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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Qarabağ Zəfəri:

Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım
Mehriban Əliyevanın Quba rayonuna səfəri
müdrik
siyasətin
təntənəsi
Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva dekabrın 6-da
Quba rayonuna səfər ediblər.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla

Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevin Quba şəhərinin mərkəzində ucaldılmış
abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyublar.
AZƏRTAC

Dövlət vəsaiti hesabına ipoteka
kreditləşməsi 44 faiz artıb
Dövlət Neft Fondunun
gəlir və xərcləri açıqlanıb
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu 2021-ci ildə də qarşısına qoyulmuş
məqsədlərə müvafiq olaraq əhalinin mənzil təminatı sahəsində dövlətin həyata
keçirdiyi sosial siyasət çərçivəsində ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsini
davam etdirib.

Fonddan verilən məlumata görə, cari
ilin 11 ayında fondun vəsaiti hesabına 325,0
milyon manat məbləğində 4880-dən çox
Azərbaycan vətəndaşına ipoteka, o cümlədən
güzəştli ipoteka krediti verilmişdir. Bu, fondun
fəaliyyətə başladığı 2006-cı ildən etibarən ən
yüksək göstəricidir. 2020-ci ilin analoji dövrü ilə
müqayisədə verilmiş kreditlərin sayında 44 faiz
faiz artım müşahidə olunub. İlin sonunadək

qeyd olunan göstəricinin bir qədər də artması
gözlənilir.
Ümumilikdə, bugünədək fondun vəsaiti
hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin ümumi məbləği 1 milyard 969 milyon manatı, bu
kreditlər hesabına öz yaşayış şəratini yaxşılaşdırmış ailələrin sayı isə 36 mini ötüb.

(ardı 6-cı səhifədə)

2022-ci ildə Dövlət Neft Fondunun (SOFAZ)
gəlirləri 10,589 milyard manat həcmində
nəzərdə tutulub.
Hesablama Palatasının Dövlət Neft Fondunun
2022-ci il büdcə layihəsi barədə rəyində qeyd
olunur ki, gəlirlərin 8,587 milyard manatdan çoxu
karbohidrogenlərin satışından əldə olunacaq.
2022-ci ildə Fondun xərcləri 12,789 milyard
məbləğində proqnozlaşdırılır.
Proqnoza əsasən, 2022-ci ildə SOFAZ-ın büdcə
kəsiri 2,22 millyard manat təşkil edəcək.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan real ÜDM artımına
görə liderlər sırasındadır

A

zərbaycanın pandemiya
şəraitində iqtisadi sahədə
əldə etdiyi uğurlar d
 ünyanın
bir çox beynəlxalq maliyyə və reytinq təşkilatları tərəfindən yüksək
dəyərləndirilib. Növbəti belə təhlil və
yüksək qiymət Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq İnstitutu
(CAREC) tərəfindən açıqlanıb. Həmin
institutun hesabatında Azərbaycan
COVID-19-dan sonra ən yüksək
bərpa prosesi keçən ölkələrdən biri
kimi xarakterizə edilib.

CAREC-in rüblük iqtisadi
monitorinqində 11 ölkə üzrə araşdırma
aparılaraq, ümumi daxili məhsul istehsalı, fiskal və pul siyasəti kimi amillər
nəzərə alınaraq ən son iqtisadi inkişaf
komponentləri təhlil edilib və COVID-19
pandemiyasından bərpa prosesinin
göstəriciləri təqdim olunub.
Monitorinqdə bildirilir ki, ötən iki il
ərzində Azərbaycan, Çin və Özbəkistan
ən yüksək real ÜDM-ə çatan ölkələr
sırasındadır. Bu göstəricilər CAREC regionu ölkələri üçün dəyişkən olmasına
baxmayaraq, qeyd olunan 3 ölkədə cari

ilin birinci və ikinci rübündə müvafiq
şəkildə mövsümi dəyişikliklər edilərək
rüblük müsbət artım reallaşdırılıb.
İqtisadi bərpa prosesi, əsasən, kənd
təsərrüfatı, emal sənayesi və xidmət
sektorlarında daha sürətli olub.

Hesabatda başqa bir fakt da
açıqlanıb: son 4 ilin ən yüksək real
ÜDM artımı 2021-ci ilin ikinci rübündə
Azərbaycan, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan və Qırğızıstanda əldə edilib.

M

üstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan 44 günlük Vətən
müharibəsində əldə edilən Qarabağ Zəfəri tariximizin ən şərəfli səhifələrindən
biridir. Erməni faşizminin 30 il işğal altında saxladığı Qarabağ torpağı və
ətraf bölgələrin azadlığa qovuşması ölkəmizin hərbi-siyasi mübarizəsinin uğurlu nəticəsidir. Bu savaşın qalibləri isə Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev,
müzəffər Azərbaycan Ordusu və son 18 ildə dövlət başçımıza dəstəyini əsirgəməyən,
onun arxasında dayanan, yürütdüyü siyasəti, sosial-iqtisadi islahatları daim yüksək
qiymətləndirən xalqımızdır.
Amma burada əsas məqamı, ən baslıca
cəhəti də unutmamalıyıq. Ermənistanın
qəsb etdiyi Azərbaycan ərazilərinin düşmən
əsarətindən xilas olunmasında ilk qətiyyətli
addımlar ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
tərəfindən atılıb. Belə ki, ulu öndər müstəqil
Azərbaycan Respublikasının rəhbəri kimi
bütün beynəlxalq tədbirlərdəki çıxışlarında Qarabağın xalqımıza məxsus olmasını
tarixi faktlarla, dəlillərlə dünyaya çatdırıb,
Ermənistanın işğalçı siyasətini kəskin tənqid
edib, onu bu yoldan çəkinməyə çağırıb.
Bu məqsədlə də hələ münaqişənin ilk
dövrlərindən başlayaraq problemin sülh və
danışıqlar yolu ilə həllinə üstünlük verib,
düşməni dialoqla tarixi ədaləti bərpa etməyin
faydalılığına inandırmağa çalışıb.

Bütün bunlara baxmayaraq, erməni
tərəfi tutduğu yoldan çəkinməyib, müxtəlif
çirkin üsullarla işğalı möhkəmləndirməyə
davam edib. Belə təqdirdə dahi şəxsiyyət
siyasi mübarizəni beynəlxalq müstəvidə
daha da genişləndirib. Nəticədə Heydər
Əliyev müdrik siyasəti ilə Lissabon
sammitində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir
daha yekdilliklə tanınmasına və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı tərəfindən ərazilərimizin

işğaldan azad edilməsi haqqındakı
qətnamələrin yerinə yetirilməsinin
dəstəklənməsinə nail olub.
(ardı 7-ci səhifədə)

Əziz Səncər:

Qarabağ zəfəri Türkiyənin Qurtuluş savaşından
sonra Türk dünyasının ən böyük zəfəridir

Mənim üçün Qarabağ müharibəsi,
 arabağ zəfəri Türkiyənin Qurtuluş savaQ
şından sonra Türk dünyasının ən böyük
və ən önəmli zəfəridir.
Nobel mükafatçısı Əziz Səncər mətbuat
konfransında çıxışı zamanı bildirib: “Buna
görə böyük sevinc hissi yaşadım və 44 gün
müddətində prosesləri izlədim. Şuşa türk
dünyasının mədəniyyət mərkəzi kimi qəbul
edilir. Əhd etmişdim ki, Şuşa azad olunanda
ora gedib, namaz qılacağam. Çox şükür ki,
bu arzum gerçəkləşdi”.

Helikopter qəzasında şəhid olanların
ailələrinə kompensasiya veriləcək
bax səh.8
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Quba Olimpiya İdman Kompleksində yenidənqurma,
əsaslı təmir və tikinti işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanışlıq

Məlumat verildi ki,
yenidənqurma, əsaslı təmir və
tikinti işlərindən sonra obyektin bazasında Quba İstirahət,
İdman, Təlim və Tədris Kompleksi yaradılıb. Layihənin
özünəməxsusluğu ondan
ibarətdir ki, burada istirahət,
idman, təlim və tədris bir
məkanda cəmləşib. Həmçinin
bu cür komplekslərin yaradılması regionlarda əmək bazarına yeni iştirakçıların daxil
olmasına ciddi təkan verir.
Quba universal
kompleksində 200-250 işçinin
çalışacağı nəzərdə tutulur. Onların mütləq əksəriyyətini yerli
sakinlər təşkil edəcək.
Prezident İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva
və qızları Leyla Əliyeva

A

zərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham
Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və q
 ızları
Leyla Əliyeva dekabrın
6-da Quba Olimpiya İdman
Kompleksində yenidənqurma,
əsaslı təmir və tikinti işlərindən
sonra yaradılan şəraitlə tanış
olublar. Dövlətimizin başçısı,
birinci xanım və qızları komp
leksin ərazisini gəzdilər.

kompleksdəki 340 tamaşaçı
yerlik üzgüçülük hovuzu, 6600
tamaşaçı yerlik futbol stadionu,
Şahmat Mərkəzi və otellə tanış
oldular.
Bildirildi ki, kompleksin
təlim və tədris hissəsində
maliyyə sektoru prioritet
olmaqla, bank, sığorta və
kapital bazarları iştirakçıları
üçün məşğələlər keçiriləcək.
İlkin mərhələdə isə personalın xidmət səviyyəsinin
yüksəldilməsi üçün proqramların təşkili nəzərdə tutulur.
Şahmat Mərkəzində idmanın bu növü ilə məşğul
olmaq istəyənlər üçün hər cür
şərait yaradılıb. Çünki şahmat
dövlətimizin xüsusi diqqətində
olan idman sahələrindəndir.
AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının rabitə və informasiya
texnologiyaları sahəsi işçilərinin təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində səmərəli fəaliyyətinə
görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli
“Əmək” ordeni ilə
Abasbəyli Siruz Hüseyn oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə
Abbasov Cəmil Salman oğlu
Ağayev Vaqif Şamil oğlu
Aslanov Mübariz Sarı oğlu
Əhədov İlham Cankişi oğlu
Əhmədov Suleyman Rasul oğlu
Ələkbərov Elçin Məhərrəm oğlu
Ələskərov Faiq Musa oğlu
Əliyev Nazim İsa oğlu
Əliyeva Lyudmila Qlebovna
İbrahimov Kərəm Musa oğlu

Hacıəlibəyov Rüfət Cahangir oğlu
Quluyev Müşfiq Balacan oğlu
Qurbanov Qalib İslam oğlu
Məmmədov Eynullah Balədə oğlu
Məsimov Emil Adil oğlu
Nəcəfov Həsən-Qulu Hüseyn-Qulu oğlu
Rəcəbov Azad Məmməd oğlu
Rzayev Atəş Rahib oğlu.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 dekabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikasının rabitə və
informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinə
“Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasında rabitə
və informasiya texnologiyaları sahəsində
səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə
“Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilsin:
Ağayev Yasin Nadir oğlu
Əhmədov İslam Məmməd oğlu
Əlibutayeva Məlahət Gülbala qızı
Əliyev Sənən Abbasəli oğlu

İsmayılov Musa Seyfəddin oğlu
Kazımov Müslüm Bilal oğlu
Rüstəmov Müzəffər Rüstəm oğlu
Tağıyev Razi Musarza oğlu
Yusifov İqbal Qibləli oğlu.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 dekabr 2021-ci il
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Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Qubanın
“Quba ABAD Factory” qablaşdırma vasitələrinin
Birinci Nügədi kəndində yeni məktəb inşa edilib
istehsalı müəssisəsinin açılışı olub
Dekabrın 6-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən Qubanın
Birinci Nügədi kəndində
inşa olunmuş 1 nömrəli tam
orta məktəbdə yaradılan
şəraitlə tanış olublar. Təhsil
müəssisəsində görülən işlər
barədə məlumat verildi.

Bildirildi ki, Birinci Nügədi
kənd 1 nömrəli tam orta
məktəbin əvvəlki binası
1971-ci ildə inşa olunmuşdu və son illər tam yararsız vəziyyətdə idi. İndi isə
şagirdlər Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən inşa olunmuş tam
yeni məktəbdə təhsillərini
davam etdirəcəklər.

Müasir standartlara cavab verən
yeni məktəbin inşası keyfiyyətli və

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva dekabrın 6-da "Quba ABAD Factory" qablaşdırma vasitələrinin istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak
ediblər. “ABAD” publik hüquqi şəxsin direktoru Rüfət Elçiyev
müəssisədə görülən işlər barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, “ABAD Factory” bir
neçə ildir, qubalı mikro və kiçik sahibkarlara qida istehsalı müəssisəsi kimi
tanış idisə, artıq həm də qablaşdırma
vasitələrinin istehsalı müəssisəsi kimi
onlara yardımçı olacaq.
Yerli sakinlər müəssisənin
yerləşdiyi yeri uzun illər əsaslı təmirə
ehtiyacı olan və istifadəsiz qalan
binanın mövcudluğu ilə xatırlayırlar.
Memarlıq elementləri qorunmaqla
tamamilə yenilənən binada artıq
kartondan müxtəlif qablaşdırma
vasitələri, kağız və etiketlərin istehsalı, promo məhsulların hazırlanması,
eyni zamanda, tullantı kağızların
preslənməsi nəzərdə tutulur.

Xatırladaq ki, “ABAD” Prezident
İlham Əliyevin 2016-cı ildə imzaladığı
fərmanla yaradılıb. Statistik göstərici
lər onu deməyə əsas verir ki, “ABAD”
fəlsəfəsi əsaslı reallaşmaqdadır. İlin
10 ayının yekununda “ABAD” 500
ailəyə dəstək göstərib. Nəticədə

dəyərində məhsulun
“ABAD” vasitəsilə satışı həyata
keçirilib.
Müəssisənin açılışı ilə ilkin
mərhələdə 20, sonrakı mərhələdə isə
50 nəfərin işlə təminatı reallaşacaq.
Qeyd olundu ki, bu müəssisə
vasitəsilə həm “ABAD”çıların qablaşdırma vasitələrinə olan tələbatı
ödəniləcək, həm də digər kiçik

bərabərhüquqlu təhsil imkanının yaradılması deməkdir.

Birinci Nügədi kənd orta məktəbin
şagirdləri indiyədək müxtəlif fənn olimpiadalarında müvəffəqiyyət qazanıb,
məzunlar yüksək balla ali məktəblərə
qəbul olublar. Təkcə son 4 ildə məktəbin
5 şagirdi 600-dən çox balla tələbə adını
qazanıb.
Dövlətimizin başçısı, birinci xanım
və qızları yeni məktəbin sinif otaqlarını,
fənn kabinetlərini gəzdilər.
Qeyd edək ki, müasir infrastruktur
tədrisin keyfiyyətinə birbaşa müsbət
təsir göstərən amillərdəndir. Əminliklə
demək olar ki, bundan sonra Birinci
Nügədi kənd 1 nömrəli tam orta
məktəbin şagirdləri daha böyük uğurlar
qazanacaqlar.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Quba-Qonaqkənd
avtomobil yolunun açılışını edib

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev dekabrın 6-da Quba-Qonaqkənd
avtomobil yolunun açılışını
edib. 46 kilometrlik QubaQonaqkənd avtomobil yolunun istismara verilməsi ilə
68 min nəfərin rahat gedişgəlişi təmin olunur.
“ABAD”çıların minlərlə çeşiddə
sənətkarlıq, kənd təsərrüfatı və
digər növ məhsulları satışa çıxarılıb.
Ümumilikdə 5,5 milyon manat

və mikro sahibkarların ehtiyacları
qarşılanacaq.
AZƏRTAC

Bu yol uzun illər əsaslı
təmir olunmadığı üçün
hərəkət hissəsində qabarmalar, çalalar əmələ gəlmişdi.
Bu isə yolda nəqliyyatın
hərəkətini çətinləşdirirdi.
Qeyd edək ki, ərazinin
özünəməxsus relyefi tikinti

işlərinin gedişinə də birbaşa təsir göstərib. Bəzi
yerlərdə dağ yamaclarının qaya süxurları
kəsilib, qrunt sularının
axıdılması təmin edilib.
Bir sözlə, dövlətimizin
başçısının sərəncamı ilə
vətəndaşların rahatlığının təmin olunması üçün
çox əhəmiyyətli işlər
görülüb.

Onu da deyək ki,
Quba-Qonaqkənd yolunun
yenidən qurulması həm də
əhalinin tədarük etdiyi kənd
təsərrüfatı məhsullarını,
meyvə-tərəvəzi qısa vaxtda
istədikləri ünvana çatdırmağa imkan yaradır, həmçinin
turizm imkanlarını daha da
genişləndirir.

AZƏRTAC
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Qubanın Qonaqkənd qəsəbəsində
aparılan yenidənqurma işləri ilə tanışlıq
etdilər. Tarixi ədaləti bərpa etdik, xalqımızın ləyaqətini bərpa etdik. İndi isə artıq
yeni dövr başlayır.
Vahid Əhmədov: Quruculuq işləri.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, quruculuq işləri, həm Qarabağda, həm
də Zəngəzurda aparılır. Eyni zamanda,
bizim son vaxtlar apardığımız işlər onu
göstərir ki, hər hansı bir revanşist meyil
olarsa, onun məsələsi dərhal yerindəcə
həll olunacaq. Çünki müharibədən sonra
Ermənistan tərəfindən bir neçə dəfə belə
cəhdlər oldu və onun acı nəticələrini onlar
özləri gördülər. Ona görə hələ ki, gec
deyil, mən onlara artıq dəfələrlə müraciət
edərək demişdim, bizim şərtlərimizi qəbul
etməlidirlər, yollarla, kommunikasiyalarla
bağlı hər hansı bir qeyri-səmimi yanaşmaya son qoyulmalıdır. Əgər belə olarsa,
onda Cənubi Qafqazda bütün xalqlar sülh,
əmin-amanlıq şəraitində yaşayacaq. Çünki biz istədiyimizə nail ola bilmişik, bunu
hər kəs gördü.
Ağsaqqal: İnşallah, Allahın köməyi ilə.
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan
da gördü, dünya da gördü, heç kim bizi
saxlaya bilmədi. Müharibə dövründə bizi
saxlamaq istəyənlər olub, kifayət qədər
güclü dairələr olub, amma bizi dayandıra

A

zərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban
Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva dekabrın 6-da Qubanın
Qonaqkənd qəsəbəsində yeni
inşa olunan Mədəniyyət Evində
yaradılan şəraitlə tanış olublar.
2020-ci ildən etibarən Qonaqkənd
qəsəbəsində kompleks abadlıq və quruculuq işləri həyata keçirilib. Qəsəbədə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsinin ətrafında yeni park salınıb.
Həmçinin qəsəbə Mədəniyyət Evinin
istifadəyə yararsız, qəzalı vəziyyətdə olan
binası sökülərək əvəzində yenisi tikilib.
Dövlətimizin başçısı, birinci xanım
və qızları Mədəniyyət Evi ilə tanışlıqdan
sonra qəsəbə sakinləri ilə görüşüblər.
Sakinləri salamlayan Prezident
İlham Əliyev dedi: Xoş gördük.
Milli Məclisin deputatı Vahid
Əhmədov: Xoş gəlmisiniz, cənab
Prezident. Sizi təbrik edirik.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun.
Vahid Əhmədov: Xoş gəlmisiniz,
cənab Prezident.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, birinci
dəfədir ki, Qonaqkənddəyəm.
Sakinlər dövlətimizin başçısına

 uba-Qonaqkənd avtomobil yolunun
Q
çəkilməsi ilə bağlı minnətdarlıqlarını
bildirdilər.
Vahid Əhmədov: Allah Sizdən çox
razı olsun ki, bu qərarı verdiniz. Əhali çox
razıdır. Bu bölgədə, ümumiyyətlə, həm
qaz var, həm işıq var, həm yollar çəkilir.
Əhali çox rahatdır. Bir də Sizi Qələbə
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Vahid Əhmədov: Düzdür mən tviterdə
təbrik etmişəm, amma belə üzbəüz
görməmişəm. Siz çox böyük Qələbə əldə
etdiniz. Siz adınızı Azərbaycanın tarixinə
qızıl hərflərlə yazdınız. Bunu heç vaxt
unutmaq olmaz.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Vahid Əhmədov: Ulu öndərin
vəsiyyətini yerinə yetirdiniz. Ona görə də
Quba camaatı, Sizdən çox razıdır. Son
vaxtlar Qubada kifayət qədər böyük işlər
görülür. Bunlar hamısı rəhbərliyinizlə olur.
O cümlədən Mehriban xanıma mən öz
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onun
humanitar sahədə gördüyü işlər kifayət
qədər çoxdur. Biz onun hamısı ilə maraqlanırıq. Ümumiyyətlə, Prezident, Birinci
vitse-prezident Azərbaycanda çox işlər
görürlər, hələ bundan sonra da çox işlər
görəcəklər. Azərbaycan 200 ildə ilk dəfə
olaraq torpağını azad etdi. Buna Siz nail
oldunuz, Sizin siyasətiniz nail oldu. Sizə
uğurlar arzu edirəm. Bir də ayın 24-də
Sizin 60 yaşınız olacaq. Bu münasibətlə
Sizi təbrik edirəm. Sizə cansağlığı,

 ehriban xanımla daim bir yerdə olmağıM
nızı, nəvələrinizin toyunu görməyinizi arzu
edirəm. İnşallah.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun, təşəkkür edirəm.
Qəsəbə ağsaqqalı: Hörmətli
Prezidentimiz, Qonaqkənd torpağına xoş
gəlmisiniz.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Ağsaqqal: Bu gözəl günləri, bu gözəl
həyatı bizə ulu öndərimiz Heydər Əliyev
bəxş edib. Minillik tarixi vərəqləsələr
görərlər ki, belə gözəl dövran, belə gözəl
zaman, belə gözəl həyat olmayıb.

Heydər bir günəşdir gəlib cahana,
Onun işığıdır, düşüb hər yana.
Eşq olsun, qəhrəmanlar ölkəsi
			Azərbaycana.
1970-ci ildə ulu öndərimiz Quba rayonuna gələndə mən qarşılamışam. Onun
alqışını qazanmışam. İndi Allah nəsib edib
Sizi də qarşılamaq qismət olub mənə.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Ağsaqqal: Müharibə başlayandan 14
nəfər əsgər göndərmişəm – 3 övlad, 11
nəvə. Qazisi də var, veteranı da var, bu
saat cəbhədə olanı da var. Bu körpülər
ki, salınır, bunları heç bir xəzinə əvəz
edə bilməz. Bu 2 çay sürü ilə qoyun
aparıb, saysız-hesabsız texnikalar
batırıb. Bu Qonaqkənd belə olmayıb. Bu
həyat, bu rahatlıq, bu işlər Sizin yorul-

maz fəaliyyətinizin, uğurlu siyasətinizin
nəticəsidir. Var olun!
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun.
Ağsaqqal: Allah qorusun Sizi. Allah
qorusun xalqını, Vətənini, torpağını qoruyan insanları. İndi bir balaca şeir var, əgər
icazə versəniz, onu deyim.

Ali Baş Komandan İlhamın,
Göstərdiyi hünəri xalqın ürəyindədir,
Qazandığı hər zəfər xalqın ürəyindədir.
Dəmir yumruq sındırdı düşmənlərin belini,
Sevindirdi ölkəsini, sevindirdi xalqını,
Qazandığı hər zəfər xalqın ürəyindədir.
Aşıq Vahidin səsi, heyran edir hər kəsi,
44 günün təntənəsi xalqın ürəyindədir.
Ordumuzun şöhrəti,
Ordumuzun qüdrəti,
Ordumuzun hörməti
Həm yerdə, həm göydədir.
Sağ olsun Ordumuz, durur ər kimi,
Vətən keşiyində şiri-nər kimi,
Mən də öz xalqımla bir əsgər kimi,
Vətən yolunda hazıram bu gün.
Eşq olsun qəhrəman Azərbaycana!
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Ağsaqqal: Var olun. Allah qorusun
Sizi. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun.
Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun,
təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, mən ilk

dəfədir Qonaqkənddəyəm. Amma bu
kənd haqqında çox eşitmişəm və bilirəm
ki, bu kəndin Azərbaycan tarixində çox
böyük yeri var, tarixi yerdir, tarixi yaşayış
məskənidir. Bilirəm ki, Qonaqkənd camaatı həmişə zəhmətkeş olub, həmişə mərd
olub, həmişə Azərbaycan dövlətçiliyinin
keşiyində durub. Onu da bilirəm ki, bu
kəndin əsas problemi yol problemi idi.
Doğrudan da bu yolun çəkilməsi hesab
edirəm ki, tarixi hadisə sayıla bilər. Quba
rayonunda əhəmiyyət baxımından bir Xınalıq yoludur, bir də Qonaqkənd yolu idi.
Xınalıq yolu da keçilməz bir yol idi, oraya
da gedib çatmaq üçün saatlarla vaxt
lazım idi və qış aylarında, ümumiyyətlə,
təcrid vəziyyətində idi. Qonaqkənd
də, həmçinin. Vahid müəllim də, Quba
ictimaiyyəti də dəfələrlə bu məsələni
qaldırmışdı. Nəhayət biz buna nail olduq.
İndi Qubadan buraya təxminən yarım
saata gəlmişəm. Düzdür, mən gələndə
yollar açıq olur, amma hər halda 40-45
dəqiqəyə gəlmək olar.
Vahid Əhmədov: Biz əvvəllər iki
saata gəlirdik.
Prezident İlham Əliyev: Əvvəllər iki
saata. Əlbəttə, kəndin xəstəsi, yaşlısı var,
kəndə gəlmək, getmək, burada istehsal
olunan məhsulları bazarlara çatdırmaq
çətin idi. Ona görə bu yolun çox böyük
əhəmiyyəti var. Bir də ki, kəndə qaz da
çəkilib, artıq iki ildir ki, qaz verilir. İşıq da
var, su da var.

Ağsaqqal: Artıq camaat qayıdır,
cənab Prezident. Artıq evlər tikirlər burada, Bakıda yaşayanlar qayıdırlar.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, buraya
gələrkən yol boyunca gördüm, kəndlərdə
yeni evlər tikilir. Bura çox gözəl turizm zonasıdır. Bu yol olmadığı üçün buraya turist
də gəlmirdi. Əminəm ki, indi bu gözəl
mənzərəli yerlərdə çox gözəl istirahət
zonaları, otellər, ictimai yerlər yaradılacaq.
Yəni, Qubanın bu hissəsi canlanacaq.
Buna şübhəm yoxdur.
Vahid Əhmədov: İndi iş yerləri də
açılır. İndi dirçəliş var. Sağ olun, var olun.
Prezident İlham Əliyev: Yol olandan
sonra işlər də düzələcək. Çünki burada
indi camaatın əsas dolanışığı maldarlıqdır. Havası da təmizdir və sərindir.
Vahid Əhmədov: Siz gələndə
yəqin ki, gördünüz. Yol boyunca turizm
obyektləri tikilir.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, fikir
vermişəm.
Vahid Əhmədov: Bunlar bir ildə
əmələ gəlib.
Prezident İlham Əliyev: Çox adam
gələcək, turistlər gələcək. O ki qaldı, Qarabağ müharibəsinə, bu, bizim hamımızın
Qələbəsidir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı
öz əməyi ilə, öz işi ilə o müqəddəs günü
yaxınlaşdırırdı. Biz bütün işğal dövründə
Qarabağı ürəyimizdə saxlamışdıq və
Qarabağı görməyən gənc nəsil yetişdi.
Onlar Qarabağı canı-qanı bahasına azad

bilmədilər. Mən demişdim ki, bizə tarix
versinlər torpaqlarımızdan nə vaxt çıxır,
o an biz dayanmağa hazırıq. Bu gün də
eyni sözü deyirəm. Amma deyirəm ki,
bizə tarix versinlər, Zəngəzur dəhlizi nə
vaxt açılacaq və belə olan halda, heç bir
problem olmayacaq. Ona görə hesab
edirəm ki, həm Ermənistan rəhbərliyi,
həm Ermənistan ictimaiyyəti, əhalisi bunu
başa düşməlidir. Biz istədiyimizə nail
olmuşuq, oluruq və olacağıq. Yaxşı olar
ki, bu məsələ konstruktiv şəkildə danışıqlar yolu ilə, qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll
olunsun. Çünki İkinci Qarabağ müharibəsi
bütün dünyaya xalqımızın iradəsini,
gücünü və birliyini göstərdi. Yol boyunca gələndə gördüm, şəhidlərin şəkilləri
vurulub. Hər bir yerdə belədir, – mən
son vaxtlar Qarabağ bölgəsinə tez-tez
gedirəm, – kəndlərdə şəhidlərin şəkilləri
vurulub. Yəni, bu Zəfəri bütün Azərbaycan
xalqı əldə edib.
Ağsaqqal: Hamı bir nəfər kimi.
Prezident İlham Əliyev: Hər bir
vətəndaş, hər bir rayon sakini, hər bir
nümayəndə. Ona görə bu, tarixi hadisədir
və cəmi bir il keçib üstündən, görün
nə qədər böyük işlər görmüşük. Mən
Qarabağ, Zəngəzur bölgəsinə bəlkə də
10 dəfədən çox getmişəm. Amma, eyni
zamanda, Azərbaycanın qalan yerlərini də
yaddan çıxarmıram.
Sakinlər: Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Gəlmişəm
buraya. Bu gözəl hadisəni sizinlə qeyd
edirəm.
Ağsaqqal: Hörmətli Prezident,
Azərbaycanın çörəyinə xainlik edənləri
Allah-Təala zəlil edəcək İnşallah. Allah
qorusun Sizi, Allah qorusun xalqımızı,
Vətənimizi, ölkəmizi. Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun. İnşallah.
Sakinlər: Minnətdarıq.
Prezident İlham Əliyev: Mən sizə
minnətdaram.
Ağsaqqal: Sizin bir kəlmə sözünüzü,
bir dəqiqə vaxtınızı, atdığınız addımı, heç
bir xəzinə əvəz edə bilməz. Uğurlar olsun
Sizə. Allah qorusun Sizi.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ ol,
ağsaqqal, çox sağ ol. Gedək ulu öndərin
abidəsi önündə xatirə şəkli çəkdirək. Sizin
neçə yaşınız var?
Ağsaqqal: Səksən beş.
Prezident İlham Əliyev: Maşallah.
Vahid Əhmədov: Cavan oğlana
oxşayır.
Prezident İlham Əliyev: Maşallah,
yaxşısınız. Bura səfalı yerlərdir, burada
yəqin ki, uzunömürlülər çoxdur.
Sakinlər: Çoxdur. Bəli, var.
(ardı 5-ci səhifədə)
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Qubanın Qonaqkənd
qəsəbəsində aparılan
yenidənqurma işləri ilə tanışlıq

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası
əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının yaradılmasının 20 illiyi münasibətilə
Palatanın fəaliyyətində xidmətlərinə görə
aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeni ilə
Gülməmmədov Vüqar Tapdıq oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə
görə” medalı ilə
Atalıyev Elgün Yavər oğlu
Əliyeva Nahidə Azər qızı
Həsənov Əfqan Famil oğlu
Həsənova Lalə Eyvaz qızı
Məmməd Zadə Seymur Malik oğlu
Mürşüdov Ürfət İsax oğlu
Paşayev Fariz Vaqif oğlu
Vəliyev Zaur Teyyub oğlu.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

“Tərəqqi” medalı ilə
Hümbətov Qüdrət Məhəmməd oğlu
Səfərov Fəqan Şayıb oğlu
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 379 						
“Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm
şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili
(rayondaxili), o cümlədən şəhərətrafı və
qəsəbələrarası sərnişin daşımalarını yerinə
yetirən daşıyıcılara istifadə olunan dizel
yanacağına görə subsidiya verilməsinin
müvəqqəti Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında

(əvvəli 4-cü səhifədə)
Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva Qonaqkənd sakinləri
ilə birlikdə ulu öndər Heydər Əliyevin
qəsəbənin mərkəzində ucaldılan
abidəsinin önünə gül dəstəsi qoydular.
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.

***
Ağsaqqal: Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun. Mən sizə minnətdaram.
Vahid Əhmədov: Camaatın adından, təşəkkür edirəm.
Ağsaqqal: Hörmətli Prezident,
icazə versəniz bir xeyir-dua da verim.
Prezident İlham Əliyev: Bəli,
buyurun.
Ağsaqqal:

Xeyirlər, dualar izləyər Sizi.
Xətadan, bəladan gizləyər Sizi.
Yollara göz dikib gözləyər Sizi,
Hər ana, hər bacı, hər qız, hər gəlin,
Gedin sağ-salamat, qayıdın gəlin.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, dizel yanacağının qiymət artımının
sərnişindaşıma tariflərinə və sərnişindaşıma ilə
məşğul olan daşıyıcılara təsirinin minimallaşdırılması, ictimai nəqliyyatda tarif dəyişikliyinin
aparılmaması və sərnişindaşımada nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması üçün ölkə
daxilində (şəhərlərarası (rayonlararası) və
şəhərdaxili (rayondaxili), o cümlədən şəhərətrafı
və qəsəbə-lərarası) sərnişindaşıma xidmətləri
göstərən daşıyıcılara subsidiya verilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. “Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm
şəhərlərarası (rayon-lararası) və şəhərdaxili
(rayondaxili), o cümlədən şəhərətrafı və
qəsəbələrarası sərnişin daşımalarını yerinə
yetirən daşıyıcılara istifadə olunan dizel yanacağına görə subsidiya verilməsinin müvəqqəti
Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi:
2.1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi ilə razılaş-dırmaqla, avtomobil
nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili (rayondaxili), o cümlədən
şəhərətrafı və qəsəbələrarası sərnişin daşımalarını yerinə yetirən daşıyıcılara subsidiya
verilməsi üçün növbəti illər üzrə tələb olunacaq
vəsait barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin;
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2.2. avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm
şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili
(rayondaxili), o cümlədən şəhərətrafı və
qəsəbələrarası sərnişin daşımalarını yerinə
yetirən daşıyıcılara bu Qərarın 1-ci hissəsi
ilə təsdiq edilmiş qaydaya uyğun subsidiya
ödənilməsini Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə təmin etsin;
2.3. avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm
şəhərlərarası (rayonlararası) və şəhərdaxili
(rayondaxili), o cümlədən şəhərətrafı və
qəsəbələrarası sərnişin daşımalarını yerinə
yetirən daşıyıcılara verilən subsidiya barədə illik
icmal hesabatı növbəti ilin 1 fevral tarixinədək
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə təqdim etsin;
2.4. bu Qərardan irəli gələn digər məsələləri
həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti və Bakı
Nəqliyyat Agentliyi ilə birlikdə müntəzəm
şəhərdaxili (rayondaxili), o cümlədən şəhərətrafı
və qəsəbələrarası sərnişin daşımalarını yerinə
yetirən subyektlərdə gediş haqqının nağdsız
ödənilməsini təmin edən ödəniş sisteminə
(ödəniş alətlərinə) keçidin sürətləndirilməsi ilə
bağlı təkliflərini 2022-ci ilin 15 fevral tarixinədək
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə təqdim etsin.
4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Qərarla müəyyən edilmiş
müddəalar əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm
sərnişin daşımalarını yerinə yetirən daşıyıcılara
istifadə olunan dizel yanacağına görə subsidiya
verilməsi üçün tədbirlər görsün.

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.

Dmitri Kobitski: MDB PA ilə
Milli Məclis arasında yüksək
səviyyəli əməkdaşlıq mövcuddur

Gedin çovğun kimi, gəlin yaz kimi,
Çaxın şimşək kimi, çalın saz kimi.
Koroğlu balası xan Eyvaz kimi,
Yağı düşmənlərin bağrını dəlin,
Gedin, sağ-salamat qayıdın gəlin.
Kor olsun Əzrail, görməsin Sizi,
Saxlasın babanız İsmayıl Sizi,
Qorusun cənabi Cəbrayıl Sizi,
Əli üstünüzdən çəkməsin əlin.
Gedin sağ-salamat, qayıdın gəlin,
inşallah.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun.
Sakinlər: Var olun.
Prezident İlham Əliyev: Siz də
salamat qalın.
Sakinlər: Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Sağ olun. Var olun.
Allah köməyiniz olsun.
Mehriban Əliyeva: Leyla sən də
gəl.
Ağsaqqal: Sizə də gözəl günlər
arzulayıram.
Mehriban Əliyeva: Sağ olun. Çox
gözəl şeirlər idi. Çox sağ olun.
Ağsaqqal:

Deyir daş var, qızıldan qiymətli,
Qız var oğuldan qeyrətli,
İl gəlməsə səxavətli, çöl neyləsin.
Xeyirli, bərəkətli, uğurlu illər gəlsin
		
xalqımıza, buralara.
Mehriban Əliyeva: Çox sağ olun.
Ağsaqqal: Var olun.
Mehriban Əliyeva: Sizə cansağlığı arzulayıram. Sağ olun.
Sakinlər: Siz sağ olun. Bizə
diqqət yetirirsiniz, ömürboyu
minnətdarıq. Çox sağ olun.
Ağsaqqal: Yolunuz açıq olsun,
inşallah.
Mehriban Əliyeva: Çox sağ olun.
Salamat qalın.

AZƏRTAC

Dekabrın 6-da Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Müstəqil Dövlətlər
Birliyi Parlamentlərarası Assambleyası (MDB PA) Şurası Katibliyinin rəhbəri
Dmitri Kobitskinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
parlamentin sədri ölkəmizin beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən MDB PA ilə sıx əməkdaşlıq
etdiyini vurğulayaraq, Milli Məclisin deputatlarının beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirak etdiyini, müzakirə olunan məsələlərə Azərbaycan
tərəfinin münasibətini bildirdiklərini diqqətə
çatdırıb.
Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından və həmin
ərazilərdə törədilmiş dağıntılardan söz açan
Sahibə Qafarova bildirib ki, biz bu gün sülhdən,
gələcək inkişafdan danışmaq istəyirik. Ötən il
noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli Bəyanatın
müddəalarına birmənalı şəkildə əməl olunması
region dövlətlərinin ümumi mənafelərinə xidmət
edir. Sahibə Qafarova xalqımızın regionun
gələcəyinə böyük ümidlərlə baxdığını söyləyib.
Söhbət zamanı parlamentin sədri MDB
PA-nın Demokratiyanın, parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət
olunmasının monitorinqi beynəlxalq institutunun
(DİMBİ-nin) fəaliyyətini və institutun Bakı filialının
gördüyü işləri müsbət qiymətləndirib. Qeyd
edilib ki, institutun Bakı filialı MDB məkanında
seçki, referendum kimi siyasi prosesləri yaxından izləyir, onların monitorinqində iştirak edir,
bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə
layiqli töhfəsini verir.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən
MDB PA Şurası Katibliyinin rəhbəri Dmitri

Kobitski başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin
ölkəmizə səfərindən və burada gördüklərindən
məmnun qaldıqlarını söyləyib. Qonaq təmsil
etdiyi təşkilatın Azərbaycanla əlaqələrin
dərinləşməsinə önəm verdiyini deyib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin MDB
PA-nın tədbirlərində fəal iştirakı, azərbaycanlı
deputatların model qanun yaradıcılığına
verdikləri töhfə MDB PA ilə Milli Məclis arasında mövcud olan yüksək səviyyəli əməkdaşlığı
göstərir.
Dmitri Kobitski ölkəmizə səfər çərçivəsində
MDB PA-nın DİMBİ-nin Bakı filialının yeni
ofisində yaradılmış şəraitlə yaxından tanış
olduqlarını, filialın əməkdaşları ilə söhbət
etdiklərini, görülən işlərlə maraqlandıqlarını diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, institutun mərkəzi ofisi ilə Bakı filialı arasında sıx
əməkdaşlıq yaranıb.
MDB PA-nın DİMBİ-nin direktoru İvan Muşket başçılıq etdiyi institutun Bakı filialı ilə birlikdə
gələcəkdə görüləcək işlər barədə fikirlərini
bölüşüb.
Görüşdə Rusiya Federasiyası ilə
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
başçısı Nizami Səfərov, Milli Məclis Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyev, MDB PA Şurasının Baş
katibinin müavini - Milli Məclisin MDB PA-da
səlahiyyətli nümayəndəsi Aydın Cəfərov, MDB
PA DİMBİ-nin Bakı filialının direktoru Teymur
Muradov və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
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Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin
kollektivi ulu öndər Heydər Əliyevin
məzarını ziyarət ediblər

Azərbaycanın xarici işlər naziri ilə ABŞ Dövlət Katibinin
köməkçisi arasında telefon danışığı olub
Dekabrın 6-da Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramovun ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri
üzrə köməkçisi Karen Donfrid ilə telefon danışığı baş tutub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, tərəflər bölgədə mövcud
olan ən son vəziyyət, o cümlədən
Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə sonrası münasibətlərin

 ormallaşdırılması üzrə danışıqların
n
mövcud durumu ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.
Karen Donfrid Azərbaycanın 10
nəfər erməni əsilli hərbi qulluqçunu
Ermənistan tərəfinə təhvil verməsini,

habelə Ermənistanın mina xəritələrini
Azərbaycana təqdim etməsini müsbət
bir hal və münasibətlərin normallaşması istiqamətində irəliləyiş kimi
dəyərləndirib.
Telefon danışığı zamanı tərəflər,
həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq
gündəliyinin bəzi məsələləri, həmçinin
qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzuları müzakirə ediblər.

Xarici İşlər Nazirliyində Diplomatiya könüllüləri
sıralarına yeni qoşulmuş könüllülərlə görüş keçirilib
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 dekabr
tarixli müvafiq Sərəncamı ilə dekabrın 6-sı ölkəmizdə rabitə
və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunur. Artıq bu il Azərbaycanda telefon
rabitəsinin yaradılmasından 140 il ötür.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat
Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, peşə bayramı günü münasibətilə
nazirliyin rəhbərliyi və kollektivi Fəxri

xiyabanı ziyarət edərək ümummilli lider
Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla
yad edib, məzarı önünə gül dəstələri
qoyublar.

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik
Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi
yad olunub, məzarı önünə gül dəstələri
qoyulub.
Sonra Şəhidlər xiyabanında
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş
qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsi
yad edilib, məzarları önünə güllər
düzülüb.

YAP Sədrinin müavini: Postkonflikt dövründə Cənubi
Qafqazda təşəkkül tapan reallıqlar regionda bütün
xalqların və dövlətlərin maraqlarına cavab verir

B

oğaziçi Sammiti regional və beynəlxalq səviyyələrdə mötəbər platforma kimi tanınır. Bu platforma vasitəsilə təşkil olunan görüşlər,
toplantılar bölgədə investorları, sahibkarları və siyasətçiləri bir
araya gətirərək müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsini, regional iqtisadi
siyasətin və ticarət diplomatiyasının genişləndirilməsini təşviq edir. Bu
isə çoxşaxəli, fəal əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, dövlət və özəl sektor
arasında tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsinə vacib töhfə verir.

Bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyası
(YAP) Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın
rəhbəri Tahir Budaqov İstanbulda keçirilən
XII Boğaziçi Sammiti çərçivəsində
təşkil olunan “Türkiyə-Azərbaycan
İqtisadi Əməkdaşlıqları-İş dünyasının
perspektivləri” mövzusunda panel iclasında çıxışı zamanı ifadə edib.
Sammitin işinə uğurlar arzulayan YAP
Sədrinin müavini Tahir Budaqov tədbir
çərçivəsində təşkil edilən müzakirələr
zamanı səmərəli fikir mübadiləsi aparılacağına, iştirakçıların yeni ideya və
təşəbbüslərdən faydalanmaq şansı qazanacağına ümidvar olduğunu bildirib.
Sammitin builki əsas mövzusu
“Daha yaxşı dünya naminə çağırışlar”
adlanır. Bunun təkcə region dövlətləri,
güc mərkəzləri üçün deyil, bütövlükdə
bütün xalqlar, bəşəriyyət üçün aktual məsələləri özündə ehtiva etdiyini
bildirən YAP Sədrinin müavini deyib:
“Şübhəsiz ki, daha yaxşı dünya naminə
fəaliyyətdə, ilk növbədə, sosial və siyasi
məsuliyyət prinsipləri əsas götürülməlidir.
Bu istiqamətdə milli dövlətlərin roluna və
vəzifələrinə gəlincə, hər bir ölkə, əsas
etibarilə beynəlxalq birliyin məsuliyyətli
üzvü kimi hərəkət etməli, sülhə,
təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa, həmrəyliyə,
mehriban birgəyaşayışa əsaslanan
siyasət həyata keçirməlidir. Bu məsələnin
Azərbaycan təcrübəsi ilə əlaqədar bir sıra
zəruri – vacib məqamları diqqətə çatdırmaq istəyirəm”.
Azərbaycanın dünyada etibarlı
tərəfdaş, regional və beynəlxalq
təhlükəsizliyə mühüm töhfələr verən
güclü dövlət, tolerantlıq nümunəsi və
multikulturalizm diyarı kimi tanındığını
xatırladan YAP Sədrinin müavini
ölkəmizin regional və beynəlxalq
təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa xidmət
edən mühüm layihələr həyata keçirdiyini

v urğulayaraq bildirib: “Cənubi Qafqazın
aparıcı dövləti olan Azərbaycanın liderliyi,
fəal təşəbbüsləri və moderatorluğu ilə
regional miqyaslı, qlobal əhəmiyyətli
layihələrin gerçəkləşdirilməsi nəticəsində
Avrasiyanın yeni enerji və nəqliyyat
xəritəsi yaranıb. Bununla yanaşı, respublikamız qlobal problemlərin həlli,
beynəlxalq həmrəyliyin gücləndirilməsi
naminə səylərin birləşdirilməsi üçün
mühüm təşəbbüslər irəli sürür.
Azərbaycanın COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə sahəsində addım və
təşəbbüslərinin, “peyvənd millətçiliyi”nə
qarşı çağırışlarının beynəlxalq səviyyədə
yüksək qiymətləndirilməsi bu baxımdan xüsusi qeyd edilməlidir. Eyni zamanda, Azərbaycan BMT, Qoşulmama
Hərəkatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı və
digər təşkilatlarda nümunəvi fəaliyyəti
çərçivəsində beynəlxalq problemlərin
həllində olduqca fəal rol oynamaqdadır. Bütün bunlar isə Azərbaycanın
daha yaxşı dünya üçün mühüm
töhfələrindən biridir. Fürsətdən istifadə
edərək Azərbaycanın haqq işinə ərazi bütövlüyünə dəstək olan bütün
ölkələrə, xüsusilə qardaş Türkiyəyə
minnətdarlığımızı bildirirəm”.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində əldə etdiyi şanlı Zəfəri
xatırladan Tahir Budaqov ölkəmizin bu
Qələbəni qazanaraq tarixi ədaləti bərpa
etməklə yeni reallıqlar formalaşdırdığını
bildirib. O deyib: “Bu geostrateji reallıqlar,
ilk növbədə, regionda etibarlı təhlükəsizlik
mühitinin, dayanıqlı sülhün və çoxşaxəli
əməkdaşlığın təmin olunmasına zəmin
yaradır, həmçinin Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının artmasına, ikitərəfli
münasibətlərinin inkişafına və beynəlxalq
mövqeyinin möhkəmlənməsinə təkan verir.
Postkonflikt dövründə Cənubi Qafqazda
təşəkkül tapan reallıqlar təkcə respubli-

kamızın deyil, regionda bütün xalqların
və dövlətlərin maraqlarına cavab verir.
Xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin açılması,
kommunikasiya xətlərinin bərpası geniş
formatda unikal əməkdaşlıq imkanlarının
formalaşması deməkdir. Paralel olaraq
hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərə
Böyük Qayıdışın həyata keçirilməsi strateji
prioritet kimi müəyyənləşdirilib. İşğaldan
azad olunmuş ərazilərdə abadlıq-quruculuq və yenidənqurma işlərinin aparılması,
yeni investisiya mühitinin formalaşması da geniş beynəlxalq əməkdaşlığın
təmin edilməsi baxımından olduqca
əhəmiyyətlidir. Bütün bunlar isə nəticə
etibarilə həm Azərbaycanın, həm də regionda digər siyasi subyektlərin, o cümlədən
dost və tərəfdaş ölkələrin iqtisadi resurslarının genişləndirilməsi, beləliklə də daha
yaxşı dünya naminə əlavə imkanların
formalaşması deməkdir”.
“Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm
ki, dostluğa, qardaşlığa və strateji
tərəfdaşlığa əsaslanan AzərbaycanTürkiyə münasibətləri, iki qardaş
ölkənin birgə təşəbbüsləri postmüharibə
dövründə regionun yeni geostrateji dizaynında müstəsna rol oynayır”,
– deyə YAP Sədrinin müavini vurğulayıb: “Ümumiyyətlə, Azərbaycan və
Türkiyə prezidentləri İlham Əliyevlə
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın şəxsi dostluq
münasibətləri, qardaşlığı bütün sahələrdə
əməkdaşlığa, görülən işlərə öz töhfəsini
verməkdədir. Bütövlükdə, AzərbaycanTürkiyə strateji müttəfiqliyi bu gün regionda mühüm bir faktordur. Postkonflikt
mərhələsində iki ölkənin tərəfdaşlığı
bölgədə sülh və təhlükəsizlik mühitinin
möhkəmlənməsi, çoxtərəfli qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığın dərinləşməsi və
inteqrasiyanın sürətlənməsi baxımından
böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu isə regional
sabitlik və işbirliyi fonunda xalqların,
dövlətlərin maraqlarına xidmət edən amil
kimi daha yaxşı dünya naminə fəaliyyətdə
mühüm əhəmiyyətə malikdir”.
Bir daha Sammitin işinə uğurlar
diləyən Tahir Budaqov toplantının bütün
iştirakçılar üçün faydalı və səmərəli
olmasını arzulayıb.

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19
infeksiyasına 585 yoluxma faktı qeydə alınıb

A

zərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına
son sutkada 585 yoluxma faktı
qeydə alınıb, 944 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,

analiz nümunələri müsbət çıxan 16 nəfər
vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 596 min
973 nəfərin koronavirus infeksiyasına
yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan
565 min 521 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7 min 983 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə
sayı 23 min 469 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 5 min
385, bu günə qədər isə ümumilikdə 5
milyon 608 min 158 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Dekabrın 6-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyində nazir Ceyhun Bayramovun Diplomatiya könüllüləri
sıralarına yeni qoşulmuş könüllülərlə görüşü keçirilib.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Beynəlxalq Könüllülər
Günü münasibətilə könüllülərlə görüşən
nazir gənclərlə öz fikirlərini bölüşüb,
tövsiyələrini verib, onlara fəaliyyətində
uğurlar arzulayıb.
Nazir Ceyhun Bayramov dövlətimizin
başçısının yüksək diqqəti və təşviqi
nəticəsində Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətinin geniş yayıldığını
bildirib və könüllülərin öz xeyirxah
əməlləri ilə cəmiyyətimizin inkişafına töhfə verdiklərini qeyd edib. Nazir
Azərbaycanda könüllülər hərəkatının

bir hissəsi olan “Diplomatiya könüllüləri”
qrupunun yeni yaranmasına baxmayaraq, öz fəallıqları ilə seçildiyini söyləyib.
Ceyhun Bayramov Azərbaycan
könüllülərinin pandemiya dövründə
fəaliyyətinə diqqəti cəlb edərək,
cəmiyyətin ehtiyacı olan təbəqəsinə
yardım göstərilməsində könüllülərimizin
dəyərli töhfəsini vurğulayıb.
Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi
olan Vətən müharibəsi dövründə torpaqlarımızın düşmən işğalından azad olunması uğrunda döyüşlərə könüllü şəkildə
qoşulan gənclərimizin, habelə bu dövr
ərzində informasiya müharibəsində

iştirak edən yüz minlərlə könüllünün
fəaliyyəti nazir Ceyhun Bayramov
tərəfindən qürurla və minnətdarlıqla
səsləndirilib. Nazir 44 günlük müharibə
nəticəsində Azərbaycanın əldə etdiyi
hərbi Qələbəsi ilə yanaşı, siyasi
müstəvidə qazandığı uğurları, habelə
müharibə sonrası regional vəziyyət
barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı
məlumat verib.
Daha sonra nazir diplomatiya
könüllülərinin suallarını cavablandırıb.
Tədbirin sonunda Vətən müharibəsi
iştirakçısı, məzun diplomatiya könüllüsü Sonverdiyev Rahib Sahib oğluna
Xarici İşlər Nazirliyi adından simvolik
hədiyyə və il ərzində fəaliyyətlərinə
görə fərqlənən diplomatiya könüllülərinə
təşəkkürnamələr təqdim edilib.

Dövlət vəsaiti hesabına ipoteka
kreditləşməsi 44 faiz artıb

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Verilmiş kreditlərin təxminən 34 faizi
(642 milyon manat) güzəştli kateqoriyalara aid şəxslərə, 69 faizi isə gənclərə və
gənc ailələrə verilib. Regionlarda verilən
kreditlərin payı 22 faiz təşkil edib.
Cari ildə güzəştli ipoteka kreditləri
vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin
sərəncamında olan mənzillərin satışının
dəstəklənməsi də davam etdirilib və
2021-ci ildə 1063 güzəştli mənzilin
alınması üçün 44,6 milyon manat
məbləğində güzəştli ipoteka krediti verilib. Ümumilikdə 2018-ci ildən etibarən
güzəştli mənzillərin maliyyələşdirilməsi
üçün 2725 şəxsə 118,1 milyon manat
həcmində güzəştli ipoteka krediti, 38
şəxsə isə 1,3 milyon manat məbləğində
adi ipoteka krediti verilib.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır
ki, dövlət dəstəyi hesabına ipoteka

kreditlərinin, eləcə də
güzəştli ipoteka kreditlərinin
əlverişli şərtlərlə verilməsi
bu kreditlərə yüksək tələbin
formalaşmasına səbəb olub.
Belə ki, təkcə 2021-ci ilin 11
ayı ərzində ipoteka kreditləri
üzrə ödənişqabiliyyətli tələb
1,1 milyard manatdan çox
olub. İpoteka kreditlərinə
formalaşmış tələbin qarşılanması məqsədilə Fond
tərəfindən müvafiq resurslar çərçivəsində mümkün
tədbirlər həyata keçirilir.
Əlavə olaraq qeyd
etmək istəyirik ki, ipoteka kreditlərinin
həcmində müşahidə olunan əhəmiyyətli
artım Fondun mövcud kredit portfelinin
keyfiyyətinə təsir göstərməyib. Tətbiq
olunan ciddi standartlar və adekvat
qiymətləndirmə əsasında fondun kifayət
qədər sağlam kredit portfeli formalaşıb.

Hazırda kredit portfelində problemli
kreditlər yoxdur, bu da həm ölkənin
maliyyə-bank sistemində, eləcə də
beynəlxalq təcrübədə ən yaxşı göstərici
hesab olunur.

“Xalq qəzeti”

Cinayətkarlıqla mübarizədə ədliyyə sahəsində
səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq həyata keçirilir

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sabitliyin
və təhlükəsizliyin təmin olunması, xüsusilə cinayətkarlığa
qarşı mübarizə üzrə qəti tədbirlər görülür, bu sahədə
beynəlxalq əməkdaşlığa mühüm əhəmiyyət verilir. Müxtəlif
dövlətlərlə ikitərəfli sazişlər və müqavilələr, Avropa, habelə MDB
çərçivəsində çoxtərəfli konvensiyalar üzrə ekstradisiya və hüquqi yardım sahəsində cəzanın labüdlüyü prinsipini təmin edən
səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət həyata keçirilir.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, nazirliyin Avropa Şurası Cinayət
məsələlərində əməkdaşlığa dair
Ekspertlər Komitəsinin rəhbərliyində
təmsil olunması bu sahədə fəaliyyəti
daha effektiv edir. Xüsusilə, qlobal
pandemiya şəraitində cinayətkarların
təslim edilməsi ilə bağlı operativliyin
təmin olunması üçün sorğuların elektron qaydada baxılması barədə xarici

həmkarlarla razılığa nail olunub. Ötən
dövrdə beynəlxalq axtarışda olan
adam oğurluğu, dələduzluq və rəsmi
sənədlərin saxtalaşdırılması və digər
cinayət əməllərində təqsirləndirilən
şəxslərin Almaniya, Türkiyə, Bosniya
və Herseqovina, Əlcəzair, Ukrayna və
s. dövlətlərdən ölkəmizə ekstradisiyası
təmin edilib.
Qeyd olunmalıdır ki, külli miqdarda
dələduzluq törədən beynəlxalq axtarı-

şa verilmiş Azərbaycan vətəndaşı bu
yaxınlarda Monteneqroda saxlanılıb.
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan danışıqlar nəticəsində onun ekstradisiyası
ilə bağlı razılıq əldə edilib və İstanbul
hava limanı vasitəsilə ölkəmizə tranzit
gətirilməsi qardaş Türkiyə ilə razılaşdırılıb. Nəticədə həmin şəxs nazirliyin
əməkdaşları tərəfindən dekabrın 4-də
Bakıya gətirilib.
Ümumilikdə isə son üç il ərzində
cinayət törətməkdə təqsirli bilinən 80
nəfərdən çox şəxsin Azərbaycana ekstradisiyası təmin olunub.
Bununla da cinayətkarların özlərini
heç yerdə azad və təhlükəsizlikdə hiss
etmələrinin qarşısı alınır.
Nazirlik tərəfindən bu sahədə lazımi
tədbirlər bundan sonra da davam
etdiriləcək.
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Qarabağ Zəfəri: müdrik siyasətin təntənəsi
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
Azərbaycanın üzləşdiyi tarixi ədalətsizliyi
aradan qaldırmaq üçün siyasi mübarizə ilə
bərabər, həm də müstəqil Azərbaycanın
ordu quruculuğunun əsaslarını yaratmağı
da daim diqqət mərkəzində saxlayıb.
Ordumuzun peşəkar kadrlarla, yeni
nəsil mütəxəssislərlə, müasir texnika
ilə təchiz edilməsi istiqamətində önəmli
tədbirlər görüb. Bunun üçün, ilk növbədə,
respublika iqtisadiyyatını gücləndirməyin,
bu sahədə inqilabi islahatların
aparılmasının zəruriliyini vurğulayıb və
sözügedən istiqamətdə əməli addımlar
atıb. İstər siyasi, istərsə də iqtisadi-hərbi
yöndə müəyyən işlərin vaxt baxımından
səmərəliliyini gerçəkləşdirmək məqsədilə
atəşkəs sazişini reallaşdırıb.
Burada bir məsələni də xatırlatmaq
istərdik. Ümummilli lider ikinci dəfə
Azərbaycan rəhbərliyinə gələndə
respublikada xaos, özbaşınalıq baş alıb
gedirdi. Sosial-iqtisadi vəziyyət gündəngünə ağırlaşırdı. Müharibə şəraitində
Silahlı Qüvvələrimiz ağır böhranlı
günlərini yaşayırdı. Müstəqil dövlət
quruculuğu istiqamətində bu yöndə
ciddi tədbirlər həyata keçirilmirdi. Ona
görə də ulu öndər siyasi fəaliyyətində,
ilk növbədə, bu məsələyə xüsusi diqqət
yetirdi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi,
qətiyyətli və ardıcıl siyasəti ilə mürəkkəb
şəraitdə ordu quruculuğuna yeni məzmun
verdi və respublikada müasir ordu
formalaşdırılmasının əsasını qoydu.
Yeri gəlmişkən, o illərdə ulu
öndərin tarixi xidmətlərindən biri də
yeni formalaşdırdığı ordunun gücü ilə
Horadizin düşməndən azad edilməsi oldu
və bununla da Azərbaycan torpaqlarının
müharibə yolu ilə geri alınmasının
mümkünlüyü də təsdiqlədi.
Yeri gəlmişkən, onu da deyək ki,
Heydər Əliyev yalnız müstəqillik illərində
deyil, həm də sovet dönəmində də
ordu quruculuğuna prioritet istiqamət
kimi yanaşıb. Dahi şəxsiyyət həmin
dövrdə gənclərin qəhrəmanlıq ənənələri
əsasında tərbiyə edilməsinə, görkəmli
hərb xadimlərinin şərəfli yolunun davam
etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirib, əhalinin
hərbi xidmətə münasibətində yeni bir
baxış formalaşdırıb. Orta və ali təhsil
müəssisələrində vətənpərvərlik ruhunun
aşılanması üçün texniki-təşkilati tədbirlərin
həyata keçirilməsini gerçəkləşdirib.
Bununla bərabər, 1971-ci il iyunun 20-də
C.Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış
hərbi liseyin təşkilini reallaşdırmaqla,
yüzlərlə gənci bu hərbi məktəbə
yönləndirməklə hərb elminə dərindən
yiyələnən, müasir silahlarla rəftar etməyi
bacaran hərbçilərin yetişdirilməsini uğurla
gerçəkləşdirib.
Ümummilli liderin ordu quruculuğu
istiqamətində diqqətçəkən fəaliyyəti
sırasında dahi rəhbər tərəfindən tarixi
varislik ənənəsinə sadiq qalaraq 1998ci il mayın 22-də imzaladığı fərmanla
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə
ilk əlahiddə Azərbaycan korpusunun
qurulduğu günün – iyunun 26-nın
Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələr Günü elan edilməsi, 1999-cu
il fevralın 20-də Silahlı Qüvvələrin Hərbi
Akademiyasının yaradılması, 2001ci il avqustun 20-də respublikamızda

fəaliyyət göstərən hərbi məktəblərin
statusunun artırılması və nəhayət, 2002-ci
il avqustun 17-də Silahlı Qüvvələrə Yardım
Fondunun təsis olunması haqqında
imzaladığı fərmanlar xüsusi önəm daşıyıb.
Azərbaycanda bu gün güclü maddi-tədris
bazasının, müasir texnologiyalara malik,
yeni tədris metodları ilə fəaliyyət göstərən,
nailiyyətləri ölkəmizin sərhədlərindən
də uzaqlara yayılan hərbi təhsil sistemi
məhz sadalanan fərmanların uğurla icrası
nəticəsində mövcudluğunu tapıb.
Azərbaycanda hərbi quruculuq son
18 ildə də yüksələn xətlə inkişaf edib.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi bu dövr ərzində bu
məsələyə prioritet istiqamətlərdən biri
kimi yanaşıb. Xatırladaq ki, hələ 2003cü ildə andiçmə mərasimindəki nitqi
zamanı dövlətimizin başçısı bununla bağlı
deyib: “Azərbaycanda ordu quruculuğu
sahəsində də böyük işlər görülmüşdür.
Ölkəmizdə güclü ordu yaradılmışdır və
bu proses davam edəcəkdir. Bu məsələ
daim mənim diqqət mərkəzimdə olacaqdır.
Azərbaycanın çox güclü ordusu olmalıdır.
O, qarşıda duran bütün məsələləri həll
etmək iqtidarında olmalıdır. Əminəm
ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı
ordumuzun ən yüksək standartlara
cavab verməsinə və qarşıda duran
bütün vəzifələri yerinə yetirməsinə imkan
verəcəkdir”.
Ölkə rəhbəri fəaliyyətində bu vədinə
daim sadiq qaldı, respublikamızda
ordunun gücləndirilməsi ilə bağlı olduqca
mühüm işlər gördü, Silahlı Qüvvələrimizdə
keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərini
reallaşdırdı. Əsgər və zabitlərimizin
mənəvi-psixoloji, döyüş ruhu, sosial,
ictimai, texniki-təchizat, silah-sursat,
peşəkarlıq keyfiyyətləri daim diqqət
mərkəzində saxladı. Bunun nəticəsində
2016-cı ilin aprelin 2-də Ermənistan
ordusunun təxribatlarına cavab olaraq,
ordumuz sürətli əks-hücum əməliyyatı ilə
düşməni ağır məğlubiyyətə uğradaraq,
Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının
işğal altındakı ərazilərinin 2 min hektardan
çox hissəsini qəsbkardan təmizlədi,
minlərlə hektar ərazi hərbçilərimizin tam
nəzarətinə keçdi. Aprel döyüşlərindən iki
il sonra – 2018-ci ilin mayında isə Günnüt

zəfəri qazanıldı. Bu uğurlu əməliyyat
nəticəsində Naxçıvanın 11 min hektardan
artıq ərazisi və Şərur rayonunun Günnüt
kəndi düşməndən azad olundu. Nəhayət,
Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən ötən il iyul
ayının
12-16-da Tovuz rayonu istiqamətində
düşmənin daha bir məqsədyönlü
təcavüzkar hərəkətinə layiqli cavab verildi.
Lakin bütün bunlar Ermənistana
dərs olmadı, düşmən məkrli niyyətlərini
davam etdirdi və ötən il sentyabrın 27də yeni bir təxribat törədərək, ölkəmizə
hücuma keçdi, müxtəlif növ silahlardan,
o cümlədən, ağır artilleriyadan istifadə
edərək yaşayış məntəqələrimizi və hərbi
mövqelərimizi bir neçə istiqamətdən
atəşə tutdu. Bu cinayət qarşılığında isə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əks-hücum
əməliyyatlarına başladı. Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ordumuz 44 gün davam edən müharibədə
möhtəşəm qələbə qazanaraq, dünya
hərb tarixinə yeni şanlı səhifələr yazdı.
Silahlı qüvvələrimiz döyüş meydanında
Ermənistanın “güclü, məğlubedilməz” ordu
mifini birdəfəlik darmadağın etdi.
Beləliklə, Silahlı Qüvvələrimizin
ulu öndərimiz tərəfindən başlanılan və
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən
kompleks inkişafı və modernləşdirilməsi
ilə bağlı həyata keçirilən hərbi siyasətin
səmərəliliyi döyüş meydanında təsdiqini
tapdı. Ordumuz düşmənin uzun illər
ərzində qurduğu, keçilməz hesab edilən
müdafiə xətlərini qəhrəmanlıqla yardı,
Ermənistanın hava hücumundan müdafiə
sistemlərini və hərbi hava qüvvələrini
sıradan çıxardı. İşğalçı qüvvələrə ağır
zərbələr endirdi, onların çoxlu sayda canlı
qüvvəsini, hərbi texnikasını məhv etdi.
Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki
möhtəşəm qələbəsi Prezident İlham
Əliyevin uzun illər ərzində apardığı
uğurlu xarici və daxili siyasətlə bərabər,
ordu quruculuğu sahəsində fədakar
fəaliyyətinin, eyni zamanda, dövlətimizin
başçısının ata vəsiyyətini ləyaqətlə yerinə
yetirməsinin məntiqi nəticəsi idi.

Hər il keçirilən Boğaziçi Sammiti bu gün regionda və ümumiyyətlə
beynəlxalq aləmdə çox önəm daşıyan iqtisadi-siyasi platformadır. Bu
Sammitdə adətən iş adamları, siyasətçilər, vətəndaş cəmiyyəti institutları bir araya gələrək bəşəriyyət qarşısında, regionda olan əhəmiyyətli
məsələləri müzakirə edir, bununla əlaqədar müəyyən əməkdaşlıqlar
yaradaraq bu problemlərin həlli istiqamətində fəaliyyət göstərirlər.
Builki Sammitin hər birimiz üçün çox vacib olan “Daha yaxşı dünya
naminə çağırışlar” mövzusu yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyən
edilməsindən ibarətdir.
münasibətlər bölgədə, hətta Avropada
enerji təhlükəsizliyi baxımından böyük
rol oynayır. Artıq bu ölkələr üçün bizim
tarixi əlaqələrimiz bir çox nailiyyətlərlə
yadda qalıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycanla
Türkiyə birlikdə bir çox qlobal enerji,
nəqliyyat-kommunikasiya layihələrini
həyata keçirib. Bunların sırasında BakıTbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəmərlərini, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu xəttini, TAP və TANAP layihələrini
qeyd etmək lazımdır. Hazırkı vəziyyətdə
ən əsası isə qarşıda duran və
perspektivdə nəzərdə tutulan layihələrin
həyata keçirilməsidir. İlk növbədə,
Zəngəzur dəhlizinin açılması bu regionda yeni imkanların, yeni iqtisadi reallıqların yaranmasına təkan verəcək ki,
bu da Azərbaycanla yanaşı, Türkiyənin
də tranzit potensialının artırılmasına
və bu dəhliz vasitəsilə daha çox iqtisadi-ticari əlaqələrin qurulmasına, eləcə
də, ümumiyyətlə, regionda yeni iqtisadi
modelin yaranmasına səbəb olacaq.
Hazırda bu istiqamətdə işlər gedir”.
Qırx dörd günlük Vətən
müharibəsindən sonra tarixi Qarabağ
torpağımızda dövlətimiz tərəfindən
aparılan bərpa-yenidənqurma işləri

Dekabrın 6-da İstanbulda XII Boğaziçi Sammiti işə başlayıb.
Builki Sammit “Daha yaxşı dünya naminə çağırışlar” mövzusunda
baş tutub. Beynəlxalq Əməkdaşlıq Platforması (UİP-İCP) tərəfindən
təşkil edilən tədbirdə ölkəmiz Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti tərəfindən təmsil olunur.
Tədbirin açılış mərasimində Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
iştirakçılara müraciəti oxunub.
Müraciətində tarixin ən böyük
səhiyyə böhranlarından biri olan COVID-19 pandemiyası zamanı beynəlxalq
ictimaiyyətin, xüsusilə inkişaf etmiş
ölkələrin bu imtahandan yaxşı çıxa
bilmədiyini vurğulayan Türkiyə Prezidenti pandemiyanın xüsusilə az inkişaf
etmiş ölkələrdə çox ciddi humanitar
böhranlara yol açdığını qeyd edib. Məhz
bu səbəbdən humanitar və iqtisadi
sahələrdə də ədalətli nizamın qurulmasının vacibliyini bildirib.
Sammitdə Azərbaycanla yanaşı,
Pakistan, Meksika, İngiltərə, Belçika,

Danimarka da daxil olmaqla, dünyanın
49 ölkəsindən təmsilçilər iştirak edirlər.
Tədbir çərçivəsində “TürkiyəAzərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıqları-İş
dünyasının perspektivləri” mövzusunda
panel iclası keçiriləcək.
Türkiyədəki Azərbaycanlı İş Adamları
Birliyinin (TAİB) rəhbəri Nəslihan Tombulun moderatorluğu ilə baş tutacaq iclasın fəxri qonağı Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Sədrinin müavini – Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovdur.
İclasda Türkiyənin “Yeni yüz il” Universitetinin rektoru professor Yaşar Hacısalehoğlu, ölkəmizin İstanbuldakı baş
konsulu Nərminə Mustafayeva, ABŞ-ın
Azərbaycandakı sabiq səfiri, ATƏT-in

Minsk qrupunun keçmiş həmsədri,
beynəlxalq ekspert Metyu Brayza,
“SOCAR Türkiyə”nin Kommunikasiya və
dövlət ilə əlaqələr üzrə rəhbəri Mikayıl
Yusifovun iştirakı nəzərdə tutulur.
İki gün davam edəcək Sammitdə
“Daha yaxşı bir dünya üçün çalışmaq”
mövzusunda dəyirmi masa, “Virtual
və real dünyanın müdafiə sənayesi”,
“Effektiv idarə heyəti ilə şirkətlərin
yaxşı idarə edilməsi və innovasiyası”,
“Yaşıl enerji”, “Bank işi və maliyyə”,
“Texnologiya iqlim dəyişikliyi problemini
həll edə bilərmi?”, “Qadın, iqtisadiyyat,
elm və hüquq”, “Türkiyə hazır geyim
sənayesinin dəyişmə və çevrilmə
prosesi” və digər mövzularda panel
iclasları keçiriləcək.
Qeyd edək ki, YAP nümayəndə
heyətinə Milli Məclisin deputatı Ramil
Həsən daxildir.

“Xalq qəzeti”

İstanbulda beynəlxalq sammitdə
Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında
ermənilərin törətdiyi vandalizmdən bəhs olunub

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Tahir Budaqov: İki qardaş ölkənin liderləri
tərəfindən irəli sürülən təşəbbüslər qlobal
cəmiyyətdə böyük imkanlar yaradır

Bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Sədrinin müavini – Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov İstanbulda keçirilən XII Boğaziçi Sammiti
çərçivəsində açıqlamasında bildirib.
Sammit çərçivəsində AzərbaycanTürkiyə münasibətlərinə həsr olunan
panelin keçiriləcəyini xatırladan YAP
Sədrinin müavini deyib: “Ümumiyyətlə,
qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın
da, Türkiyənin də dünya siyasətində
rolu ildən-ilə artır. Xüsusilə də Vətən
müharibəsindən sonra regionda yaranan
geostrateji vəziyyət və bu reallıqlardan
irəli gələrək həm Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, həm
də Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın irəli sürdükləri
bir çox təşəbbüslər nəinki regiondakı
ölkələr və xalqlar üçün, ümumiyyətlə,
daha geniş mənada, Avrasiya
məkanında böyük perspektivlər, böyük
imkanlar yaradıb. Ümumiyyətlə, Türkiyə
ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı, qardaşlığı və hətta son Şuşa Bəyannaməsindən
sonra müttəfiqliyə yüksələn strateji
tərəfdaşlıq münasibətləri nəinki iki ölkə
xalqlarına, iki ölkəyə öz xeyrini, öz
dividentlərini gətirir, eyni zamanda, bu

Azərbaycan İstanbulda keçirilən
XII Boğaziçi Sammitində təmsil olunur

İstanbulda “Daha yaxşı dünya naminə çağırışlar” mövzusunda
keçirilən XII Boğaziçi Sammiti çərçivəsində “Türkiyə-Azərbaycan
iqtisadi əməkdaşlıqları-iş dünyasının perspektivləri” mövzusunda
panel iclası təşkil olunub.
Türkiyədəki Azərbaycanlı İş Adamları Birliyinin (TAİB) rəhbəri Nəslihan
Tombulun moderatorluğu ilə baş tutan
iclasın fəxri qonağı Yeni Azərbaycan
Partiyası (YAP) Sədrinin müavini –
Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov
olub.

Panel iclasında Azərbaycanın 30 ilə
yaxın işğal altında qalan və 44 günlük
Vətən müharibəsi nəticəsində azad
edilən tarixi torpaqlarında ermənilər
tərəfindən törədilən vandalizm aktları,
ərazilərimizin minalanması kimi
məsələlərə toxunulub.

Türkiyə-Azərbaycan münasibət
lərindən də bəhs olunan iclasda iki
qardaş ölkə arasındakı əlaqələr və
əməkdaşlıqlar haqqında məlumat
verilib. Bildirilib ki, ölkələrimizin
münasibətlərində ən əhəmiyyətli rollardan birini Türkiyədə ən böyük xarici
investor olan Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti (SOCAR) oynayır. On üç illik qısa
zaman ərzində SOCAR Türkiyədə ən
böyük şirkətlərdən birinə çevrilib.
Sonra mövzu ilə bağlı müzakirələr
aparılıb. Qeyd edək ki, iclasda ölkəmizin
İstanbuldakı baş konsulu Nərminə Mustafayeva, ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq
səfiri, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş
həmsədri, beynəlxalq ekspert Metyu
Brayza, “SOCAR Türkiyə”nin Kommunikasiya və dövlət ilə əlaqələr üzrə rəhbəri
Mikayıl Yusifov, “Hünər Qrup” Holdinqin
İdarə Heyətinin sədri Ehtiram Quliyev
iştirak ediblər.
İki gün davam edən Sammitdə
Azərbaycan Yeni Azərbaycan Partiyası
(YAP) Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti tərəfindən
təmsil olunur.

“Xalq qəzeti”

Amnistiya aktının icrası ilə bağlı
Baş Prokurorluqda brifinq keçirilib

barədə danışan Tahir Budaqov deyib: “Azərbaycan işğaldan azad etdiyi
ərazilərdə böyük quruculuq işlərinə
başlayıb və artıq Böyük Qayıdışa
hazırlıq prosesi həyata keçirilir. Prezidentimiz İlham Əliyev dəfələrlə bu
prosesdə Azərbaycana qardaş və dost
olan ölkələrin iş adamlarını da investisiya yatırımlarına, bərpa prosesində
yaxından iştirak etməyə dəvət edib.
Düşünürəm ki, bu platforma vasitəsilə
də müəyyən mesajlar burada toplanan
böyük auditoriyaya çatdırılacaq. Düşünürük ki, bu məsələlərdə Azərbaycana
yaxın və dost ölkələr Azərbaycanın
bundan sonrakı haqq işində də, inkişaf prosesində də yaxından iştirak
edəcəklər. Eyni zamanda, təbiidir ki,
Azərbaycanın bu gün böyük iqtisadi
potensialından, onun siyasi çəkisindən
digər ölkələr də kifayət qədər
bəhrələnmək imkanı əldə edəcəklər”.

“Xalq qəzeti”

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
irəli sürülmüş təşəbbüs əsasında noyabrın 5-də Milli Məclis
tərəfindən qəbul olunan “8 noyabr – Zəfər Günü münasibətilə
amnistiya elan edilməsi haqqında” qərarın prokurorluq orqanları
tərəfindən icrasına dair dekabrın 6-da Baş Prokurorluqda brifinq
keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, brifinqdə Baş
Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar
icraatlar idarəsinin rəisi Elnur Musayev, Hüquqi təminat və insan hüquqları
məsələləri idarəsinin rəisi Aynur Osmanova, Mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay
Səlimzadə və Baş prokurorun böyük
köməkçisi Mahir Abbasov iştirak ediblər.
Brifinqdə çıxış edən Elnur Musayev
amnistiya aktının tətbiqində prokurorluğun
rolu, aidiyyəti dövlət qurumlarının qəbul
etdiyi qərarların prokurorla razılaşdırılması
proseduru və məhkəmə baxışlarında prokurorun iştirakı barədə məlumat verib.
Tədbirdə amnistiya aktının tətbiq olunduğu bir ay müddətində aidiyyəti qurumlar
tərəfindən təhqiqat, istintaq, məhkəmə
baxışı və cəzaların icrası mərhələsində
cinayət törətmiş və cinayətin törədilməsinə
görə məhkum edilmiş şəxslərin ümumi
sayı, şəxslərin cinsi və yaş qrupları

üzrə, həmçinin cinayətlərin təsnifatı üzrə
statistik məlumatlar diqqətə çatdırılıb.
Bildirilib ki, indiyədək ümumilikdə
3600-dən çox şəxs barəsində amnistiya
aktı tətbiq olunub. Həmin şəxslərin 85 faizi
məhkumlar olub. Amnistiya aktının tətbiq
olunduğu şəxslərin 94 faizi kişi, 6 faizi isə
qadındır. İndiyədək 1921 şəxs barəsində
cəzaçəkmə müəssisələri, 1381 şəxs
barəsində probasiya orqanları tərəfindən,
həmçinin 400-dən çox məhkəmə qərarı
qəbul edilib. Amnistiya aktının 58 faizi
Bakı şəhərində, qalan hissəsi ilə rayonlarda yerləşən qurumlar tərəfindən tətbiq
olunub.
Eyni zamanda, qeyd edilib ki, amnistiya aktını qadınlar barəsində ən çox
tətbiq edən orqan probasiya qurumları
olduğu halda, kişilər barəsində bunu
cəzaçəkmə müəssisələri ediblər. Kişilər
arasında 31-40, qadınlar kateqoriyasında

isə 41-50 yaş qrupları üstünlük təşkil edir.
Amnistiya aktının tətbiq olunduğu şəxslər
arasında üstünlüyü mülkiyyət əleyhinə
(27,1 faiz) və narkotik vasitələrin və
psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi
ilə əlaqədar cinayət (26,03 faiz) törətmiş
şəxslər təşkil edirlər. Həmçinin qeyd
olunub ki, amnistiya aktı indiyədək 16
əcnəbi vətəndaşa tətbiq edilib. Onların
8-i Gürcüstan, 2-si Türkiyə, 1-i Rusiya, 1-i
Ukrayna, 4-ü isə İran vətəndaşıdır.
Sonda media nümayəndələrinin
çoxsaylı sualları cavablandırılıb.
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“Ümummilli Liderin irsinə əsaslanan
Azərbaycanın inkişaf strategiyası”
mövzusunda konfrans keçirilib
BP-nin hədiyyə etdiyi laboratoriyaya
Nobel mükafatı laureatının adı verilib
A
zərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) bp şirkətinin hədiyyə etdiyi
qida təhlükəsizliyi laboratoriyasına dünya şöhrətli türk molekulyar bioloq,
kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı Əziz Səncərin adının verilməsi münasibətilə
xüsusi tədbir keçirilmişdir. Bu münasibətlə professor Səncər fəxri qonaq qismində
bp rəsmiləri ilə birgə tədbirə qoşularaq öz ürək sözlərini iştirakçılarla bölüşmüşdür.

Dekabrın 6-da Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar
Şurası, Mərkəzi Aparatı və Binəqədi rayon təşkilatının
birgə təşkilatçılığı ilə ulu öndər Heydər Əliyevin anım
gününə həsr olunmuş “Ümummilli Liderin irsinə əsaslanan
Azərbaycanın inkişaf strategiyası” mövzusunda konfrans
keçirilib. Konfransda YAP Veteranlar Şurasının üzvləri, YAP
Mərkəzi Aparatının əməkdaşları və partiyanın Binəqədi rayon təşkilatının fəal gəncləri iştirak ediblər.

Əvvəlcə YAP Binəqədi rayon
təşkilatının inzibati binasının qarşısında ulu öndər Heydər Əliyevin
abidəsi ziyarət olunub, abidənin
önünə gül dəstələri düzülüb.
Konfransda ulu öndər Heydər
Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda canlarını qurban vermiş
şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan YAP
Veteranlar Şurasının sədri Arif
Rəhimzadə bildirib ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin iki dəfə respublikanın rəhbəri olduğu 30 ildən
artıq bir dövr dövlətçiliyimizin və
xalqımızın mənlik şüurunun formalaşmasında tarixi bir mərhələ təşkil
edib. Heydər Əliyevin hakimiyyətə
birinci gəlişi xalqın həyatında dönüş
nöqtəsinə, çiçəklənmə, cəmiyyətdə
yeni dünyabaxışının formalaşması,
insanların öz qüvvə və imkanlarını dərk etməsi dövrünə çevrilib.

1993-cü ildə ulu öndər hakimiyyətə
qayıdışı ilə xilaskarlıq missiyasını
yerinə yetirdi, ölkəmiz məhv olmaq
təhlükəsindən qurtardı. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin müasir və
müstəqil Azərbaycana rəhbərliyinin
əsas nəticəsi ondan ibarətdir ki,
dağılmaq ərəfəsində olan ölkəmiz
dinamik inkişaf edən bir ölkəyə
çevrilib. Bu, heç də asan başa
gəlməyib. Azərbaycanı inkişaf yoluna yönəltmək üçün böyük zəhmət
sərf olunub. Odur ki, biz Heydər
Əliyevin qurucusu olduğu bugünkü
Azərbaycanı daim qorumalıyıq.
Binəqədi Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Elxan Allahverdiyev çıxış edərək bildirib ki, bu
gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qazandığı hər bir uğurun təməlində
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
müəllifi olduğu inkişaf strategiyası
dayanır. Bu strategiyanın tarixi ulu
öndərin 1969-cu ildə Azərbaycana

rəhbər seçilməsindən başlayır.
Onun sözlərinə görə, görkəmli
dövlət xadiminin respublikamızda
rəhbərliyə gəlməsi bir çox sahədə
ciddi inkişafa yol açıb, nəticədə
xalqımızın gələcək müstəqilliyinə
hədəflənən milli özünüdərkin əsası
qoyulub.
Sonra YAP Veteranlar Şurasının üzvü, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının rektoru
Urxan Ələkbərov ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycan dövləti və
xalqı qarşısında misilsiz xidmətləri
barədə məruzə ilə çıxış edib. Ulu
öndərin müstəsna xidmətlərinin
hələ uzun illər tədqiqatçıların diqqət
mərkəzində olacağını qeyd edən
U.Ələkbərov müasir Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu
Heydər Əliyevin xatirəsinin
Azərbaycan yaşadıqca daim xalqımızın yaddaşında, ürəyində yaşayacağını vurğulayıb.
Məruzəçi ümummilli liderin
ölkəmizin inkişafı istiqamətində
başladığı nəhəng işlərin, möhtəşəm
layihələrin bu gün Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirildiyini diqqətə çatdırıb.
Qeyd edib ki, bütün bu işlərin
reallaşmasında Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın da xüsusi
rolu var. U.Ələkbərov ötən dövr
ərzində Azərbaycanın əldə etdiyi

“Vətən adlı ağacın
hərə bir yarpağıdır…”

V

ətən müharibəsində
böyük qələbəmiz naminə
canlarından keçmiş
şəhidlərin əziz xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq “Sumqayıt
Texnologiyalar Parkı” (STP)
Şirkətlər Qrupu tərəfindən
hazırlanmış “Zəfər ağacı”
abidəsi gənclik şəhərindəki
qəhrəmanlıq rəmzlərindən
biridir.
Ölkəmizdə bir ilk olan
“Zəfər ağacı”nın budaqlarından üzərində
şəhidlərimizin adları yazılmış 3000 metal
hərbi lövhəcik solmayan yarpaqlar kimi
asılıb. Burada Tovuz döyüşlərinin şəhid
generalı – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
Polad Həşimovdan başlamış, Şuşa uğrunda
həlak olan sonuncu şəhidimiz - XTQ baş
giziri, Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Mehrab
Niftəliyevə qədər ölməz Vətən oğullarının
hamısının adlarına rast gəlmək olar.
Noyabr ayının əvvəllərində “Zəfər ağacı”
Bakı Bulvarı ərazisində keçirilən “Qarabağ
qəhrəmanlarının izi ilə” adlı yarmarkada nümayiş etdirilib. Həmin yarmarkadan əldə olunaraq “Yaşat” Fonduna ianə edilən vəsaitdə
bu ağacın da payı var. “Zəfər ağacı” sonra
Sumqayıta gətirilərək, buradakı Şəhidlər Xiyabanında özünə əbədi ünvan tapıb. Abidə həm
sakinlərin, həm də xarici qonaqların xüsusi
marağına səbəb olub. Hər kəsin ziyarətə can
atdığı müqəddəs guşəyə çevrilib.
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun, Milli Qəhrəman Polad
Həşimovun anası Səmayə Həşimovanın,
Milli Qəhrəman Qorxmaz Eyvazovun həyat
yoldaşının, həmçinin Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanları Anar Şükürov, Ramiz
Cəfərov, Sübhan Cəbrayılov, Camal İsma-

nailiyyətlər, dünya ölkələri arasında
tutduğu yer barədə məlumatları
slaydlar vasitəsilə konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.
YAP Veteranlar Şurasının üzvü
professor Şahlar Əsgərov çıxışında bildirib ki, ulu öndər Heydər
Əliyev bütün həyatını Azərbaycanın
inkişaf və tərəqqisinə həsr edib.
Onun sözlərinə görə, müstəqil
Azərbaycan ulu öndərimizin şah
əsəridir. Ş.Əsgərov hələ sovetlər
hakimiyyəti dövründə Heydər
Əliyev tərəfindən minlərlə gəncin
keçmiş ittifaq respublikalarının
ali məktəblərinə göndərilməsini,
Naxçıvanski adına hərbi liseyin yaradılmasını, 1993-cü ildə respublikamızın məhv olmaq təhlükəsindən
xilas edilməsini müasir tariximizin
ən mühüm hadisələrindən biri kimi
səciyyələndirib.
YAP Binəqədi rayon təşkilatının
sədri Vüsar İsmayılov da çıxışında
ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi
xidmətlərindən bəhs edib. O qeyd
edib ki, Azərbaycanın inkişaf strategiyasının müəllifi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevdir. Prezident
İlham Əliyevin liderliyi ilə Heydər
Əliyev siyasəti ölkəmizdə uğurla
davam etdirilir. Bu siyasət davamlı
olaraq Azərbaycana nailiyyətlər
qazandırır.
Sonda konfrans iştirakçılarının
sualları cavablandırılıb.

A

zərbaycan Ordusunun müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət qulluqçusu Qabilov İsmayıl Əli
oğlu 1983-cü il iyulun 15-də Kəlbəcər rayonunun
Mozqaraçanlı kəndində anadan olub. O, sentyabrın 27də Murovdağ döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid
olub. Nəşi xeyli sonra, keçən il dekabrın 4–də tapılıb və
dekabrın 5-də Göygöl rayonundakı Şəhidlər xiyabanında
dəfn edilib. Şəhid İsmayıl Qabilov 44 günlük Vətən
müharibəsində gedən döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə”medalları ilə təltif edilib.

Şəhidin il mərasimini rayon
ictimaiyyəti də qeyd etdi…

yılov və Mehrab Niftəliyevin ailə üzvlərinin
şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ucaldılmış
“Qalib Azərbaycan əsgəri” abidəsi ilə “Zəfər
ağacı”nın açılışında necə kövrək və qürurlu
anlar yaşadıqlarının şahidiyik.
“Zəfər ağacı”digər abidələr kimi hansısa
bir postament üzərində qurulmayıb, birbaşa
müqəddəs vətən torpağından boy göstərir.
Abidə paslanmaya davamlı metaldan hazırlanıb. Hündürlüyü 2,9 metr, eni 2,2 metr və
çəkisi 400 kiloqramdır. Ətrafı daim qələbəlik
olur. Elə tanınmış şair, Prezidentin fərdi
təqaüdçüsü Əşrəf Veysəlli ilə də orada görüşdük. Təəssüratını özünə xas olan şairanə bir
tərzdə ifadə elədi:
-Vətən adlı ağacın hərə bir yarpağıdır.
“Zəfər ağacı” isə heç zaman yarpaqlarını
tökməyəcək bir abidədir. Onu yaradanlara alqış! Fərəhli haldır ki, yeni ailə quran
cütlüklər Şəhidlər Xiyabanına gələrək, həm
“Qalib Azərbaycan əsgəri” abidəsinin, həm
də “Zəfər ağacı”nın qarşısında şəkil çəkdirir,
vətənə, millətə, ailəyə sədaqət andı içirlər.
Qəhramanlar ölməzdirlər. Onların nümunəsi
bizi yeni qələbələrə, yeni yaradıcılıq uğurlarına ruhlandırırlar.

…Şəhidin il mərasimində onun ailə üzvləri, qohumları ilə
yanaşı Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, aparat işçiləri, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri, qazilər də iştirak edib.
Əvvəlcə Vətən müharibəsi şəhidi İsmayıl Qabilovun
Şəhidlər xiyabanındakı məzarı ziyarət edilib, məzarı önünə
gül dəstələri düzülüb, ruhuna dualar oxunub. Daha sonra
rayon rəhbərliyi il mərasiminə qatılaraq şəhidin ailə üzvləri ilə
görüşüb.
Kəlbəcər RİH başçısı Azər Qocayev ölkə rəhbəri cənab
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın şəhid ailələrinə və qazilərimizə olan diqqət və
qayğısından danışıb, eyni zamanda ailənin problemləri ilə
maraqlanıb.
Şəhidin ailə üzvləri onlara göstərilən diqqətə görə ölkə
Prezidenti İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevaya öz minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Böyük alim Əziz Səncər demişdir: “Mənə
göstərilmiş bu hörmət üçün hamıya təşəkkür
edirəm. Azərbaycan-türk elminin inkişafında
mənim də kiçik bir rolum olarsa, bundan yalnız
şərəf duyaram. İnanıram ki, bp-nin hədiyyəsi
olan bu laboratoriya tələbələrin daha yüksək bilik almaları və elmi fəaliyyətə yönəlmələri üçün
gözəl imkan yaradır.”
Nobel mükafatçısının adını daşıyacaq
elmi-tədqiqat obyekti bp-nin UNEC-in tədqiqat
potensialının artırılması və ümumilikdə
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə
universitetə bağışladığı üç laboratoriyadan
biridir. Tam təchiz edilmiş müasir laboratoriyalar
xüsusi olaraq qida təhlükəsizliyi, qida texnologiyası və ekologiya sahələrində universitetin araşdırma üzrə ehtiyacını qarşılamaq üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Bu fənlər universitetin müvafiq
bakalavr və magistr proqramlarına daxildir ki,
bu da UNEC-ə əmək bazarını yüksək ixtisaslı
qida mütəxəssisləri ilə təmin etmək üçün imkan
yaradır.

maçılara ilham verəcək və onların daim yadına
salacaq ki, əsl alim öz xalqına və dünya elminə
necə xidmət etməlidir: “Bu üç laboratoriyadan
əlavə bp UNEC-in elmi-tədqiqat potensialını artırmaq məqsədilə 2022-ci ildə daha bir mühüm
layihə həyata keçirməyi planlaşdırır. Laboratoriyaların yeni layihə ilə birlikdə ümumi dəyəri
təqribən 500 000 AZN-dir.
bp şirkəti Azərbaycanda 28 ildir ki, neft
və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi və nəqli üzrə iri
layihələrin əməliyyatçısıdır və bu layihələrin
icrasını təhlükəsiz, səmərəli və etibarlı şəkildə
həyata keçirir. Bu vaxtadək bp öz tərəfdaşları
ilə birlikdə ölkədə icraçısı olduğu layihələrə
təxminən 82 milyard dollar sərmayə qoyub. Azərbaycanda biz ən çox töhfə verə
biləcəyimizə inandığımız sahələrə yönəlməklə
dayanıqlı inkişaf təşəbbüslərinə dəstək vermək
öhdəliyi götürmüşük.
Ölkədə həyata keçirdiyimiz geniş sosial
sərmayə fəaliyyətimiz və bacarıqların inkişaf
etdirilməsi istiqamətində səylərimiz insanlara

UNEC-in rektoru professor Ədalət Muradov
qeyd etmişdir ki, bu bizim ən müasir laboratoriyamızdır. bp şirkətinə bizim üçün belə şərait yaratdığına görə təşəkkür edirik. Bu laboratoriyaya
Əziz Səncər kimi böyük alimin adının verilməsi
tələbələrimizi daha məsuliyyətli olmağa və yeni
elmi uğurlara səsləyəcək.
bp-nin Xəzər regionunda kommunikasiya
və xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar
Aslanbəyli bildirib ki, bp-nin universitetə bağışladığı laboratoriyaya Nobel mükafatçısı Əziz
Səncərin adının verilməsi UNEC-lə bərabər
bütün bp Azərbaycan ailəsi üçün böyük bir
şərəfdir. Bu həqiqətən də şirkətimizin ölkədə
elmi-tədqiqat imkanlarının artırılması və təhsilin
inkişafına verdiyi töhfələrin layiq görülə biləcəyi
ən yüksək qiymətdir və biz bundan artığını
arzulaya da bilməzdik. Mən böyük alim Əziz
Səncərə və UNEC-ə bizə verdikləri bu yüksək
şərəfə görə təşəkkür edirəm. İnanırıq ki, professor Səncərin adı bütün gənc alim və araşdır-

əhəmiyyətli faydalar gətirməklə, onların həyatını
yaxşılaşdırıb və dəyişdirib.
Sosial sərmayələrimiz yerli potensialın
yaradılması, təhsil, icmaların inkişafı, yerli
sahibkarlıq, ətraf mühit, idman potensialının
artırılması, habelə ölkənin zəngin mədəni
irsinin tədqiqi və təbliği kimi sahələrə yönəlib.
Fəaliyyətə başladığı vaxtdan indiyədək bp özü
və onun əməliyyatçısı olduğu birgə layihələrdəki
tərəfdaşları adından ölkədəki sosial sərmayə
layihələrinə ümumilikdə 96 milyon ABŞ dollarından çox vəsait xərcləmişdir.
Azərbaycanda bp şirkətində təxminən 2300
Azərbaycan vətəndaşı çalışır və bu da, şirkətin
ixtisaslı işçi heyətinin 90 faizini təşkil edir”.
bp və tərəfdaşlarının sosial sərmayə
layihələri barədə ətraflı məlumat əldə etmək
üçün www.bp.com/azerbaijan vebsaytına daxil
ola bilərsiniz.

“Xalq qəzeti”

Helikopter qəzasında şəhid olanların
ailələrinə kompensasiya veriləcək
N
oyabrın 30-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi
helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən
“Qaraheybət” aviasiya poliqonunda təlim
uçuşları zamanı qəzaya uğraması nəticəsində şəhid
olan hərbçilərin vərəsələrinə birdəfəlik 11 min manat
sığorta ödənişi nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Sığortaçılar
Assosiasiyası İctimai Birliyinin
İcraçı direktoru Elmar Mirsalayev jurnalistlərə açıqlamasın-

da qeyd edib ki, qəza zamanı
xəsarət almış hərbçilərimizin
əlillik dərəcəsinə uyğun sığorta ödənişləri nəzərdə tutulur:

“Birinci qrup əlillik dərəcəsinə
8800 manat, ikinci qrup əlillik
dərəcəsinə 6600 manat və
üçüncü qrup əlillik dərəcəsinə
4400 manat birdəfəlik sığorta
ödənişləri nəzərdə tutulur.
Əgər əlillik yoxdursa
xəsarət varsa, xəsarət iki
kateqoriyadan ibarətdir. Ağır
xəsarətə görə 2750 manat
birdəfəlik sığorta ödənişi,
yüngül xəsarətə görə 550 manat birdəfəlik sığorta ödənişi
nəzərdə tutulur. Bu ödənişlər
Dövlət Sığorta Kommersiya
Şirkəti tərəfindən həyata
keçirilir”.
Xatırladaq ki, noyabrın
30-da Xızı rayonu ərazisində
yerləşən “Qaraheybət”
aviasiya poliqonunda Dövlət
Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri təlim uçuşları yerinə
yetirərkən qəzaya uğrayıb.
Hadisə nəticəsində 14 nəfər
şəhid olub, 2 nəfər yaralanıb.

“Xalq qəzeti”
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Soçi bəyanatında işğalçı Ermənistanın
məğlubiyyəti bir daha rəsmiləşdirildi
“Azərbaycan və Rusiya prezidentləri İlham Əliyevin
və Vladimir Putinin, Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın ötən həftə Soçidə imzaladıqları bəyanat
regionda 30 il davam etmiş münaqişənin qalib tərəfi olaraq
ölkəmizin milli maraqlarına və strateji məqsədlərinə tam
uyğundur. Ermənistan isə sərgilədiyi ənənəvi pozucu və
inkarçı ritorikaya baxmayaraq, təşviq etdiyi heç bir tezisi
məğlub tərəf kimi bəyanatın mətninə daxil edə bilmədi”.
Milli Məclisin deputatı Azay
Quliyev həmin görüş ilə bağlı
mediaya bu açıqlamasının
davamında bildirdi:
–Azərbaycanın bu növbəti siyasidiplomatik qələbəsi Ermənistanın
məğlubiyyətinin diplomatik arenada
bir daha rəsmiləşdirilməsi demək
oldu. Cəmi bir səhifəlik bəyanat
nəticə etibarilə xalqımızın bu mərhələ
üçün gözləntisini tam əks etdirdi.
Əvvəla, Azərbaycan uyğun
şərtlər daxilində qonşu ölkə ilə
sərhədlərimizin delimitasiyası və
sonradan demarkasiyası üçün
Ermənistan və Rusiyanın birinci
şəxsləri səviyyəsində yazılı razılıq
əldə etdi. Bu prosesin tezliklə
başlanmsı üçün qısa müddətdə
təsirli mexanizmlər hazırlanacaq
və bu işə tezliklə start veriləcək.
Birmənalı qeyd etmək olar ki,
əgər noyabrın 16-da sərhəddə
törətdiyi təxribata cavab olaraq
Azərbaycan Ermənistanı ağır şəkildə

cəzalandırılmasaydı, 10 gün sonra
N.Paşinyan Soçidə delimitasiya
prosesinə razlıq verməyə məcbur
olmayacaqdı. İndi bu proses
qaçılmaz xarakter aldığından nəticəni
proqnozlaşdırmaq mümkündür.
Suveren övlətimizin sərhədlərinin
toxunulmazlığı prinsipi beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən tanındığından
və indiki şərtləri Azərbaycan lideri
İlham Əliyev irəli sürdüyündən,
əminliklə demək olar ki, delimitasiya
prosesinin nəticəsində ölkəmiz
Ermənistanın tarixi sərhədlərimizi
tanımasına nail olacaq. Bu proses
isə çoxillik təcavüzkar siyasəti
mğlubiyyətə uğradılmış işğalçı
dövlətin ərazi bütövlüyümüzü
tanınması ilə tamalanacaq.
Beynəlxalq hüquqa, xüsusilə,
Helsinki Yekun Aktına əsasən,
dövlətlərin sərhədlərinin
toxunulmazlığı prinsipi ilə ərazi
bütövlüyü və suverenliyi prinsipləri
bir-birini tamamlayan anlayışlardır

Müsahibimiz Demokratiya və İnsan Hüquqları
Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz
Qənizadədir.
– Çingiz müəllim, bu yaxınlarda
Soçidə ikitərəfli və üçtərəfli
görüşlər, eləcə də Aşqabadda İƏTin Zirvə toplantısı keçirilmişdir.
Belə görüşlərin, orada imzalanan
sənədlərin əhəmiyyətini necə
qiymətləndirirsiniz?

– Hər iki görüş beynəlxalq
aləmdə diqqətlə izlənilirdi...
– Təbii ki, beynəlxalq ictimaiyyət
hər iki görüşü böyük maraqla
izləyirdi. Çünki bərpa olunan və yeni
tikilən dəmir və avtomobil yolları,
kommunikasiya xətləri, Zəngəzur

və bunların hər üçü bütün beynəlxalq
sənədlərdə bir konteksdə qeyd olunur.
Bu da o deməkdir ki, Ermənistan
indiki razılaşma ilə sərhədlərimizi
tanıdıqdan sonra ərazi bütövlüyümüzü
və suverenliyimizi də tanımağa və
beləliklə, bizim təklif etdiyimiz hər üç
prinsip əsasında yekun sülh sazişini
imzalamağa məhkum olduğunu öz
üzərinə götürdü.
İkincisi, bəyanatda Ermənistanın
yerli və beynəlxalq tribunalarda
səsləndirdiyi heç bir tezis– nə
“Dağlıq Qarabağ”, nə “status”,
nə “münaqişə”, nə “hərbi əsirlər”,
nə də onların himayədarı olmuş
“ATƏT-in Minsk qrupu” haqqında
heç nə yoxdur. Bu isə o deməkdir
ki, Ermənistanın baş naziri bundan
sonra iki ölkə arasında davamlı
sülhün, barışın və təhlükəsizliyin
təminatı prosesində yuxarıda qeyd
olunan amillərin yer almayacağını
qəbul etdi. Artıq arxada qalmış

vasitələrlə Zəngəzur dəhlizinin
açılmasına problem yaratmağa
çalışır. Amma Soçi görüşündə
Rusiya Prezidentinin mövqeyi
ermənilərin son ümidlərini də puç
etdi. Görüşün nəticələri bu məsələdə
də ciddi irəliləyişin olacağından
xəbər verir.
Soçi görüşü Azərbaycanın
qələbəsi, Ermənistanın təxribatçı
mövqeyinin iflasıdır. Ermənistanın
ayrı yolu da yoxdur. Dəmir və
avtomobil yollarının, nəqliyyat

münaqişənin məğlub tərəfinin
rəhbəri mənasını itirmiş anlayışları
Azərbaycan liderinin qəti olaraq
rədd etməsi reallığını və bu
səbəbdən bəyanatın mətninə daxil
edilməməsini imzası ilə təsdiqlədi.
Üçüncüsü, bəyanatda bir
daha Ermənistanın ərazisindən
keçməklə Azərbaycanla Naxçıvan
arasında bütün növ kommunikasiya
xəttlərinin, dəmir və avtomobil
yollarının açılmasının vacibliyi
qeyd olundu və bu məqsədlə əlavə
tədbirlərin görülməsi razılaşdırıldı.
Bununla da Paşinyan hökumətinin
ictimai rəyi aldatmağa və rəqiblərini
sakitləşdirməyə hesablanmış
təbliğatına baxmayaraq, Zəngəzur
dəhlizinin açılmasının zəruriliyi
növbəti dəfə təsdiqləndi.
Deputat Azay Quliyev
açıqlamasını bu sözlərlə bitirdi:
“Qeyd etdiklərim bir daha onu
göstərir ki, 26 noyabr Soçi Bəyanatı
Azərbaycanın diqtəsi və razılığı
ilə hazırlanmış sənəddir və onun
mahiyyəti və ruhu milli maraqlarımıza
və strateji hədəflərimizə tam
cavab verir. Bu sənəddə işğalçı
Ermənistanın məğlubiyyəti bir daha
rəsmiləşdirildi. Bu da, heç şübhəsiz,
cənab Prezident İlham Əliyevin
növbəti siyasi və diplomatik qələbəsi
oldu”.

Hazırladı: R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

yenidənqurma layihələrinə
investisiya qoymağa çağırılır. İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
qəbul edilmiş hesabatlarda
“Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
liderlərinin imzaladıqları sənədlərdə
yer almış dəhliz” ifadəsinin öz
əksini tapmasının Zəngəzur dəhlizi
məsələsinin İƏT regionunda
uğurla təşviq olunmasının və qəbul
edilməsinin bariz nümunəsidir.
Zirvə görüşü çərçivəsində
Prezident İlham Əliyevin bir

Bu görüşlər və imzalanan sənədlər
böyük perspektivlər vəd edir
– Əvvəla, qeyd edim ki, iki ildir
koronavirus pandemiyası dünyanı
ağuşuna alıb və əksər ölkələrin
sosial-iqtisadi, siyasi-mədəni
sahələrinə ciddi ziyan vurub. O
cümlədən, Azərbaycan da bu
bəladan kənarda qalmayıb. Ancaq
dövlət başçımızın düşünülmüş
qabaqlayıcı tədbirləri koronavirusun
daha ciddi fəsadlar törətməsinin
qarşını alıb. Pandemiya bəlası
davam etsə də, respublikamız bir
sıra sahələrdə nailiyyətlər qazanıb.
Nəzərdə tutulan sosial
layihələrin icrasının reallaşdırılması
istiqamətində qətiyyətli addımlar
atılır. Bu da şəhid, qazi və
aztəminatlı ailələrin güzəranının
yaxşılaşdırılmasında müsbət rol
oynayır.
Təbii ki, bütün bunların pik
nöqtəsi Ermənistan üzərində
qazandığımız tarixi Qələbədir. Bu
Zəfər ölkəmizin dünya birliyindəki
mövqeyini daha da möhkəmləndirib
və reytinqini artırıb. Artıq
Ermənistanın 30 illik işğalına son
qoyulub və işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə bu gün yenidənqurma,
abadlıq və bərpa işləri geniş vüsət
alıb.
10 noyabr 2020-ci il və 11
yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli
razılaşmaların bütünlüklə icra
olunması işində Azərbaycan üzərinə
götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalaraq
indiyə qədər maksimum məsuliyyət
və sistemli yanaşma ortaya qoyub.
Söz yox ki, Ermənistan köhnə
xislətindən – təxribat, dağıdıcılıq,
atəşkəs rejimini pozmaq kimi
xasiyyətlərindən əl çəkmək istəmir.
Ancaq unudur ki, “dəmir yumruq” hər
an başının üstündədir. Bütün bunlara
baxmayaraq, dövlət başçımızın
uğurlu diplomatik fəaliyyəti
Ermənistanı kapitulyasiya aktını
imzalamağa məcbur etdiyi kimi, digər
razılaşmalara da vadar edəcək. Bu
günlərdə Soçidə üçtərəfli görüşdə,
ardınca, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının (İƏT) Türkmənistanın
paytaxtı Aşqabadda keçirilən 15-ci
Zirvə görüşündə də əldə etdiyimiz
uğurlu nəticələr də bunu təsdiqləyir.

dəhlizinin açılması digər ölkələrin də
yükdaşımalarına, iqtisadi inkişafına
müsbət təsir göstərəcək. İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT)
Aşqabadda keçirilən 15-ci Zirvə
görüşü Azərbaycanın beynəlxalq
platformada əldə etdiyi növbəti uğur
və Soçidə Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan liderlərinin görüşündə
qazandığı diplomatik uğurları
qələbənin məntiqi davamı kimi
qiymətləndirmək olar.
Soçi görüşünün əhəmiyyətindən
söhbət açarkən, möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin
Rusiyanın “Rossiya-1” telekanalına
müsahibəsindəki bəzi məqamları
xatırlatmaq istərdim. Ölkə
başçısı dedi ki, bu görüşün
yekununu Azərbaycanda çox
müsbət qiymətləndiririk. Rusiya
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin normallaşması üçün
çox mühüm rol oynayır. Görüşün
yekunlarına əsasən qəbul edilən,
nəqliyyat şəbəkələrinin açılması,
delimitasiya üzrə komissiyanın işə
hazırlaşması üçün atılan addımlar
barədə birgə bəyanat buna dəlalət
edir. Azərbaycan bütün bu məsələləri
dəfələrlə irəli sürüb və Rusiya
bunu həmişə dəstəkləyib. Odur
ki, bugünkü görüş də çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin
mətbuata bəyanatında regionda
iqtisadi əlaqələrin inkişafı ilə bağlı
nəqliyyat dəhlizlərinin əhəmiyyətini
vurğulaması Ermənistana ciddi
mesaj oldu. Çünki Ermənistan bütün

kommunikasiyaların açılması,
iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi,
sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi
üçün komissiyanın yaradılması
Ermənistanı da düşdüyü bataqlıqdan
xilas edə bilər. Azərbaycanın
mövqeyi haqlı olduğuna görə,
Rusiya tərəfindən də dəstəkləndi.
Beləliklə, Soçi görüşü, bütövlükdə,
Azərbaycanın haqlı mövqelərini bir
daha təsdiq etdi.
– Yeri gəlmişkən, Aşqabadda
keçirilən Zirvə görüşündə də
Azərbaycanın haqq işi müdafiə
olundu.
– Azərbaycanın İƏT-in fəal üzvü
olması, beynəlxalq platformalarda,
o cümlədən İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı
çərçivəsində təşkilata üzv dövlətlərlə
səmərəli əməkdaşlıq qurması
ölkəmizin reytinqini kifayət qədər
yüksəldir. Aşqabadda diqqət
çəkən məqamlardan biri həmin
təşkilatda təmsil olunan dövlətlərin
Azərbaycanla dostluq, müttəfiqlik
nümayiş etdirmələri, 44 günlük
müharibə nəticəsində torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsinə görə,
Azərbaycanı təbrik etmələri oldu.
Həmin ölkələrdən üçü Ermənistanın
da daxil olduğu KTMT-in üzvüdür.
Bu ölkələrin liderlərinin Azərbaycanı
qazandığı qələbə münasibətilə
təbrik etməsi Ermənistanın işğalçı
olduğunu bir daha təsdiqlədi. İƏTin Zirvə görüşü və orada keçirilən
ikitərəfli görüşlər, imzalanan sənədlər
regionumuzun gələcək inkişafı
baxımından böyük ümidlər yaradır.
Bu, ümumilikdə bölgənin beynəlxalq
əməkdaşlıq platformasına çevrilməsi
baxımından böyük perspektivlər vəd
edir.
Zirvə görüşündə qəbul edilmiş
Aşqabad sənədində Azərbaycanın
maraqlarına uyğun müddəalar öz
əksini tapıb. Sənəddə Azərbaycan
xalqı və hökuməti işğal edilmiş
ərazilərin azad edilməsi və ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması
münasibətilə təbrik edilir. Bundan
əlavə, üzv ölkələr Azərbaycanın
azad edilmiş ərazilərinin

sıra dövlət başçıları ilə səmərəli
görüşləri, o cümlədən Türkmənistan
qazının İran üzərindən Azərbaycana
daşınmasına dair üçtərəfli sazişin
imzalanması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Prezident İlham Əliyevlə
İran İslam Respublikasının
Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi
arasında baş tutan görüş də böyük
maraqla izlənilirdi. Səmimi və
mehriban şəraitdə baş tutan görüş
yaranmış soyuq münasibətlərə son
qoyulması baxımından mühüm
rol oynadı. Hər iki liderin qarşılıqlı
mesajları, yekunda imzalanan saziş,
həmçinin qonşu ölkələrin rəsmi
qurumları və şəxslərinin nümayiş
etdirdikləri isti münasibətlər gələcək
əlaqələrin inkişafında problemlərin
aradan qaldırılacağında nikbin
olmağa əsaslar yaradır. Prezident
Seyid İbrahim Rəisinin “İranda
İslam inqilabının ali rəhbərindən
tutmuş, dövlət strukturlarındakı
bütün məmurların hamısının
mövqeyi bundan ibarət idi ki,
Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünə xələl gətirilməməlidir
və Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır”
–fikrini səsləndirməsi iki ölkə
arasında əlaqələrin getdikcə
yaxşılaşacağından xəbər verir.
Ümumiyyətlə, Soçidə
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
dövlət başçılarının görüşünün
yekunu və İƏT-in Aşqabadda
keçirilən 15-ci Zirvə toplantısının
nəticələri Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdəki növbəti uğuru, diplomatik
qələbənin məntiqi davamı kimi
qiymətləndirilməlidir. Hər iki
görüşdə əldə olunan razılıqlar,
ikitərəfli görüşlər imzalan sənədlər
regionumuzun gələcək inkişafı
baxımından böyük ümidlər yaradır
və ümumilikdə, bölgənin beynəlxalq
əməkdaşlıq platformasına
çevrilməsində böyük perspektivlər
vəd edir.

Müsahibəni apardı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Bu yaxınlarda Soçidə Azərbaycan, Rusiya
prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin birgə
keçirdikləri görüş hələ də beynəlxalq aləmdə maraqla izlənilir. Bu görüşdə də ölkəmiz bölgədə söz
sahibi olduğunu bir daha təsdiqlədi. Azərbaycan
bir daha nümayiş etdirdi ki, 10 noyabr 2020-ci il və
11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli razılaşmaların
bütünlüklə icra olunması işində üzərinə götürdüyü
öhdəliklərə sadiqdir. Ötən bir il ərzində Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev hər zaman sülh çağırışları
edib, Ermənistanı sülh müqaviləsini imzalamağa çağırıb. İşğalçılıq siyasətinə adət etmiş, öz
səadətini başqa dövlətlərin ərazisində axtaran
Ermənistan tərəfi isə hələ də sülh müqaviləsini
imzalamaqdan yayınmağa çalışır.

Azərbaycan qarşısına qoyduğu
məqsədə Soçi görüşündə də nail oldu
Soçidə diqqət çəkən vacib məqamlardan
biri Azərbaycan – Rusiya münasibətlərinin
yüksək səviyyədə olması idi. İki ölkə
prezidentlərinin səmimi görüşü, isti
münasibətləri diqqətdən yayınmadı. Artıq beynəlxalq aləmə də məlumdur ki,
Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər
yüksək səviyyədədir və əməkdaşlıq getdikcə
genişlənir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin bu prosesdə müsbət rolunun
və töhfələrinin yüksək qiymətləndirilməsi
bir daha sübut etdi ki, biz danışıqlara hər
zaman açıq olmuşuq. Soçi görüşü həm də
Rusiya – Azərbaycan əməkdaşlığının önəmli
istiqamətlərinin müzakirə edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Görüşün müsbət tərəfi odur ki,
Azərbaycan Prezidentinin mövqeyi Soçidə
qəbul olunan bəyanatda hər hansı bir
şərt qoyulmadan öz əksini tapdı. Yəni,
Azərbaycan diktə edən tərəfdir və bölgədə
söz sahibidir. Bu görüşdə avtomobil və
dəmir yollarının açılmasını nəzərdə tutan
layihələrə başlanması ilə bağlı qərarlar
qəbul olundu. Görünür, Ermənistan tərəfi
indi dərk etməyə başlayıb ki, kommunikasiyaların və yolların bərpası onların da
xeyrinədir. Zəngəzur dəhlizinin açılması
ətraf ölkələrin əməkdaşlığına təkan verəcək.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin mətbuat
konfransında dəfələrlə dəhliz ifadəsini
işlətməsi birmənalı şəkildə ona dəlalət
edir ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsi bu ölkə
tərəfindən də dəstəklənir.
Görüşdən konkret nəticəsi gözlənilən
əsas məsələlərdən biri də sərhədlərin
delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı idi.
Vladimir Putin bildirdi ki, iki dövlət arasında
sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası
mexanizmlərini yaratmaq barədə razılığa
gəlindi. Dövlət başçımız da bir daha diqqətə
çatdırdı ki, Azərbaycan dəfələrlə açıq şəkildə
bildirib ki, delimitasiya prosesinə təxirə salınmadan başlamağa hazırdır. Azərbaycan hər
zaman mənfi tendensiyalardan uzaq olaraq
humanist mövqe sərgiləyib. Müharibə başa
çatandan indiyədək 100 nəfərdən çox erməni
hərbi qulluqçusu Ermənistan tərəfə verilib.
Bununla da Azərbaycan regionda sabitliyin
möhkəmləndirilməsi, dinc həyatın qurulması
işinə mühüm töhfə verib.
Soçi görüşü Azərbaycanın gücünü bir
daha təsdiqlədi, Ermənistan üzərində qazandığımız tarixi Qələbə bölgədə yeni reallıqlar
formalaşdırıb. Ermənistanın yeganə çıxış
yolu bu reallıqla barışmaqdır.

Azər SÜLEYMANOV,
YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri

Soçi görüşü mübahisəli
məsələlərin ədalətli
həllinə zəmin yaratdı
Soçidə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev,
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putin və Ermənistan Respublikasının baş
naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüşün keçirilməsi, ölkə rəhbərlərinin mətbuata
bəyanatla çıxış etmələri və nəhayət, avtomobil
və dəmir yollarının açılmasını nəzərdə tutan
layihələrə başlanması ilə bağlı qərarların qəbul
olunması mübahisəli məsələlərin ədalətli
həllinə zəmin yaratdı.
Bu fikirləri Türkiyə Prezidenti yanında
Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü,
sabiq millət vəkili, professor İsmayıl Safi dedi.
O qeyd etdi ki, Azərbaycan Prezidenti
üçtərəfli razılaşmaların tam icrasında maksimum ardıcıl və məsuliyyətli olduğunu Soçidə
bir daha göstərdi. Müharibədən sonrakı
bir il ərzində Ermənistandan fərqli olaraq,
Azərbaycan sülh istiqamətli görüşlərin baş
tutmasına həmişə konstruktiv yanaşması ilə
fərqlənib.
Cənab İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdi ki, biz Zəngəzur dəhlizini açacağıq – istər
danışıqlarla, istərsə güc yolu ilə. 16 noyabr
təxribatına verilən layiqli cavabdan sonra
Ermənistanı güzəştə məcbur edəcək yeni
reallıqlar ortaya çıxıb. Soçidə Azərbaycanın
əldə etdiyi diplomatik nailiyyətlər göstərir ki,
biz Zəngəzur dəhlizinin açılmasına doğru
gedirik.
Əslində, bu müddət ərzində üçtərəfli
bəyanata destruktiv yanaşmaya cəhd edən
Ermənistan olub. Lakin Ermənistan anlamalıdır ki, hadisələrin bu istiqamətdə inkişafı onlara da xeyirlidir. Sülhə əməl etmək,
nəqliyyat dəhlizlərinin və xətlərinin açılmasına
maneçilik törətməmək, nəinki Azərbaycanın,
Ermənistanın, o cümlədən, Cənubi Qafqazın
dirçəldilməsinə, digər dövlətlərin də bu inkişaf
prosesinə qoşulmasına zəmin yaradır. Soçi
görüşünün əlamətdar xüsusiyyətlərindən biri
də Rusiya dövlət başçısının səylərinin İlham
Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsidir.
Prezident İlham Əliyev üçtərəfli görüşün baş
tutmasına və Rusiyanın roluna səmimi qiymət
verməklə Ermənistan rəhbərinin hər vəchlə bu
formatdan qaçmaq istəyinin də qarşısını aldı.
Türkiyəli politoloq bildirdi ki, Azərbaycan
hər zaman bölgə dövlətləri ilə qarşılıqlı
əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verib.
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu
siyasət nəticəsində Azərbaycan–Türkiyə,
Azərbaycan–Rusiya, Azərbaycan–Gürcüstan münasibətləri bu gün strateji tərəfdaşlıq
xarakteri daşıyır. Soçi görüşünün müsbət
ab-hava şəraitində keçməsi və prinsipial qərarların qəbul edilməsi bu ölkələrlə
Azərbaycanın, o cümlədən Ermənistanın
əlaqələrinin inkişafına yeni stimul verəcəyinə
əminəm. Ermənistan qarşılıqlı əlaqələrin
bütün istiqamətlər üzrə inkişaf səviyyəsinin
yüksəldilməsində maraqlı olmalıdır. Çünki
Azərbaycan güclü dövlətdir, Ermənistanın

isə iqtisadiyyatı müharibədəki ağır
məğlubiyyətdən sonra da daha da çöküb.
Bu baxımdan, ağıllı düşünüb, praqmatik
addımlar atmaqda və istər Azərbaycanla,
istərsə də ona hər cür siyasi və mənəvi
dəstək verməkdən çəkinməyən Türkiyə ilə
münasibətləri düzəltməkdə fayda var. Soçi
görüşü göstərdi ki, Azərbaycanın geostrateji
yol və nəqliyyat xəritələrinin reallaşdırılmasında istəyi daha məntiqli və reallığa yaxındır.
İ. Safinin fikrincə, Nikol Paşinyan da bu
strateji iqtisadi açılış proqramlarında maraqlı olmalıdır. Yoxsa, vəziyyət Ermənistan
üçün daha da acınacaqlı olar. Hazırda
Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur nahiyyəsinin
Qərbi Zəngəzurla birləşdirəcək yol kommunikasiyalarının tikintisi aparılır. Müəyyən olunmuş vaxtdan da əvvəl Azərbaycan bu dəhlizin
açılmasını reallaşdıracaq.Ermənistandan isə
yalnız revanşist bəyanatlar eşitmişik. Üstəlik,
Ermənistan Azərbaycanın əksinə olaraq,
yenidən müharibənin baş verməsini aktuallaşdıran addımlar atır.
Ona görə də Soçi görüşü keçirilməli
və ölkələrin real addımlar atmalı olduğu
dəqiqləşdirilməli idi. Bu baxımdan, Soçi
görüşündə əsasən Azərbaycanı maraqlandıran mövzular müzakirə olundu və
yekun qərarlar qəbul olundu. Azərbaycan
bu məsələdə haqlı tərəfdir. Lakin indi
gündəlikdə duran əsas məsələlər təbii ki,
iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması,
sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası idi. Ermənistanda sərhəd məsələsinin
həllini istəməyən kifayət qədər qüvvə vardır.
Soçidə humanitar məsələlərdə də irəliləyişə
nail olmuşuq – bağlı qapılar arxasında
aparılan danışıqlardan sonra mina problemi və ermənilərin indiyədək Azərbaycana
verməkdən imtina etdiyi “mina xəritələri”
məsələsində də müsbət irəliləyiş olacaq.
Cənab İlham Əliyevin iradəsi, qətiyyətli və
inamlı gedişləri nəticəsində proses başlamaq
üzrədir və yaxın zamanlarda bu istiqamətdə
diqqətəlayiq işlərə başlanılacaq.

Təqdim etdi:
Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”
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Bir ildən artıqdır ki, xalqımız Ermənistan üzərindəki parlaq qələbənin
sevinci ilə yaşayır. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrimizin əzəli torpaqlarımız olan Qarabağı
və Şərqi Zəngəzuru uzun sürən işğaldan azad etməsi tariximizin
şanlı salnaməsidir. 10 noyabr 2020-ci il hamımız üçün unudulmaz
tarixə çevrilib. Həmin gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın
imzaladıqları üçtərəfli bəyanat tarixi qələbəmizi rəsmiləşdirdi.
Ermənistan rəhbərliyi məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu açıq şəkildə
hiss etdi və məcburiyyət qarşısında kapitulyasiya aktına imza atdı.
Kapitulyasiya aktına görə, bir güllə atmadan noyabrın 20-si Ağdam,
25-i Kəlbəcər, dekabrın 1-i isə Laçın rayonları Azərbaycana qaytarıldı.
Həmin ərazilərdə Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Beləliklə, Azərbaycan
həm döyüş meydanında, həm də siyasi müstəvidə böyük qələbə
qazandı.

Azərbaycanda 11 aministiya aktı, 67
əfv sərəncamı imzalanıb.
Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi qələbənin birinci ildönümü
ilə bağlı bu qələbənin memarı olan
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
təşəbbüs ilə 8 Noyabr – Zəfər Günü
münasibətilə amnistiyanın elan
edilməsi təşəbbüsü alqışla qarşılanmışdır. Hazırkı amnistiya aktı genişmiqyaslı olması ilə digərlərindən
seçilir. Bu amnistiya aktı Penitensiar
Xidmət üzrə 5800 məhkuma, Probasiya Xidməti üzrə isə 8800 nəfərə
şamil edilib. Amnistiya aktının icrası
onun şamil edildiyi 17 min nəfərdən
15 minə yaxını üzrə ədliyyə orqanları

1948–1953-cü və 1988–1992-ci illərdə
etnik təmizləmə, terrorçuluq və soyqırımı siyasəti nəticəsində Ermənistandan
deportasiya olunmuş şəxslər.
Qərarda amnistiyanın doğma
yurd-yuvalarından didərgin salınmış soydaşlarımıza da tətbiqi öz
əksini tapıb. Belə ki, 1988–1993-cü
illərdə Azərbaycan ərazisinin bir
hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı
nəticəsində öz doğma torpaqlarından
məcburi köçkün düşmüş şəxslərə
amnistiya tətbiq olunacaq. Bunlarla
yanaşı, 1990-cı il 20 Yanvar faciəsində
əlil olmuş şəxslər və ya şəhid olmuş
şəxslərin, Azərbaycan Respublikasının, habelə keçmiş SSRİ-nin Silahlı
Qüvvələri tərkibində beynəlmiləl borcu-

Azərbaycan Prokurorluğu əldə
etdiyi nailiyyətlərə görə beynəlxalq
təşkilatın mükafatına layiq görülüb
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin göstəriş
və tövsiyələrinə uyğun olaraq, milli prokurorluq orqanları bir sıra
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən Korrupsiyaya Qarşı
Avropa Tərəfdaşları Təşkilatı (EPAC) və Korrupsiyaya Qarşı Avropa
Əlaqələndiricilər Şəbəkəsi (EACN) ilə səmərəli əməkdaşlığını davam
etdirir.

Amnistiya aktının qəbulu humanist
siyasətimizin növbəti təzahürüdür
2020-ci il noyabrın 8-də
Azərbaycan xalqı üçün müstəsna
mənəvi dəyərə malik, “Qarabağın
tacı” olan Şuşa şəhəri qəhrəman
hərbçilərimizin qeyri-adi peşəkarlığı
sayəsində azad edildi. Bu gün dünyanın əksər ölkələri hərbçilərimizin
misli görünməmiş fədakarlığını, hərbi
taktikasını öyrənirlər. Mərd oğul və
qızlarımızın hədsiz Vətən sevgisi və
qəhrəmanlığı sayəsində Şuşanın
düşmən əsarətindən azad edilməsi
müharibənin gedişində həlledici rol
oynadı.
Vətən müharibəsində qazanılmış
tarixi zəfərin birinci ildönümü ilə bağlı
bu qələbənin memarı olan Prezident
İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş
amnistiya aktının qəbul olunması
dövlətimizin humanizm siyasətinə
sadiqliyinin bariz nümunəsidir. Milli
Məclis möhtərəm Prezidentimizin
bu təşəbbüsünü dəstəkləyərək,
humanizm ənənələrini davam etdirmiş, cinayətlərin xarakteri və ictimai
təhlükəlilik dərəcəsini nəzərə alaraq,
cəzadan azad olunacaq şəxslərin
dövlətimizin rifahına və inkişafına öz
töhfələrini verəcəklərinə ümid edərək,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin
19-cu bəndini rəhbər tutaraq, 8 Noyabr
– Zəfər Günü münasibətilə amnistiya
elan edilməsi barədə qərar qəbul edib.
Amnistiya aktı 4 bölmə və 45
hissədən ibarətdir. Birinci bölmədə
amnistiyanın şamil edildiyi şəxslərin
siyahısı yer alıb. İkinci bölmədə tətbiq
edilən məhdudiyyətlər, üçüncü və dördüncü bölmələrdə isə müvafiq olaraq,
aktın qüvvəyə minməsi və icra prosesi
ilə bağlı məlumatlar öz əksini tapıb.
Onu da qeyd edək ki,
Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yüksək səviyyədə
təmin olunmasının əsası ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub.
Azərbaycan Şərqdə ilk müsəlman
ölkəsidir ki, ölüm hökmünün ləğv
edilməsi barədə qərar qəbul edib. Ulu
öndərin təşəbbüsü ilə 1995- ci ildə
əfvetmə institutunun əsası qoyulub.
Heydər Əliyevin siyasətində humanizm
prinsiplərinə sadiqlik prioritet təşkil
edib. Bu siyasətin nəticəsi olaraq ulu
öndər tərəfindən 1995-2003-cü illərdə
32 əfv fərmanı imzalanıb. Bunun
nəticəsində 3 mindən artıq şəxs bağışlanaraq cəzalarından azad ediliblər.
Həmçinin 1993-2003-cü illərdə 7
dəfə amnistiya elan edilib. Amnistiya
aktları törətdiyi cinayət əməlindən
səmimi peşmançılıq hissi keçirən 78
mindən çox insana şamil edilib, 21
min 325 nəfər cəzasının çəkilməmiş
hissəsindən azad olunub.
Ümummilli liderin möhkəm təməllər
üzərində əsasını qoyduğu humanizm
siyasəti varisliyini bütün sahələrdə
uğurla davam etdirən Prezident İlham
Əliyevin daim diqqət mərkəzində
saxladığı əfvetmə institutunun çe-

vik və işlək mexanizmlər əsasında
fəaliyyətini təmin edib. Dövlət başçımızın və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
qəbul olunan əfv və amnistiya aktları
indiyədək on minlərlə ailəyə sevinc
bəxş edib. Möhtərəm Prezidentimizin
son 18 ildə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə verdiyi xüsusi
önəm beynəlxalq aləmdə də yüksək
dəyərləndirilir. Ölkə başçısının
əfvlə bağlı imzaladığı sərəncamlar
Azərbaycanda insan hüquqlarının etibarlı təminatına və demokratikləşməyə
xidmət edən strateji siyasi kursun layiqincə davam etdirildiyinin
göstəricisidir. Son illər Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü və bilavasitə
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə çağdaş dünyanın yeni çağırışlarına uyğun geniş islahatlara start verilib. Xüsusən də dövlət
quruculuğu sahəsində daha mütəşəkkil
idarəetmə formasının yaradılmasını
hədəfləyən sistemli dəyişikliklər və
struktur islahatları cəmiyyət və dövlət
həyatında mühüm yeniliklər vəd edir.
Ölkəmizdə aparılan genişmiqyaslı islahatların nəticəsi olaraq,
hazırda məhkəmə-hüquq islahatları
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm
qoyub. Nəzərdə tutulan təkmilləşmə
prosesi son dövrlər bütövlükdə, ölkə
üzrə həyata keçirilən geniş islahatlar
kursunun tərkib hissəsidir. Bu sahədə
daha yüksək nəticələrə nail olmaq
məqsədilə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Məhkəmə-hüquq sistemində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Fərman
mühüm siyasi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu sənəd respublikamızda normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən siyasi
kursun keyfiyyətcə yeni mərhələsinin
başlanğıc nöqtəsi də hesab olunur.
Son 18 ildə Prezident İlham Əliyev
35 əfv sərəncamı imzalayıb. Milli
həmrəyliyə istiqamətlənmiş bu humanist addımlar ümumilikdə, indiyədək
10 minə yaxın şəxsi əhatə edib.
2003-2021-ci illərdə Azərbaycanda
həm də 4 dəfə amnistiya elan edilib.
Ümumiyyətlə, müstəqillik dövründə

tərəfindən təmin olunacaq. Azadlığa
buraxılacaq məhkumların cəmiyyətə
adaptasiya ilə bağlı da tədbirlər görülüb. Amnistiya ilə azadlığa buraxılacaq
məhkumların cəmiyyətə adaptasiya
ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən
də işlər görülür. Həmin məhkumlar
reabilitasiya və adaptasiya prosesi
çərçivəsində müraciət edərək zəruri
yardımlar ala bilərlər. Hər bir məhkum
dövlət tərəfindən diqqət mərkəzində
saxlanılır.
“8 Noyabr – Zəfər Günü
münasibətilə amnistiya elan edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin qərarının birinci bəndi
“Amnistiya tətbiq edilən şəxslərin
dairəsi” adlandırılır. Bu bəndə nəzər
yetirdikdə amnistiya tətbuiq olunacaq
məhbusların əhatə dirəsinin nə qədər
geniş olduğunu görərik. Bununla
bağlı bəzi faktları diqqətə çatdırmaq
istərdim. Qərarda qeyd edilir ki, təyin
edilmiş cəzanın müddətindən asılı
olmayaraq aşağıdakı məhkumlar
müəyyən müddətə azadlıqdan
məhrumetmə cəzasından azad
edilsinlər. Kimdir onlar, deyərdim ki, o
xoşbəxt şəxslər?
İlk növbədə, Vətən müharibəsində
və Azərbaycan Respublikasının
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün
qorunması uğrunda aparılan digər
döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş
şəxslər, habelə bu müharibədə və
döyüş əməliyyatlarında həlak olmuş
və ya xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin
yaxın qohumları. Həmçinin Vətən
müharibəsində və Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi
bütövlüyünün qorunması uğrunda
aparılan digər döyüş əməliyyatlarında
iştirakla əlaqədar, habelə digər xüsusi
xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının orden və medalları ilə təltif
olunmuş şəxslər. Bu qərar qüvvəyə
mindiyi günədək, o cümlədən Vətən
müharibəsi dövründə mülki əhaliyə
qarşı Ermənistan Respublikasının
hərbi təxribatı nəticəsində əlil olmuş
şəxslər və ya həlak olmuş şəxslərin
Xocalı soyqırımında əlil olmuş şəxslər,
həlak olmuş və ya xəbərsiz itkin
düşmüş şəxslərin yaxın qohumları,

nu yerinə yetirmiş və ya sülhməramlı
əməliyyatlarda iştirak etmiş şəxslər,
həmçinin həmin vəzifələrin yerinə
yetirilməsi ilə əlaqədar həlak olmuş və
ya xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin yaxın qohumları, İkinci Dünya müharibəsi
dövründə faşizmə qarşı döyüşlərdə
iştirak etmiş, eləcə də həmin dövrdə
keçmiş SSRİ-nin Silahlı Qüvvələrində
və arxa cəbhədə xidmət etmiş və
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada bunlara bərabər tutulan
şəxslər, həmçinin bu döyüşlərdə həlak
olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş
şəxslərin yaxın qohumları, habelə
keçmiş SSRİ-nin orden və medalları
ilə təltif olunmuş şəxslər, o cümlədən
keçmiş SSRİ dövründə siyasi repressiyaya məruz qalmış, sonradan
səlahiyyətli orqanların qərarları ilə
bəraət almış şəxslər və onların yaxın
qohumları, Çernobıl qəzasının aradan
qaldırılmasında iştirak etmiş və onlara
himayəçilik edən şəxslər (himayəçilik
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş
qaydada müəyyən olunmuşdursa) bu
humanist siyasətdən yararlanacaqlar.
Amnistiya aktı qadınlara, cinayət
törədərkən 18 yaşına çatmamış
şəxslərə, bu qərar qüvvəyə mindiyi
günədək 60 yaşına çatmış şəxslərə,
həmçinin birinci və ya ikinci dərəcə
əlilliyi olan, öhdəsində (himayəsində)
yetkinlik yaşına çatmayan övladı,
yaxud birinci və ya ikinci dərəcə əlil
övladı olan, o cümlədən bu qərarın
qüvvəyə mindiyi günədək atalığı,
övladlığa götürməsi, qəyyumluğu və
himayəçiliyi qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş qaydada müəyyən olunmuş
şəxslərə şamil olunacaq.
Amnistiyanın tətbiqi yalnız bununla bitmir. Qeyd etdiyimiz kimi,
Zəfər Gününə həsr olunmuş amnistiya öz əhatə dairəsinin genişliyinə
görə əvvəlkilərdən xeyli fərqlənir.
Ümumiyyətlə, indiyədək həyata
keçirilən 11 amnistiya aktı 117 min 770
şəxsə şamil edilib.
Azərbaycanın sürətli inkişafı,
Ermənistanın 30 illik işğalçı siyasətinə
44 gün ərzində rəşadətli ordumuzun gücü ilə son qoyulması və
Qarabağda aparılan genişmiqyaslı
yenidənqurma və bərpa işləri ölkəmizin
dünya birliyindəki mövqeyini daha da
möhkəmləndirib. Faktlar da təsdiqləyir
ki, Prezident İlham Əliyevin ölkəyə
rəhbərliyi dövründə insan hüquq və
azadlıqlarının, eləcə də, vətəndaşlara
layiqli həyat səviyyəsinin təmin
edilməsi prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyulub. Hazırda Azərbaycanda
vətəndaşlar cəmiyyət həyatında
qanunla qadağan edilməmiş hər
şeydə azaddırlar. Bu da ölkə başçısının humanist siyasətinə xüsusi önəm
verməsinin göstəricisidir.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, dekabrın 1-2-də Litvanın paytaxtı Vilnüsdə bu ölkənin Xüsusi İstintaq Xidmətinin (STT) təşkilatçılığı ilə EPAC/
EACN-in 20-ci ildönümünə həsr olunmuş
Peşəkar Konfransı və Baş Assambleya iclası
keçirilib. Avropa İttifaqı çərçivəsində fəaliyyət
göstərən regional təşkilatların, habelə EPAC/
EACN-ə tərəfdaş ölkələrin korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumlarının yüksək vəzifəli nümayəndələrinin
iştirak etdikləri tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan
Respublikasının Baş Prokuroru yanında
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
rəis müavini İsfəndiyar Hacıyev təmsil edib.
Yüksək səviyyəli tədbirin açılış
mərasimində çıxış edən Litva Prezidentinin
nümayəndəsi Darius Kulieşius dövlət başçısı Gitanas Nausedanın müraciətini iclas
iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Daha sonra
söz alan STT-nin direktoru Jidrunas Bartkus
konfransın işini açıq elan edərək qarşıda
duran məqsəd və vəzifələrdən danışıb.
Sonra tədbir iştirakçıları tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əldə olunmuş müsbət təcrübələrə dair fikir mübadiləsi
aparılıb, bu sahədə yaranan problemlər və
onların həlli yolları müzakirə edilib.
Tədbirin “Korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində milli və regional təcrübəsinə dair
EPAC/EACN-2021 mükafatı”na həsr olunmuş sessiyasında çıxış edən nümayəndəmiz
korrupsiyaya qarşı mübarizənin dövlət
siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri
olduğunu vurğulayıb, həmin sahədə həyata
keçirilən mütərəqqi hüquqi və institusional
tədbirləri iştirakçıların diqqətinə çatdırıb,
korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı
tədbirlərin uğurlu və innovativ nümunəsini
təşkil edən "ASAN xidmət” və “DOST”

modelləri barədə onlara geniş məlumat
verilib.
Sessiyanın sonunda Azərbaycan Prokurorluğu korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə
EPAC/EACN 2021 mükafatı ilə təltif olunub.
Bundan başqa, tədbirdə EPAC/EACNin Avropa Birliyində Dürüstlük İşçi Qrupu
tərəfindən dürüstlük və antikorrupsiya standartları üzrə hazırlanmış metodik tövsiyənin
təqdimatı həyata keçirilib. Həmin materialda
Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun metodologiyası da əksini tapıb.
Tədbirin sonunda EPAC/EACN-in prezidenti vəzifəsinə seçkilər keçirilib. Həmin
vəzifəyə Litva Respublikasının Xüsusi
İstintaq Xidmətinin direktoru Jidrunas Bartkus
seçilib.

Britaniya Azərbaycandan gələnlər
üçün giriş qaydalarına dəyişiklik edib
Böyük Britaniya ölkəyə giriş qaydalarına dəyişiklik edib. Böyük Britaniya
hökumətinə istinadən verilən məlumatda qeyd olunur ki, bundan sonra Böyük
Britaniyaya səfər edən şəxslər 48 saatdan gec olmayan mənfi test nəticələrini
təqdim etməlidirlər. Bu sənəd turistlərin peyvənd olunmamasından asılı olmayaraq
tələb ediləcək, istisna yalnız 12 yaşdan aşağı uşaqlara şamil ediləcək.
Xatırladaq ki, oktyabr ayında Böyük Britaniya Azərbaycanı vaksin sertifikatı olduğu
təqdirdə vətəndaşların ölkəyə giriş hüququ
olan dövlətlər siyahısına daxil etmişdi. Yeni
qaydalara əsasən, Azərbaycandan daxil olan
vətəndaşlar vaksin olunduğu halda belə mənfi
test nəticəsi təqdim etməlidirlər.
Hazırda Böyük Britaniya "Oxford/AstraZeneca", "Pfizer BioNTech", "Moderna" və "Janssen"
peyvəndlərinin sertifikatını tanıyır.

Rasim MUSAYEV,
Zaqatala rayon prokuroru, baş
ədliyyə müşaviri

“Xalq qəzeti”

Bakıxanov qəsəbəsində Nazim İsmayılov
küçəsi əsaslı təmir edilib
V

ətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində
2021-ci ilin “İnvestisiya Proqramı”na uyğun olaraq, Sabunçu rayonu,
Bakıxanov qəsəbəsində 3.2 km uzunluğa malik Nazim İsmayılov
küçəsi əsaslı şəkildə təmir edilib. Küçənin eni təxminən 10 metr təşkil edir.
AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir ki, aparılan təmir işləri çərçivəsində
Nazim İsmayılov küçəsi boyunca
köhnə asfalt-beton örtüyünün üst qatı

frezlənərək kənara daşınıb. Paralel
olaraq küçə boyu səth sularının normal
kənarlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş
yağış-kanalizasiya sistemi də bərpa

olunaraq işlək vəziyyətə gətirilib, yeraltı
kommunikasiya xətlərinə yeni baxış
qapaqları qoyulub.
Bununla yanaşı küçə boyu zəruri
olan yerlərdə piyada səkiləri bərpa olunub, köhnə səki daşları yenisi ilə əvəz
edilib, mümkün ərazilərdə parkinq yerləri
təşkil edilib. Daha sonra isə “İnşaat
Norma və Qaydaları”na uyğun olaraq
küçəyə 2 laydan ibarət yeni asfalt-beton
örtüyünün döşənməsi işləri icra olunub.
Sonuncu mərhələdə avtonəqliyyat
vasitələrinin normal hərəkətinin təmin
edilməsi üçün üfiqi nişanlanma xətlərinin
çəkilişi işləri aparılıb, zəruri yerlərdə yol
nişanları quraşdırılıb.

Bütün işlər Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin
nəzarəti altında tərtib olunmuş qrafikə
uyğun şəkildə aparılıb.
Təmir aparılan küçə Bakıxanov
qəsəbəsində vətəndaşların əsas istifadə
etdiyi ərazilərdən biri olduğu üçün təmirbərpa işlərinin aparılması gediş-gəlişin
rahatlaşmasına, sərnişindaşımanın daha
da asanlaşmasına gətirib çıxarıb.
Cari ilin “İnvestisiya Proqramı”na uyğun olaraq Sabunçu rayonu ərazisində
təmirə ehtiyacı olan və ümumi uzunluğu
9 km təşkil edən qəsəbədaxili küçə və
yol təmir edilib.

Belə ki, rayonun Bakıxanov
qəsəbəsində təmiri yenicə bitmiş 3.2
km uzunluğa malik Nazim İsmayılov
küçəsindən başqa 3.1 km uzunluğa
malik Bəşir Bünyadov küçəsi, Bilgəh
qəsəbəsində hər birinin uzunluğu 1
km olan Əliağa Ağayev və Rəsul Rza
küçələri, Ramana qəsəbəsində uzunluğu
700 metr təşkil edən Mərkəzi küçə əsaslı
şəkildə təmir edilib.

Xatırladaq ki, Prezident İlham
Əliyevin Sərəncam və tapşırıqları əsasında AAYDA tərəfindən
2019–2020-ci illərdə isə Sabunçu rayonunun qəsəbələrini əhatə edən ümumi
uzunluğu 200 km-dən çox olan küçə və
yol təmir edilib.

“Xalq qəzeti”
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7 dekabr 2021-ci il, çərşənbə axşamı

“Azərbaycanın mədəniyyət naminə
sülh konsepsiyasını dəstəkləməyə hazırıq”

Qubadlının cəsur oğlu

Vətənpərvər oğlan idi Faiq Qasımov. Qubadlı işğal olunandan
sonra rayonun digər sakinləri kimi məcburi köçkün həyatı yaşamışdı. Birinci Qarabağ müharibəsində Laçında və Qubadlıda Milli
Qəhrəman Əliyar Əliyevin taborunda topçu kimi vuruşmuşdu.
Vətən müharibəsi şəhidi polkovnik-leytenant Qasımov Faiq Qaçay
oğlu 1974-cü il fevralın 10-da Qubadlı
rayonunun Qayalı kəndində anadan
olmuşdu.
1993-cü ildə Bakı Ali Birləşmiş
Komandanlıq Məktəbinə daxil olmuşdu, 1995-ci ildə hərbi məktəbi bitirib,
tağım komandiri kimi Naxçıvan MR-də
fəaliyyətə başlamış, 2009-cu ilədək
Naxçıvan MR-də cəbhə bölgəsində
müxtəlif vəzifələrdə işləmiş, sonra
isə üç il Balakən rayonunda xidmət
etmişdi.
2012-ci ildə öz təkidi ilə təyinatı Füzuli cəbhəsinə dəyişdirilmişdir. 2
 016-cı
ilin Aprel döyüşlərində fəal iştirak
etmiş və göstərdiyi şücaətlərə görə
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif
olunmuşdur.

Bundan başqa , “Qüsursuz xidmətə
görə” 1-ci, 2-ci, 3-cü dərəcəli medallarla, “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90, 95 və 100 illik
yubley medalları, “Hərbi Xidmətdə
Fərqləndiyinə görə” 3-cü dərəcəli medalı, “Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələri veteranı” medalı ilə təltif
olunmuşdur.
Polkovnik-leytenant Faiq Qasımov
27 sentyabr 2020-ci ildən başlayan
Vətən müharibəsində Füzuli uğrunda
gedən döyüşlərdə düşmənin müdafiə
səddini yaran ilk hərbçilərimizdən biri
olmuşdur. Elə həmin döyüşlərdə də
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
2020-ci il oktyabrın 20-də II-ci Fəxri
Xiyabanda dəfn edilmişdir.
Ölümündən sonra Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncamları
ilə polkovnik-leytenant Faiq Qasımov

Böyük Britaniya Hökumətinin Fövqəladə Vəziyyətlər Elmi Məşvərət
Qrupunun (SAGE) ekspertləri belə qənaətə gəliblər ki, koronavirus ən
azı qarşıdakı 5 il ərzində ciddi təhlükə mənbəyi olaraq qalacaq. Həmçinin
göstərilən həmin müddət ərzində koronavirusa qarşı peyvəndləmə və
monitorinq vasitəsilə cavab tədbirləri görməyin vacib olacağı bildirilib.
Lakin peyvəndləmə və sair cavab tədbirləri yetərsiz olsa, bu müddət
uzana da bilər. Məşvərət qrupu tərəfindən Böyük Britaniyada aparılan
geniş əhatəli peyvəndləmə işləri nəticəsində koronavirusa yoluxma ilə
bağlı vəziyyətin nisbətən sabitləşdiyi də diqqətə çatdırılıb.

“ICESCO adından
Azərbaycana belə bir ağır dövrdə
“Mədəniyyət naminə sülh” qlobal
kampaniyasının Tərəfdaşlıq
Forumunu təşkil etdiyinə
görə təşəkkür edirəm”. Bunu
ICESCO-nun baş direktoru Salim
bin Məhəmməd Əl-Malik foruma
göndərdiyi mesajda deyib.

“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” fəxri
adı, “Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə də təltif
edilmişdir. Ailəli idi. İki övladı var.
Allah rəhmət eləsin!

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

məlumdur ki, virus burun – tənəffüs yolu
ilə keçir. Ona görə də mütləq burunun
hər gün xüsusi dezinfeksiyasını həyata
keçirmək lazımdır.
Xarici ölkə virusoloqları, həmçinin,
immunologiya sahəsində daha təcrübəli
olan mütəxəssislər bildirirlər ki, infeksion xəstəliklər və epidemiyanın
qanunauyğunluqlarından biri budur
ki, virus yayıldıqca, dəyişdikcə, yayılma sürəti artdıqca, gücü bir o qədər
zəifləyir, onun zərərvericilik – öldürücülük

“Omicron” pandemiyanın sonunu gətirə bilər
Bu ştammdan qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilk dəfə
bu il noyabrın 24-də rast gəlinən COVID –19-un yeni variantı olan “Omicron”
ştammına yoluxma nisbətinin əvvəlki
mutasiyalarla müqayisədə daha yüksək
olduğunu elan edib və COVID – 19-un
yeni variantından qaynaqlanan riskin
daha çox olduğunu qeyd edib.
İnfeksionistlər bildirirlər ki, “Omicron”
ştammının Azərbaycanda mövcud olması
haqqında hələlik heç bir məlumat yoxdur.
Verilən xəbərlərə görə, bu ştammda
əsas müşahidə olunan əlamətlər hədsiz
dərəcədə süstlük, halsızlıq və şiddətli
baş ağrılarıdır. COVID – 19-un digər
ştammlarında müşahidə olunan dadbilmə
və qoxubilmənin itməsi, şiddətli sümük
ağrıları, temperatur yüksəlməsi “Omicron”
ştammı üçün o qədər də xarakterik
deyil. Digər ştammlarla müqayisədə yeni
ştamma yoluxma zamanı saturasiyanın
– qanda oksigenin miqdarının düşmədiyi
də deyilir. Bu isə virusa yoluxanların
daha tez sağalmaları üçün çox vacib
məqamdır.
Azərbaycanda COVID –19 əleyhinə
2021– 2022-ci illər üçün vaksinasiya
strategiyasına uyğun olaraq, ölkə üzrə
peyvəndləmə prosesi mərhələli şəkildə
davam edir. Aparılan tədqiqatların
nəticələri bir daha göstərir ki, virusun yeni
və çox sürətlə yayılan təhlükəli variantı

olan “Omicron” ştammından qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır. İnfeksionistlərin və
immunoloqların bildirdiklərinə
görə, yayılan yeni ştammdan
qorunmaq üçün vaxt itirmədən
gücləndirici peyvəndləmə
aparılmalıdır. Qeyd etməliyik ki,
“buster” doza yalnız “Omicron”
ştammı üçün nəzərdə tutulmayıb. Yeni ştamm yayılmamışdan
əvvəl də “buster” dozanın vurulması dünya səhiyyəsində qəbul
olunmuşdu. “Buster” dozanın vurulması
virusun mutasiyası nəticəsində yaranan
bütün digər ştammlara qarşı mübarizə
yollarından biridir. Bu doza gələcəkdə
“Omicron”dan başqa hansısa ştammların yaranacağı təqdirdə də onlara təsir
edəcək. Ona görə də hər kəsə. xüsusən
də risk qrupuna daxil olan şəxslərə “buster” dozanın vurulması məsləhət görülür.
Hazırda “Omicron” ştammının
Rusiyaya, eləcə də, Azərbaycana və
digər qonşu ölkələrə keçmə ehtimalı artıb
və bəlkə də artıq bu ştamm bəzi ölkələrin
sərhədlərini keçib. Virusoloqlar əmindir ki,
bu ştammın yayılmayacağı ölkə qalmayacaq. Bəs “Omicron”dan qorunmaq üçün
daha nələr lazımdır? Rusiyalı genetik, mikrobioloq Konstantin Severinov
“Delta”dan da yoluxucu olan yeni mutasiyadan qorunmağın yollarını açıqlayıb.
O, hesab edir ki, yeni vaksin olunanlar
və peyvənd vurdurduğu vaxtdan 1– 2 ay
keçməyənlər yeni mutasiyaya qarşı bir
qədər dözümlü ola biləcək. Bir il, 6 ay
əvvəl koronavirusa yoluxub sağalanlarda
isə yoluxma riski çox yüksəkdir. “Buster”
dozanı son ayda vurduranlar şanslı ola
bilərlər. Mikrobioloq, həmçinin diqqətə
çatdırıb ki, maskaları daha mükəmməl
seçib, dekabr –yanvar ayında kütləvi
yerlərdən çəkinmək lazımdır. Hamıya

Azərbaycan
Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin
Heyvandarlıq ElmiTədqiqat İnstitutu
221100-cı xərc maddəsi üzrə
dəftərxana və təsərrüfat
ləvazimatlarının alınması məqsədilə

KOTİROVKA
SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək
üçün sənədlər qapalı zərfdə, imzalanıb
möhürlənmiş formada Göygöl rayonu, Firuzabad qəsəbəsində, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun ünvanına 22 dekabr 2021-ci il saat
17.00-dək təqdim olunmalıdır.
Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Maraqlanan təşkilatlar +(994) 2220 2-23-30
və +(994) 2220 2-20-62 nömrəli telefonlarla
əlaqə saxlaya bilərlər.

qabiliyyəti azalır. “Omicron”un pandemiyaya təsiri barədə maraqlı proqnoz
verən mütəxəssislər bildirirlər ki, əldə
edilən məlumatlara görə, yeni variant
pandemiya dövründə ən sürətli yayılma xüsusiyyətinə malik ştammdır: “O,
“Delta”dan da sürətli yayılır. Amma yayılma sürətinə baxmayaraq, bunu proqnozlaşdırmaq olar ki, öldürücülük qabiliyyəti
aşağı olacaq. Əgər bu variant qrip kimi
yüngül keçərsə, elə hesab edin ki, insanları özü vaksinasiya edəcək. “Omicron”
“Delta”nı meydandan çıxarsa, pandemiya
səngiyəcək və bitmiş sayılacaq. Buna
ümid edirik”.
İsrailli immunoloq Zvika Qranot
“Omicron” ştammı ilə bağlı mətbuata
açıqlama verərkən deyib: “Nə qədər
təəccüblü olsa da, bildirməliyəm ki,
qənaətimə görə, yeni ştammın yayılması pandemiya ilə mübarizəyə kömək
edə bilər. Məncə, yeni ştammı tunelin
sonundakı işığa bəzədə bilərik”. Professorun fikrincə, “Omicron” ştammı daha
yoluxucu olsa da, aqressivliyinə görə
əvvəlkilərdən daha zəifdir. Afrika və Avropa ölkələrindəki tədqiqatları təhlil edən
Z.Qranot bildirib ki, yeni ştamma yoluxanlarda çox yüngül simptomlar müşahidə
edilir: “Bu insanların tənəffüs çətinliyi
olmur. Ümumi planda götürsək isə
pandemiyaların tarixindən bildiklərimizə
əsasən onu dəqiq deyə bilərik ki, koronavirus da əvvəlki viruslar kimi mutasiyaya
uğrayaraq zəifləyəcək. Bununla yanaşı,
“Omicron” hazırda geniş yayılmış “Delta”
variantını üstələyəcək”. Alimin fikrincə,
virus hələ uzun illər planetdə qalsa da,
yeni ştammlar sayəsində o, pandemiyaya
çevrilə bilməyəcək. Bununla da, səhiyyə
sistemlərinin yükü əhəmiyyətli dərəcədə
azalacaq.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

O, dünyanın öz qapılarını pandemiyadan sonra açacağına ümidvar
olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, pandemiyadan əvvəlki həyatımıza qayıtmağımız çox vacibdir. Ölkələr arasında
münasibətlərin zəif olması münaqişələrə
gətirib çıxara bilər. Ona görə də
sərhədlərarası əməkdaşlığın inkişafını
təşviq etməliyik. Sivilizasiyalararası dialoqu təşviq etməklə dayanıqlı sülhə nail

ola bilərik. Sülhün olmaması zorakılığa
gətirib çıxara bilər. Sülhün toxumları
əkilməlidir, çünki mədəniyyətin inkişafı
bundan asılıdır. Biz İslam dəyərlərini
dəstəkləyirik və təşviq edirik. Eyni zamanda, bütün tərəfdaşların sülh naminə
sosiallaşması ideyasını dəstəkləyirik.
Sülh prosesi uşaqları, qadınları və
böyükləri bir araya gətirən prosesdir.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan və Qazaxıstan həmkarlar
ittifaqları arasında memorandum imzalanıb
Qazaxıstan Həmkarlar
İttifaqları Federasiyasının
(QHİF) sədri Satıbaldı
Dauletalinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının (AHİK)
dəvəti ilə Bakıda səfərdədir
Dekabrın 6-da AHİK sədri, Milli
Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyevin və QHİF sədri Satıbaldı Dauletalin nümayəndə heyətləri arasında
keçirilən görüşdə Azərbaycanla Qazaxıstan arasındakı münasibətlərdən,
həmçinin iki qurum arasında mövcud
olan əlaqələrdən, əməkdaşlığın daha
da möhkəmləndirilməsi istiqamətində
görülən işlərdən və gələcək
perspektivlərdən danışılıb.
AHİK sədri bildirib ki, Azərbaycan–
Qazaxıstan əlaqələri sosial, siyasi,
iqtisadi, mədəni və digər sahədə uğurlu inkişaf yolu tutub. Bu əlaqələrin
möhkəmlənməsində ulu öndər
Heydər Əliyevin və Qazaxıstanın
birinci Prezidenti– elbası Nursultan
Nazarbayevin xidmətlərini xatırladan
S.Möhbalıyev vurğulayıb ki, qardaş ölkə
hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyərək haqq işini müdafiə
edib.
Vətən müharibəsində Azərbaycanın
misilsiz qələbəsindən bəhs edən

S.Möhbalıyev bu gün Şərqi Zəngəzurda
və Qarabağda sürətli abadlıq-quruculuq işlərinin aparıldığını qeyd edib.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının
fəaliyyətindən söz açan AHİK sədri deyib
ki, ölkəmizdə ən böyük ictimai təşkilat
olan həmkarlar ittifaqları yeni cəmiyyət
quruculuğunda fəal iştirak edir, sosial
siyasətin həyata keçirilməsində önəmli
rol oynayır, dövlətin bütün çağırışlarına, o
cümlədən sosialyönlü təkliflərinə adekvat
cavab verir.
Səmimi qəbula görə təşəkkür
edən QHİF sədri Satıbaldı Dauletalin
Qazaxıstan həmkarlar ittifaqlarının

ANAMA: Ötən həftə 70 hektar
ərazi mina və partlamamış
hərbi sursatdan təmizlənib
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan
minatəmizləmə əməliyyatları barədə həftəlik məlumatı
açıqlayıb.
ANAMA-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, noyabrın 29-dan
dekabrın 4-dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl
və Zəngilan rayonlarının ərazilərində aparılmış minatəmizləmə
əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 3, tank əleyhinə 27 mina və
19 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib.
Həftə ərzində 70 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib.

Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsi
Bir sıra obyektlərin təmiri üçün layihə-smeta sənədlərinin
hazırlanması işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- İsmayılov Rauf
Səftər oğlu, telefon- 050 3394559.
İştirak haqqı- 50 (əlli) manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
• H/h- AZ48CTRE00000000000002351701
• VÖEN- 5700115621
• Fond- 7/142330
• Bank- Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
• Kod- 210005
• VÖEN- 1401555071
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944

Baş direktor deyib ki, sülh prosesini qorumaq və təşviq etmək bizim
missiyamız olmalıdır: “Bu isə bizə
məhz gənclər, qadınlar və liderləri
cəlb edəcək proses üçün yol açmalıdır. Bizim cəmiyyətdə gənclərin rolu
bu baxımdan çox vacibdir. 24 ölkədən
30-a yaxın sülh səfiri təyin olunub. Bu
insanlar öz cəmiyyətlərinə və ölkələrə
töhfə verəcək, bölgələrimizdə sülhün
bərqərar olmasına kömək edəcəklər.
Siyasətçilərə də bütün bu məsələlər
haqqında düşünmək üçün mədəniyyət
naminə sülh konsepsiyası kömək edə
bilər”.
O vurğulayıb ki, Azərbaycanın sülhyaratma prosesində çox böyük rolu var:
“Biz Azərbaycanın sülhyaratma prosesini, mədəniyyət naminə sülh konsepsiyasını dəstəkləməyə hazırıq”.

• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (tender təkliflərinin açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı təkliflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
30 bank günü çox) qüvvədə olmalıdır;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin,
habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;
- müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün
müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik
olması.
Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və
bank təminatı istisna olmaqla) 30 dekabr
2021-ci il saat 15.00-a, tender təklifi və
bank təminatını isə 12 yanvar 2022-ci
il saat 15.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 13 yanvar 2022-ci
il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış
ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

gördüyü işlər haqqında ətraflı məlumat
verib. O, Azərbaycan və Qazaxıstan həmkarlar ittifaqları arasında
münasibətlərin davamlı olaraq inkişaf
etdiyini, qarşılıqlı səfərlər təşkil edildiyini,
təcrübə və fikir mübadilələrinin aparıldığını deyib. Bildirilib ki, bu əlaqələrin
daha da inkişafı üçün gələcəkdə də səylə
çalışılacaq.
Sonra hər iki qurum arasında
əməkdaşlığın və əlaqələrin daha
da gücləndirilməsini nəzərdə tutan
Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb.

T.AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

İlin ən yaxşısı
“Sport.ru”nun yaydığı məlumata görə,
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları
Federasiyası (IFFHS) 2021-ci ilin ən yaxşı
yığma baş məşqçisini açıqlayıb.
Məlumatda qeyd
edilir ki, bu ada İtaliya millisinin çalışdırıcısı Roberto Mançini
layiq görülüb. 57
yaşlı mütəxəssis 225
xalla bütün rəqiblərini
qabaqlayıb. İkinci
yerdə isə 30 xalla
Argentina millisinin
rəhbəri Lionel Skaloni
qərarlaşıb. 25 xal
toplayan futbol üzrə
Fransa milli komandasının baş məşqçisi Didye Deşam 3-cü yerə layiq görülüb.
Növbəti yerlərdə müvafiq olaraq Camal Belmadi (Əlcəzair 15 xal) və Tite (Braziliya - 15 xal) qərarlaşıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti
balansında olan gəmilər üçün xilasedici
avadanlıqların satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.
az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət
üçün son müddət 13 dekabr 2021-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 1263.
Ünvan-Bakı, Neftçilər prospekti 2.
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Rusiya və ABŞ prezidentləri əsasən
təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcəklər
Türkiyə

Terrorçular zərərsizləşdirilib
Türkiyə Milli
Müdafiə Nazirliyi İraqın şimalında keçirilən
“Pençe-Kaplan”
əməliyyatında PKKnın 3 terrorçusunun
zərərsizləşdirilməsi
barədə məlumat
yayıb.
Məlumatda deyilir ki, terrorçular İraqın şimalındakı
“Pençe-Kaplan” bölgəsinə hücum planlaşdırırmış.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Özbəkistan
Dünyanın turizm paytaxtı

Qədim Səmərqənd şəhəri 2023-cü ildə dünyanın turizm
paytaxtı elan edilib. Məlumata görə, İspaniyanın Madrid
şəhərində keçirilən BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatı
Baş Assambleyasının 24-cü sessiyasında bu barədə
bildirilib.
Məlumatı Özbəkistan Baş nazirinin müavini, turizm və
idman naziri Aziz Abduhakimov təsdiqləyərək qeyd edib ki,
BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatı Baş Assambleyasının 25-ci sessiyası 2023-cü ildə Səmərqənddə keçiriləcək.
Sessiyaya 1000-dən çox qonağın gələcəyi gözlənilir.
Xəbəri TASS yayıb.

Hindistan
Yanlış kəşfiyyat məlumatı
Hindistanın Naqaland
əyalətində yanlış
kəşfiyyat məlumatı
nəticəsində hərbçilər
tərəfindən azı 14
mülki şəxs və bir
mühafizəçi öldürülüb, 10-dan çox
insan isə yaralanıb .
Dövlət başçısının bəyanatında deyilir ki, bu misli
görünməmiş faciə kəşfiyyat xidmətinin hərbçilərə yanlış
məlumat verməsi nəticəsində baş verib.
Qeyd edək ki, Hindistan mətbuatı hərbçiləri Naqaland
sakinlərini tez-tez haqsız yerə təqib etməkdə və onlara
qarşı yersiz güc tətbiq etməkdə ittiham edir.
Xəbəri RİA “Novosti” yayıb.

Rusiya və ABŞ
liderlərinin dekabrın
7-də keçirilməsi nəzərdə
tutulan videogörüşündə
birinci növbədə qarşılıqlı
təhlükəsizlik təminatının
işlənib hazırlanması
ilə bağlı məsələlərə
baxılacaq. Bu barədə
Rusiya Prezidenti Vladimir
Putinin mətbuat katibi
Dmitri Peskov bəyan edib.
Məlumatı “İzvestiya.ru”
verib.

Peskov deyib: “Söhbət
qapalı rejimdə keçiriləcək.
Heç bir birbaşa yayım olmayacaq”. Onun sözlərinə görə,
onlayn-görüş saat 18.00da başlayacaq və davamlı
olacaq: “Bu, iki prezidentin
söhbəti olacaq. Mən
bilmirəm, Prezident Baydenin
yanında kim olacaq, amma

bizim Prezident belə ciddi
danışıq ərəfəsində əlaqədar
idarələrin nümayəndələri ilə
təmasda olur”.
Rusiya rəsmisi qeyd
edib ki, virtual görüş zamanı prezidentlər “Cenevrədə
əldə olunmuş anlaşmaların
reallaşdırılması ilə bağlı
məsələlərə toxunacaqlar”. Onlar, eyni zamanda,

Rusiya və ABŞ arasındakı
münasibətləri, Ukrayna
ətrafındakı vəziyyəti, NATOnun Rusiya sərhədlərinə
doğru irəliləməsini və təbii ki,
“Putinin təhlükəsizlik qarantiyası haqqında təşəbbüsü”nü
müzakirə edəcəklər.
Kreml nümayəndəsi bildirib: “Təhlükəsizlik qarantiyası, məlumdur ki, birtərəfli

Ağ ev Pekin Olimpiadasını
boykot etməyə hazırlaşır
“CNN”in məlumatına görə, ABŞ Prezidenti
 dministrasiyası 2022-ci ilin fevral ayında keçiriləcək
A
Pekin Olimpiadasını diplomatik boykot etməyə hazırlaşır. Buna səbəb kimi Çin Xalq Respublikasında
uyğurların hüquqlarının pozulması göstərilir.
Hazırda ABŞ Təhlükəsizlik Şurası bu məsələni müzakirə
edir. ABŞ hökuməti bildirir ki, Birləşmiş Ştatlardan heç bir
rəsmi nümayəndə olimpiadaya getməyəcək. Lakin ABŞ
idmançıları yarışlarda iştirak edəcəklər.
Xatırladaq ki, Pekin Olimpiadasının boykot edilməsi
barədə ilk məlumatı noyabrın 16-da “The Washington Post”
vermişdi.
“CNN”in məlumatına görə, diplomatik boykot məsələsi
ayın sonunadək həll edilməlidir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Dekabrın 5-də Özbəkistan Prezidenti Şavkat
Mirziyoyev rəsmi səfərlə Nur-Sultana gəlib.
Qazaxıstanın dövlət başçısı Kasım-Jomart Tokayev ali
qonağı Nursultan Nazarbayev adına aeroportda şəxsən
qarşılayıb. Bu barədə məlumatı Qazaxıstandakı rəsmi
mənbələrə istinadən “Anadolu” agentliyi yayıb.

Ada ölkəsində koronavirusa
ilk yoluxma halı aşkarlanıb

Yeni hərbi birləşmə

Kabineti tərəfindən təsdiqlənib.
“Bu bölmə Əfqanıstanın meşələrini qoruyacaq,
meşələrin qırılmasının və ölkədən kənara qanunsuz taxta
çıxarılmasının qarşısını alacaq”, - Əfqanıstan Daxili İşlər
Nazirliyinin rəsmisi Səid Hosti deyib.
Xəbəri BBC yayıb.

Fransa

Kuk adaları koronavirus pandemiyasının başlanmasından
təxminən iki il sonra sərhədləri turistlər üçün açmağa hazırlaşarkən
ölkədə ilk dəfə COVID-19-a yoluxma hadisəsi qeydə alınıb. Bu,
sərhədlərin açılması prosesinin yenidən uzadılmasına səbəb olub.
Məlumatı “İnterfaks.ru” verib.
Kuk adalarının Baş naziri Mark
Braun verdiyi açıqlamada bildirib ki, ada
ölkəsində ilk yoluxma hazırda karantində
saxlanılan 10 yaşlı uşaqda qeydə alınıb.
Onun sözlərinə görə, 10 yaşlı bir uşaqda koronavirus adaya digər ölkələrdəki
176 nəfər vətəndaşı bir müddət əvvəl
təyyarə ilə ölkəyə qaytararkən aşkar
edilib. Ölkənin özündə isə nəzarət güclü

Klod Pyuel istefaya göndərilib
Fransanın “SentEtyen” klubu baş məşqçi
Klod Pyuellə yollarını
ayrıb. Bildirilir ki, Klod
Liqa 1-in 17-ci turunda
“Renn”ə məğlubiyyətdən
(0:5) sonra istefaya
göndərilib.
Qeyd edək ki, Pyuel
2019-cu ilin oktyabrından “Sent-Etyen”i çalışdırırdı.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Hindistanla Rusiya
hərbi əməkdaşlıq barədə
müqavilə imzalayıblar

H

indistan Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq barədə
müqavilə imzalayıb. Hindistanın müdafiə naziri Racmath Sinqx bildirib ki, Rusiya ilə hərbi
əməkdaşlıq sülhə və regionda sabitliyə səbəb olacaq.
Hindistan Rusiyadan müxtəlif növ hərbi ləvazimatlar
alacaq.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bu ay Hindistana səfəri
çərçivəsində Hindistanın Baş naziri Nerandra Modi ilə yeni
hərbi müqavilənin imzalanacağı gözlənilir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Qazaxıstan və Özbəkistan
prezidentləri müzakirələr aparıblar

Əfqanıstan
Taliban
Əfqanıstanda
meşələrin qırılmasının qarşısını
almaqdan ötrü xüsusi hərbi birləşmə
yaradır. Məlumata
görə, xüsusi hərbi
birləşmənin yaradılması Nazirlər

ola bilməz. Bu məsələ hər
iki tərəfə aiddir. Qarantiya
qarşılıqlı olur. Məhz Putin elə
siyasətçidir ki, beynəlxalq
münasibətlərin qarşılıqlı
hörmət və ədalətli olmasında
israr edir”.
Peskov əlavə edib
ki, rəsmi Moskva BMT
Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzvlərinin görüşlərinin
keçirilməsinə xüsusi
əhəmiyyət verir: “Biz hər
dəfə belə görüşlərin aktual
olduğunu vurğulayırıq. Hazırda mövcud olan gərginliyin
dərəcəsi və hadisələrin inkişafı belə görüşlərin aktuallığını artırır”.
Qeyd edək ki, Putin və
Bayden arasında görüş
keçiriləcəyi barədə məlumat
dekabrın 4-də yayılıb. Görüş
dekabrın 7-də baş tutacaq.
İnformasiyanı Ağ ev də,
Kreml də təsdiqləyib.

ÂÂ Dekabrın 7-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə
və səhər saatlarında zəif duman olacaq.
Axşam bəzi yerlərdə çiskinli olacağı ehtimalı
var.Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Gecə
6-9°, gündüz 11-14°, Bakıda gecə 7-9°,
gündüz 12-14° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
767 mm civə sütunundan 770 mm civə
sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 65-75 faiz
olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
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 lduğundan indiyədək heç kimdə bu
o
virus aşkar edilməyib.
Təyyarədə ölkəyə qaytarılan digər
vətəndaşların COVID-19 üçün testinin
nəticələri isə neqativ olub. Baş nazir deyib: “Biz özümüzü sərhədlərimizi açmağa
hazırlayırdıq. Amma test sistemlərimiz
göstərdi ki, hələ də sərhəddə ehtiyatlı
olmalıyıq”.

əsəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək° isti,
gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək Gecə 2° şaxtadan 3°-dək
isti, gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək
Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti, dağlarda 3-5°
şaxta, gündüz 6-11° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək Gecə 0-5°, gündüz 10-15°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,

Braun əlavə edib: “Bir daha qeyd
etmək istərdim ki, biz aylardır sərhədi
yenidən açmağı və potensial koronavirus
təhlükələri ilə ciddi mübarizə aparmağı planlaşdırırıq. Həm də əhalimizin
bütün təbəqələrini peyvənd etməyin
vacibliyini bir daha vurğulayıram. Biz
mümkün xəstəliklərdən və ölümdən ciddi
şəkildə qorunmaq üçün əlavə tədbirlər
görməliyik”.
Hazırda ölkədəki yeganə koronavirus
xəstəsi olan uşağın ölkəyə Yeni Zelandiyadan qayıtdığı güman edilir. Amma
buna baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatın
aparıcı sahəsi olan turizmi bərpa etmək
üçün ilk növbədə Yeni Zelandiya ilə
sərhədlərini açmaq niyyətindədir. Bununla bağlı yeni qaydalar 2022-ci il yanvarın
14-dən qüvvəyə minəcək və iki ölkə
arasında səyahətə icazə veriləcək.
Qeyd edək ki, Sakit okeandakı bir
çox ada dövlətlərində, o cümlədən Fici,
Fransız Polineziyası və Marşal adalarında COVID-19-a yoluxma qeydə alınsa
da, Kuk adaları sərhədlərini tamamilə
bağlamaqla təxminən iki il ərzində
koronavirusdan xilas olmağı bacarmışdı.
Cəmi 17.000 əhalisi olan ada dövlətində
insanların 96 faizi peyvənd olunduğundan Kuk adaları dünyada ən yüksək
peyvəndlənmə göstəricisinə malik ölkə
hesab olunur.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-6°, gündüz 10-15°
isti, dağlarda gecə 0-5° şaxta, gündüz 7-12°
isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi
yerlərdə duman, çiskin olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 1-6°, gündüz 11-16° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-8°,
gündüz 11-15°, dağlarda gecə 2-5°, gündüz
5-10° 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

İki dövlət başçısı və
geniş tərkibdə nümayəndə
heyətləri arasında əsas
müzakirələr dekabrın 6-da
olub. Liderlər, ilk növbədə
Qazaxıstan-Özbəkistan
siyasi əlaqələrinin bundan
sonra da gücləndirilməsinin
əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Onlar həmçinin hesab
edirlər ki, iki ölkə arasında
iqtisadi və ticari əlaqələrin
genişləndirilməsi üçün geniş
imkanlar mövcuddur və bu
potensialdan maksimum
səviyyədə istifadə olunması
hər iki xalqın mənafelərinə
xidmət edəcək.
Qazaxıstan və
Özbəkistan liderləri bir sıra
aktual regional məsələlər, o

cümlədən Əfqanıstandakı
mövcud durum ilə bağlı
da geniş fikir mübadiləsi
aparıblar. Prezidentlərin
ümumi mövqeyi belədir ki,
Əfqanıstanda ictimai-siyasi
sabitliyin bərqərar olunması
üçün bu ölkənin müvəqqəti
hökuməti ilə hərtərəfli
əlaqələrin mümkün qədər
tez qurulması çox vacibdir.
“Anadolu” müxbiri sonda
yazır ki, Nur-Sultanda
aparılan müzakirələrin
nəticəsi kimi iki ölkə
arasında bir çox sahələri
əhatə edən 20 sənəd
imzalanıb.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

99 “BƏRDƏ QUM-ÇINQIL” ASC-yə məxsus
özəlləşdirmə planı (emissiya prospekti) itdiyi üçün
etibarsız sayılır. VÖEN-4000092271
99 2014-cü il mayın 27-də Məmmədov Ənvər Tağı
oğlu ilə “Şərur” Mənzil-Tikinti Kooperativi arasında
bağlanmış Daşınmaz Əmlakın AN-I seriyalı 0433562
nömrəli alqı-satqı müqaviləsi əsasında verilmiş çıxarış,
torpaq sahəsinin planı və ölçüsü itdiyi üçün etibarsız
sayılır. Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 0.10 hektar
torpaq sahəsi.
99 2014-cü il aprelin 16-da Allahverdiyev Vüsal Yaqub
oğlu ilə “Şərur” Mənzil-Tikinti Kooperativi arasında
bağlanmış Daşınmaz Əmlakın AN-I seriyalı 0412 215
nömrəli alqı-satqı müqaviləsi əsasında verilmiş çıxarış,
torpaq sahəsinin planı və ölçüsü itdiyi üçün etibarsız
sayılır. Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 0.10 hektar
torpaq sahəsi.
99 2015-ci il martın 6-da Abşeron rayonu ƏMDK
yanında DƏDRX-nin 4 saylı Ərazi İdarəsi tərəfindən
“Şərur” Mənzil-Tikinti Kooperativinin adına verilmiş
308013064662 reyestr nömrəli, AA seriyalı 034578
nömrəli torpaq sahəsinin planı və ölçüsü əsasında
verilmiş torpaq sahəsinin çıxarışı tdiyi üçün etibarsız
sayılır.
99 2015-ci il martın 6-da Abşeron rayonu ƏMDK
yanında DƏDRX-nin 4 saylı Ərazi İdarəsi tərəfindən
“Şərur” Mənzil-Tikinti Kooperativinin adına verilmiş
308013066860 reyestr nömrəli, AA seriyalı 034570 nömrəli
torpaq sahəsinin planı və ölçüsü əsasında verilmiş torpaq
sahəsinin çıxarışı itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin rektorluğu və professor –müəllim heyəti xalq
çalğı alətləri kafedrasının müdiri, dosent Umud İbrahimova
atası
AĞASİF İBRAHİMOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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