərəf Ermənistandır”.
O.Amaşov əlavə edib ki, sülh və
təhlükəsizliyin olmaması qeyri-obyektiv yanaşma, dezinformasiya şəraiti və bəzən
çirkin yalanlar mühiti formalaşdırır. Bu isə
vəziyyətin dəyişmə perspektivinin labüdlüyü,
hər an gözlənilməzliyin meydana çıxa bilməsi
deməkdir.

əlavə vaxt verilir. Birinci gedişdən başlayaraq,
hər gedişdən sonra 30 saniyə əlavə olunur.
Heç-heçəyə razılaşmağa yalnız qaraların 40cı gedişindən sonra icazə verilir. Olimpiadada
yerlər komanda üzvlərinin topladığı xalların
cəminə görə müəyyən edilir.
Olimpiadanın 3-cü turunda “Azərbaycan–
Naxçıvan” komandası Moldova komandası ilə
üz-üzə gəlib. Komandamızın heyətində Nazlı
Hümbətova Savva Sustova, Rza Həsənli isə
Stanislav Çebotariyə məğlub olub. Rəcəb
Abdullabəyli isə Viktoriya Barqan üzərində
parlaq qələbə qazanıb. Hüseyn Seyid Aleksandr Barançiusla görüşdə ağ-qara taxtanı
qələbə ilə tərk edərək hesabı bərabərləşdirib
– 2:2. Yarışın favoriti “Azərbaycan-1” komandası bu turda Kuba komandasını sınağa

çəkib. Çətin keçən görüş komandamızın 2,5:1,5 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Eyni uğura “ Sumqayıt” komandası da imza
atıb. Onlar İngiltərə komandası ilə görüşdə
aktivlərinə qələbə yazdırmağa müvəffəq olublar – 2,5:1,5. “Azərbaycan-2” komandası isə
eyni hesabla Latviya yığmasını məğlub edib
– 2,5:1,5. “Azərbaycan-3” və “Azərbaycan-4”
komandaları bu turu heç-heçə ilə başa vurublar. Belə ki, birincilər CAR-3-lə, ikincilər
isə Monqolustan komandası ilə görüşlərdə
şahmat taxtasını “sülh”lə tərk ediblər. Liderlər
cədvəlində qərarlaşan İran və Hindistan komandaları 3-cü turda xal itkisi ilə üzləşiblər.
Qonşu ölkənin təmsilçiləri “Gürcüstan-1” komandası ilə oyunda heç-heçəyə razılaşıblar
– 2:2. Tejas Bakrenin kapitanı olduğu hindistanlılar isə “Qazaxıstan” komandasına 1,5:2,5
hesabı ilə məğlub olublar. Bu turda Türkiyə
komandaları qarşılaşıblar. “Türkiyə-White”
komandası “Türkiyə-Anatolia” komandası ilə
qarşı görüşdə məğlubiyyət olub. – 1:3.
Üçüncü turda keçirilən digər qarşılaşmalarda aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb: “TürkiyəRed”–“Özbəkistan-1” 2,5:1,5, “Özbəkistan-2”–
Meksika 3:1, Qırğızıstan–Panama 3,5:0,5,
Banqladeş–Malaziya 1:3, Şri-Lanka–“CAR-1”
2,5:1,5, Kanada – Livan 2,5:1,5, Honkonq–Misir 2:2, Gürcüstan-2– “CAR-2” 1:3.
Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlinə
“Azərbaycan-1”, “Qazaxıstan” və “TürkiyəRed” komandaları 6 xalla başçılıq edir.
“Azərbaycan–Naxçıvan” komandası isə 3 xalla 17-ci pillədə qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, olimpiadaya oktyabrın 10-da
yekun vurulacaq.

A.ELÇIN,
“Xalq qəzeti”

“Qarabağ” azarkeşlərini yenə sevindirə biləcəkmi?
Bu gün Ağdamın “Qarabağ” futbol
klubu
Yunanıstanda
“Georgios
Karaiskakis”
stadionunda
“Olimpiakos”un qonağı olacaq. UEFA
Avropa Liqasının qrup mərhələsinin
üçüncü turu çərçivəsində keçiriləcək
matç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da
başlayacaq.
UEFA-nın qərarına əsasən, qarşılaşmada
“Arema” və “Persebaya” komandaları arasında İndoneziya çempionatının XI tur matçında
iğtişaşlardan sonra dünyasını dəyişənlərin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılacaq.
Bu qərar, həmçinin Çempionlar Liqası, Avropa Liqası, Konfrans Liqası və qadınlar arasında dünya çempionatının pley-off oyunlarına da şamil ediləcək.
Uğurlu çıxışları ilə ölkə futbolsevərlərinin
rəğbətini qazanmış “Qarabağ” klubu UEFA
turnir cədvəlində “G” qrupunda çıxış edir. Almaniyanın “Frayburq” klubunun 6 xalla lider
olduğu bu qrupda “Qarabağ” 3 xalla ikinci
pillədə qərarlaşıb. Qrupun digər üzvü–Fransanın “Nant” komandası isə 3 xalla üçüncü,
“Qarabağ”ın bugünkü rəqibi “Olimpiakos” isə
doğma meydanda “Frayburq”a, səfərdə isə
“Nant” komandasına məğlub olduğu üçün iki
turdan sonra sonuncu pillədədir.
Əgər bu axşam Ağdam təmsilçisi
ümidlərimizi doğruldub “Olimpiakos”u məğlub
etməyi bacararsa, eyni zamanda, “Nant” ko-

mandası “Frayburq”la “sülh bağlayarsa” və
yaxud da qələbə qazanarsa, “Qarabağ”ın
qrup liderliyinə yüksəlməsi üçün şansı xeyli
artacaq.
Ağdamlı futbolçuların qələbəsi elə də çətin
görünmür. “Olimpiakos” klubunun iki görüşün
nəticəsinə əsasən “Nant” və “Frayburq”un
qapısına bir dəfə yol tapa bilməsini nəzərə
alsaq, deyə bilərik ki, “Qarabağ”ın bir həftə
sonra Bakıda keçiriləcək matçda Yunanıstan
təmsilçisindən xal almaq şansı da real görünür. Nəzərə alsaq ki, doğma meydanda ağdamlılar “Nant” komandasına 3:0 hesabı ilə
qalib gəlib, o zaman əminliklə demək olar ki,
“Qarabağ”ın səfərdə də Fransa təmsilçisindən
xal almaq şansları böyükdür.

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”
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ümkün nüvə qarşıdurması riski mövzusunda fantaziyalar qurmağın heç
bir mənası yoxdur. Bu barədə Almaniya Kansleri Olaf Şolts İspaniyanın
“El Pais” qəzetinə müsahibəsində bəyan edib. O, bu məsələdə ABŞ
Prezidenti Co Baydenlə həmrəy olduğunu bildirib. Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

Yaponiya
Səfirliyin fəaliyyəti bərpa edilib
Yaponiya hökuməti
7 aylıq fasilədən sonra
Kiyevdəki
səfirliyinin
fəaliyyətini bərpa edib.
Diplomatik
missiya dünəndən etibarən
yenidən fəaliyyətə başlayıb. Yaponiya “G7”
ölkələri arasında Kiyevdə
diplomatik
missiyanı
bərpa edən sonuncu ölkə olacaq. Belə ki, “G7” üzvü olan ölkələr bu
addımı artıq aprel–may aylarında atıblar. Qeyd edək ki, Yaponiyanın
Ukraynadakı səfiri Kuninori Matsuda avqustun 22-dən sentyabrın
4-dək Kiyevə səfər edərək vəziyyəti yerində qiymətləndirib. Bundan
sonra diplomatik heyətin fəaliyyətinin bərpası barədə qərar qəbul
edilib.
Xatırladaq ki, Yaponiya hökuməti Ukraynada hərbi əməliyyatlarla
bağlı martın 2-də Kiyevdəki diplomatik nümayəndəliyin müvəqqəti
bağlandığını elan edib.
Xəbəri “Kyodo” verib.

Kansler deyib: “Mən Rusiyaya səslənirəm:
belə etməyin!”
Almaniya hökumətinin başçısı bir daha əmin
edib ki, Berlin Kiyevə lazımınca kömək edəcək.
Artıq Ukraynaya hərbi yardım – özüyeriyən
haubitsalar, reaktiv yaylım atəşi sistemləri,
“Gepard” özüyeriyən qurğusu göndərilib.
Bununla yanaşı, Şolts deyib ki, Avropa
İttifaqı daim Ukrayna ətrafında vəziyyətin

Olaf Şolts nüvə qarşıdurması barədə
fantaziyalar qurmamağa çağırıb

İsveç
Fizika üzrə Nobel mükafatçıları
İsveç Kral Elmlər Akademiyasının Fizika üzrə Nobel Komitəsi
2022-ci ildə bu sahədə “Nobel”
mükafatını kimlərin qazandığını
açıqlayıb. Bunlar fransız fiziki
Alen Aspekt, kvant mexanikası
mütəxəssisi amerikalı Con Klaziye və avstriyalı Anton Zeylingerdir. Bu barədə Nobel komitəsinin
“Twitter” hesabında məlumat
yerləşdirilib. Onlar mükafatlarını “Bellin bərabərsizliklərinin pozulması prinsipini müəyyən edən
dolaşıq fotonlarla təcrübələrə və kvant informasiya elmi sahəsində
kəşflərə görə” alıblar.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

ABŞ
Dövlət borcu 31 trilyon dolları ötüb
ABŞ-ın dövlət borcu
31 trilyon dolları keçib.
Bunu ABŞ-ın Maliyyə
Nazirliyi
açıqlayıb.
Məlumatda qeyd edilir
ki, “ümumi dövlət borcu” qrafasında oktyabrın
3-nə 31,123 trilyon dollar
məbləğ əks olunub. Bu,
ABŞ-ın dövlət borcu üçün yeni rekord göstəricidir.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Böyük Britaniya
Qazın qiyməti düşüb
Avropada təbii qazın qiyməti
ötən aylara nisbətən bir qədər
ucuzlaşıb. Belə ki, min kubmetr
qazın qiyməti iyulun 22-dən bu
yana ilk dəfə 1600 dollara enib. Londonun ICE birjasının məlumatına
görə, hazırda “mavi yanacağ”ın qiymətinin ucuzlaşması Avropanın
yeraltı qaz anbarlarında ehtiyatların maksimuma yaxınlaşması fonunda baş verib. Hazırda Aİ-yə üzv ölkələrin qaz anbarları, demək olar
ki, 90 faiz doldurulub. Bundan əlavə, payızın nisbətən isti keçməsi
məişətdə və sənayedə qaza olan tələbatın azalmasına səbəb olub.
Məlumatı TASS yayıb.

Ukrayna
6 milyon tondan çox taxıl daşınıb
Rusiya, Ukrayna və
Türkiyə arasında əldə olunan
“taxıl dəhlizi” razılaşmasına uyğun olaraq indiyədək
Ukrayna limanlarından 6
milyon tondan çox taxıl daşınıb. Bunu Türkiyənin Milli
Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb. Xatırladaq ki, anlaşma çərçivəsində
ilk gəmi Odessa limanını avqustun 1-də tərk edib. Bugünədək,
ümumilikdə, 260 gəmi taxıl daşınıb.
Xəbəri “CNN-türk”verib.

Fransa

dəyişməsinə diqqət yetirməli və “onu yeni
dövrə uyğunlaşdırmalıdır”.
Onun sözlərinə görə, Almaniya böyük və
Avropanın mərkəzində güclü iqtisadiyyata malik ölkə kimi, bu məsələdə xüsusi məsuliyyət

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

qərar qəbul olunmuş ərazilərin qaytarılması məsələsində Ukraynaya dəstəyini davam
etdirəcək.
Həmin gün Rusiyanın Türkiyədəki səfiri
Aleksey Yerxov bəyan etmişdi ki, NATO
ölkələrinin təmsilçiləri Rusiya əleyhinə nüvə silahı tətbiq etməyin mümkünlüyü barədə danışmağa başlayıblar. Onun dediyinə görə, uzun
zaman ərzində Şimali Atlantika alyansı Rusiya
sərhədlərinə çox yaxınlaşıb ki, bu da Moskva
tərəfindən narahatlıqla qarşılanır.
Məsələ ilə əlaqədar ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken Rusiyanın nüvə silahına əl atacağı
təqdirdə buna qarşı plan hazırladıqlarını qeyd
etmişdi. Bununla belə, o demişdi ki, Moskvanın yaxın vaxtlarda belə bir addım atmasından
şübhələnməyə əsas verən heç bir fakt yoxdur.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

S

on günlər dünyanın əsas
mövzularından biri də “Şimal axını” və “Şimal axını–2”
qaz kəmərlərində baş verən qəza
nəticəsində yaranan narahatlıqlardır. Məsələnin həyati əhəmiyyətini
nəzərə alan Avropa İttifaqının (Aİ)
liderləri bu il oktyabrın 7-də Praqada keçiriləcək qeyri-rəsmi sammitdə
bu, olduqca vacib infrastrukturun
qorunması məsələlərini müzakirə
edəcəklər. Bu barədə Avropa Şurasının prezidenti Şarl Mişel öz “Twitter”
səhifəsində yazıb.

Onun sözlərinə görə, “Şimal axını” qaz
kəmərlərində baş verən təxribat Aİ üçün
təhlükə yaradır. “Biz kritik infrastrukturumuzu
qorumaqda qərarlıyıq. Liderlər bu məsələyə
Praqada keçiriləcək sammitdə baxacaqlar”,–
deyə ali qurumun rəhbəri diqqətə çatdırıb.
Məlumatı "Euronews" verib.

Polşa Prezidenti NATO ölkələrini
silah istehsalını artırmağa çağırıb

P

olşa
Prezidenti
Anjey
Duda
qitədə
Rusiya–
Ukrayna qarşıdurmasının
yaratdığı mövcud reallıqlara
münasibətini bildirərək NATO
ölkələrini Ukraynaya hərbi yardım göndərmək üçün silah istehsalını artırmağa çağırıb. Bu
barədə “Euronews” agentliyi
məlumat yayıb.

“Bu gün Ukraynanın, ilk növbədə, silaha
ehtiyacı var. Ukraynaya silah göndərilməsinin
təmin edilməsi Atlantik okeanının hər iki
tərəfində müdafiə sənayesinin istehsal imkanlarının artırılmasını tələb edir”. Polşa
Milli Təhlükəsizlik Bürosunun rəhbəri Pavel
Soloxun səsləndirdiyi Anjey Dudanın Varşava Təhlükəsizlik Forumunun iştirakçılarına
müraciətində məhz belə deyilir.
A.Dudanın sözlərinə görə, münaqişə
bölgəsinə göndərmək üçün zəruri olan modern silahlar gec istehsal olunur və Ukraynanı dəstəkləmək, onun potensialını
gücləndirmək üçün kifayət deyil.
Xatırladaq ki, Ukraynaya silah göndərdiyi
üçün Rusiya bundan əvvəl NATO ölkələrinə
nota göndərmişdi. Göründüyü kimi, quruma
üzv dövlətlər bu xəbərdarlığa məhəl qoymayıblar.

B

raziliyalı
alimlər
COVID–19
virusunun
beyin
hüceyrələrinə,
xüsusən,
astrositlərə
keçə
biləcəyini
göstərən
yeni araşdırma aparıblar.
Tədqiqatçılar,
həmçinin
yüngül COVID–19 hallarında belə beynin neyronla
zəngin sahəsi sayılan beyin
qabığının
strukturundakı
dəyişiklikləri tədqiq ediblər.

Qeyd edək ki, serebral korteks
yarımkürələrin
üstündəki
boz
maddənin xarici təbəqəsidir. O,
mərkəzi sinir sistemində sinir inteqrasiyasının ən böyük yeridir və yaddaş,
diqqət, şüur və dil kimi mürəkkəb funksiyalarda əsas rol oynayır.

Vaza 9,1 milyon dollara satılıb
Paris yaxınlığında yerləşən Osenat
hərrac evində orta əsrlər dövrünə aid vaza
dəyərindən çox yüksək qiymətə satılıb.
Belə ki, vazanın dəyəri mütəxəssislər
tərəfindən
1500–2000
avroyadək
dəyərləndirilsə də, hərracda 9,1 milyon
avroya satılıb. Qeyd edək ki, üzərində ağ
və mavi rənglərdə əjdaha simvolu və buludlar həkk olunan vazanın
XVIII əsrə aid olduğu ehtimal edilir.
Xəbəri BBC verib.

daşıyır: “Biz Avropa İttifaqı və NATO-dakı
müttəfiqlərimizlə birlikdə bu məsələyə çox ciddi
yanaşırıq”.
Qeyd edək ki, sentyabrın 30-da ABŞ-ın
Müdafiə naziri Lloyd Ostin Rusiyanın
Ukraynada nüvə silahından istifadə etmək
barədə qərar qəbul etməsi üçün heç bir əsas
görmədiyini bildirmişdi. Pentaqon başçısı əlavə
etmişdi ki, ABŞ Rusiyaya birləşdirilməsi barədə

Aİ liderləri Praqada keçiriləcək
qeyri-rəsmi sammitdə görüşəcəklər

ÂÂOktyabrın 6-da
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir
güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 17-20°,
gündüz 23-26°, Bakıda gecə 17-19°, gündüz 23-25°
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu, nisbi
rütubət 65-75 faiz olacaq.
ÂÂNaxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1318°, gündüz 28-33° isti olacaq.
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Bundan əlavə, o da bildirilir ki, rəsmi
Moskvaya qarşı yeni sanksiyalar paketi
çərçivəsində Rusiya neftinin qiymətinin yuxarı
həddi də Aİ dövlət və hökumət başçılarının yaxın günlərdə Praqada keçiriləcək qeyri-rəsmi
sammitinin gündəliyinin əsas mövzularından
biri olacaq.
Məlumat üçün deyək ki, Rusiyadan Avropaya ildə 110 milyard kubmetrədək qaz nəql
etmək üçün nəzərdə tutulan “Şimal axını”
boru kəməri sisteminin tikintisi “Qazprom”a və
Rusiyanın avropalı tərəfdaşlarına təxminən
17 milyard avroya başa gəlib. “Şimal axını”
və “Şimal axını–2” Rusiya ilə Avropa arasında enerji mübahisəsinin mərkəzində idi.
Ukraynada hərbi əməliyyatların başlanmasına
və “Şimal axını–2”nin sertifikatının dondurulmasına görə Aİ-nin tətbiq etdiyi sanksiyalara
cavab olaraq, hazırda Moskva Avropaya qaz
tədarükünü minimuma endirib.
“Şimal axını” boru kəmərlərindəki son
qəza Avropanın enerji bazarına mənfi təsir
göstərə bilər. Belə ki, ekspertlərin fikrincə, qaz
kəmərlərində fövqəladə vəziyyət Aİ-nin enerji
təhlükəsizliyini gücləndirmək və iqtisadi böhrana tab gətirmək istiqamətində atdığı addımları çətinləşdirə bilər.
Bu arada "Associated Press” agentliyi Danimarka Enerji Agentliyinə istinadən “Şimal
axını” qaz kəmərinin hər iki xətti üzrə sabit
təzyiqin mövcud olduğu barədə məlumat verib. O da diqqətə çatdırılıb ki, qaz kəmərində
baş verən hadisə təkcə iqtisadi deyil, həm də
ekoloji fəlakətə səbəb ola bilər. Belə ki, hesablamalara görə, qəza nəticəsində atmosferə
300 min tona yaxın metan qazı atılıb.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

İsveçin nümayəndə heyəti
Türkiyəyə səfər edəcək

İ

sveçin
Ədliyyə
Nazirliyinin nümayəndə
heyəti yaxın günlərdə
Türkiyəyə səfər edəcək.
Görüş
zamanı
İsveçin
NATO-ya üzvlüyü müzakirə
olunacaq.
Bu
barədə
“Euronews”
agentliyi
məlumat verib.

Qeyd etmək lazımdır ki, Polşa Rusiya–
Ukrayna silahlı qarşıdurması başlanan
ilk gündən Ukraynanı birmənalı olaraq
dəstəkləyən və ona hərtərəfli dəstək verən
ölkələrdən biridir. Hazırda Polşa ərazisində
bir milyona yaxın ukraynalı qaçqının
məskunlaşdığı bildirilir.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Xəbərdə
deyilir
ki,
səfər
zamanı, eyni zamanda İsveçdəki
terrorçuların Türkiyəyə qaytarılması
barədə də fikir mübadiləsi aparılacaq.
Bu ilin iyun ayında İspaniyanın
paytaxtı Madriddə əldə olunan razılığa
əsasən, İsveç və Finlandiya himayə
etdikləri
terrorçuları
Türkiyəyə
qaytaracağı təqdirdə, Ankara bu
dövlətlərin
alyansa
üzvlüyünü
təsdiqləməlidir.
Xatırladaq ki, Rusiya–Ukrayna
savaşı başlanandan qısa müddət
sonra İsveç və Finlandiya öz milli
təhlükəsizliklərinə təhdid hiss edərək
Şimali Atlantika Alyansı – NATO-ya
üzv olmaq niyyətlərini bəyan ediblər.
Alyans üzvlərinin böyük əksəriyyəti
bu təşəbbüsü dəstəkləyir.

Lakin
NATO-nun
aparıcı
üzvlərindən olan Türkiyə adı çəkilən
dövlətlərin
quruma
üzvlüyünü
müsbət qarşılamayıb. Rəsmi Ankara
hesab edir ki, İsveç və Finlandiya
hökumətləri PKK terror təşkilatının
fəallarına qarşı mövcud beynəlxalq
anti-terror qanunlarına uyğun olaraq
ciddi tədbirlər görməyə borcludur.
Bu məsələ ilə bağlı gərgin
müzakirələr
Türkiyə,
İsveç
və
Finlandiya rəsmiləri arasında davam
edir.
Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

COVID–19 mərkəzi sinir sistemində izlər buraxır
Xəstəlik insanlarda yaddaş, diqqət, dil pozuqluğu yaradır
Braziliyalı alimlər COVID–19-dan
dünyasını dəyişmiş 26 xəstənin beyin
toxumasından istifadə etməklə, onlarda astrositdə infeksiyanın olduğunu müəyyənləşdiriblər. Tədqiqatçılar
immunohistomiya kimi tanınan bir
üsuldan istifadə edərək bu prosesdə
antikorların viral antigenlər və ya təhlil
edilən toxumanın digər komponentləri
üçün marker rolunu oynadığını aşkara
çıxarıblar. Alimlər bildiriblər ki, analiz
edilən 26 nümunənin beşində virusun

Astrositlər mərkəzi sinir sisteminin
ən çox sayda hüceyrələridir. Onların
funksiyalarına neyronlara biokimyəvi
dəstək və qida maddələrinin təmin
edilməsi, neyrotransmitterlərin və kalium kimi neyron funksiyasına mane ola
biləcək digər maddələrin səviyyəsinin
tənzimlənməsi, beyni patogenlərdən
və toksinlərdən qoruyan qan-beyin
baryerinin saxlanması və beyin homeostazının qorunmasına kömək daxildir.
ÂÂXankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gün
ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 6-11° , gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂÂŞərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında gün ərzində bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
6-11°, gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir
yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 14-18° , gündüz 23-28° isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,

Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi şərq rayonlarında
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 11-16°, gündüz 2227°, dağlarda gecə 7-12°, gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂMingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 15-19°, gündüz 2631° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şimal-şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 17-19°, gündüz 23-28°, dağlarda
gecə 14-16°, gündüz 18-22° 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

qaldığı təsdiqlənib. Bu beş nümunənin
də hər birində mərkəzi sinir sisteminə
zərərli təsir göstərən dəyişikliklər
qeydə alınıb.
Tədqiqatın başqa bir hissəsində
COVID–19-u yüngül keçirmiş 81 könüllü üzərində beyinin maqnit rezonans görüntüləmə (MRT) müayinəsi
aparılıb. Könüllülərə xəstəlik diaqnozu qoyulmasından orta hesabla
60 gün sonra aparılmış bu müayinə
nəticəsində müəyyənləşdirilib ki, onların üçdə birində nevroloji simptomlar qalır. Üstəlik, bəzi könüllülərdə
beyinin müəyyən nahiyələrində korteksin qalınlığının nəzarət qrupu üçün
orta göstərici ilə müqayisədə azaldığı
müşahidə edilib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 108 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 108 yoluxma faktı qeydə alınıb, 168 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 4 nəfər vəfat edib.
İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 821 min 865 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 811 min 228 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb, 9 min 925 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 712 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3 min
863, bu günə qədər isə, ümumilikdə, 7 milyon 264 min 95 test icra olunub.
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