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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

“Əgər biz güclü müstəqil dövlət qurmasaydıq,
tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad edə bilməzdik”
P
rezident İlham Əliyev
mayın 28-də Ağdam
şəhərinin bərpasının
təməl daşının qoyulması
mərasimindəki çıxişında
müstəqilliyimizin ötən illər
ərzində getdikcə gücləndiyini
vurğulayaraq, bildirib ki, əgər
biz güclü müstəqil dövlət
qurmasaydıq, öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan
azad edə bilməzdik. “Ancaq
güclü Azərbaycan, müstəqil
Azərbaycan, sözün əsl
mənasında, müstəqil siyasət
aparan Azərbaycan bu tarixi
missiyanı şərəflə yerinə yetirdi”,–deyə dövlətimizin başçısı
vurğulayıb.

Ölkə rəhbəri işğal dövründə
təmas xəttində olarkən Ağdam
şəhərinin dağıntılarının bir hissəsini
binokl ilə uzaqdan izləyərək nəyin
bahasına olursa-olsun, mütləq tarixi
ərazilərimizə qayıdacağımızı, tarixi
ədaləti bərpa edəcəyimizi, düşməni
torpağımızdan qovacağımizi əminliklə
bəyan etmişdi.
Dövlətimizin başçısı ötən illər
ərzində bu missiyanın sülh yolu
ilə həll edilməsinin tərəfdarı olduğunu xatırladaraq, deyib: “Ancaq
Azərbaycan vətəndaşları yaxşı
bilirlər ki, sülh danışıqları, sadəcə
olaraq, status-kvonun əbədi olmasına istiqamətləndirilmişdi. Əfsuslar
olsun ki, bu məsələ ilə məşğul olan
vasitəçilər 30 ilə yaxın davam edən
danışıqlar müddətində aqressora –
işğalçıya təzyiq göstərmədilər, onları
məcbur etmədilər, onlara sanksiyalar
tətbiq etmədilər. Açıq-aydın demədilər
ki, işğalçı qüvvələr Azərbaycan
torpağından çıxmalıdır. Aqressor təbii
olaraq, daha da azğınlaşırdı, daha
da qudururdu və bu torpaqları əbədi
işğal altında saxlamaq istəyirdi və bu,
sirr deyil”.
Bu məqamda qeyd edək ki,
Azərbaycan işğal dövründə sülh
danışıqlarını aparmaqla yanaşı,
iqtisadi cəhətdən güclənməyə də
xüsusi önəm verirdi. Təkcə Vətən

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Azərbaycanın milli bayramı – Respublika
Günü münasibətilə qırğız xalqı adından və
şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edirəm.
İlk növbədə, qardaş Azərbaycan xalqının
sosial-iqtisadi və elmi-texniki inkişafda mühüm
nailiyyətlərini, dünya arenasında layiqli imicini,
regional və beynəlxalq məsələlərdə mühüm
konstruktiv rolunu qeyd etmək istərdim.
Biz Qırğızıstan ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın səviyyəsini yüksək
qiymətləndiririk, birgə fəaliyyətimizin daha da
möhkəmlənəcəyinə və dərinləşəcəyinə ümid
bəsləyirik.

Əminəm ki, ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın indiki dinamikası müxtəlif
sahələrdə Qırğızıstan-Azərbaycan
münasibətlərinin daha tam üzə çıxmasına
kömək edəcək.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizə
möhkəm cansağlığı, firavanlıq, yeni uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına əminamanlıq və sülh arzu edirəm. Ümidvaram ki,
əməkdaşlığımız davam edəcək.
Hörmətlə,

Sadır JAPAROV
Qırğız Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Zati-aliləri!
Azərbaycanın milli bayramı – Respublika
Günü münasibətilə İslam Dünyası Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO) adından
Zati-alinizə və ölkənizin xalqına salamlarımızı
və təbriklərimizi çatdırmaqdan böyük şərəf
duyuruq.
ICESCO üzv dövlətlərin qeyd etdiyi
əlamətdar günlər də daxil olmaqla, bütün
işlərdə onları dəstəkləməyə daim hazırdır.

Biz bu əlamətdar günü Sizinlə və xalqınızla
birlikdə qeyd edirik.
Hazırda və gələcək illərdə ICESCO-nun
davamlı dəstəyinə və əməkdaşlığına əmin ola
bilərsiniz.
Zati-aliləri, xahiş edirəm ən yüksək
ehtiramımızı qəbul edin.
Dərin hörmətlə,

Salim bin Məhəmməd ƏL-MALIK
ICESCO-nun Baş direktoru

Cəlilabad, Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonlarında
əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının
ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:

müharibəsi ilinin və indiki vaxtın bəzi
makroiqtisadi göstəricilərinə diqqət
yetirsək, bunu aydın görə bilərik. Belə
ki, hazırda Azərbaycanda Cənubi
Qafqaz iqtisadiyyatında 60 faiz paya
malik güclü iqtisadiyyat formalaşdırılıb. Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafı

üçün ölkə BMT-nin Minilliyin İnkişaf
Məqsədlərinə qoşulub. Əhalinin hər
nəfərinə düşən ümumi daxili məhsul 4
min 753 manatdan 7 min 263 manata
çatdırılıb. Qeyri-neft iqtisadiyyatının
həcmi real ifadədə 1,6 dəfəyə yaxın
artaraq 50,8 milyard manat olub.

Qeyri-neft sənayesində məhsul istehsalı 5 milyard manatdan 12 milyard
manata çatıb. Kənd təsərrüfatında
məhsul istehsalı 3,9 milyard manatdan 8,4 milyard manata yüksəlib.

(ardı 2-ci səhifədə)

1. Cəlilabad, Lənkəran, Masallı və Yardımlı
rayonlarının əhalisi 33550 nəfər olan 12
yaşayış məntəqəsində (siyahı əlavə olunur)
əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan
həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə
təminatının yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin
içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 12
ədəd subartezian quyusunun layihələndirilməsi
və qazılması məqsədilə “Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya
xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin

bölgüsü”nün 1.8.8-ci yarımbəndində göstərilmiş
məbləğin 840,0 (səkkiz yüz qırx) min manatı
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri
həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 iyun 2021-ci il

Azərbaycan yenidən dünyanı heyrətləndirdi
Bakı ilin ən maraqlı
Qran prisinə evsahibliyi etdi

B

akı Qran prisi gözlənilməz nəticələrlə yadda qaldı. Yarışdan
əvvəl Formula 1 avtomobillərinin istehsalçılarından biri,
“McLaren” şirkətinin və komandasının sərmayədarı Mansour Ojjehinin xatirəsi yad edilib. Daha sonra açılış mərasimi
baş tutub. Reqlamentə əsasən, Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni səsləndirilib. Himnimizi Səbinə Babayeva və Vətən
müharibəsinin qazisi Atəş Babayev səsləndirib.

Doğma Bakının səmadan dron və
helikopterlərlə çəkilən ümumi planının
fonunda Azərbaycan himninin səslənməsi,
ən önəmlisi də bu yayımın eyni anda
dünyanın bir çox ölkəsində milyarddan
çox insana xitab etməsi qürurverici an
idi. Bu dünyanın nadir şəhərlərinə nəsib
olan bir andır. Həmçinin, qeyd etmək
yerinə düşər ki, açılış zamanı əllərində

Azərbaycan bayrağı dalğalandıran yerli və
xarici vətəndaşlar zəfər simvolu olan “V”
formasında düzülmüşdülər.
Startdan sonra üçüncü turda
“Alpine Renoult” pilotu Esteban Ocon
mübarizədən kənarlaşdı. Ümumilikdə,
olduqca gərgin keçən Bakı Qran prisi
“Red Bull” pilotu Serxio Peresin qələbəsi
ilə yekunlaşdı. “Aston Martin”dən Sebastian Fettel ikinci, “Alpha Tauri”dən Pyer
Qasli üçüncü yeri tutdular. Yarış zamanı
baş verən maraqlı hadisələr və qəzalar
barədə danışmadan, əvvəlki iki gün Bakıdakı sıralama turu və sərbəst yürüşləri
və onların nəticələrini xatırlatmaq yerinə
düşər.
Formula 1 Bakı Qran prisinin birinci günü yalnız sərbəst yürüşlərin
keçirilməsinə baxmayaraq, izləyicilərə
həyəcanlı anlar yaşatmışdı. Cari
ildəki qızğın rəqabət Bakıdakı sərbəst
yürüşlərin startı ilə “Ferrari” komandasını
da öz ağuşuna çəkdi. Birinci gün keçirilən
sərbəst yürüşlər nəticə etibarilə sıralamaya təsir etməsə də, əsas yarış günü
trekdə keçəcək gərgin mübarizənin anonsu idi. Görünən o idi ki, “Red Bull” liderliyi
əldən vermək istəmir və onlar həqiqətən
də yarışqabağı sətiraltı işarə etdikləri
çempionluq iddiasına yaxşı kökləniblər.
Paytaxtımızın sürət həsrətinin bitdiyi,
Bakı asfaltlarının F-1 superkarlarına
qovuşduğu ilk gün hər iki sərbəst yürüşə
“Red Bull”un pilotları liderlik etdilər. Belə
ki, birinci sərbəst yürüş mərhələsində
qalib olan, Maks Ferstappen beş Qran
pridən sonra liderliyi əlində saxlamasının
təsadüfi olmadığını sübut etdi. Bu yürüşdə
ikinci və üçüncü yerləri müvafiq olaraq
“Ferrari”nin iki pilotu Şarl Lekler və Karlos
Sayns tutdular.

(ardı 3-cü səhifədə)
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“Əgər biz güclü müstəqil dövlət qurmasaydıq,
tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad edə bilməzdik”
(əvvəli 1-ci səhifədə)
İqtisadiyyatın digər sahələrində
də yüksək göstəricilər qeydə alınıb.
Məsələn, ixracda qeyri-neft sektorunun
payı 7,4 faizdən 13,7 faizə çatıb. İdxalın həcmi 1,7 dəfə artaraq 6,6 milyard
dollardan 10,7 milyard dollara yüksəlib.
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2,1 dəfə
artaraq 24,7 milyard manat təşkil edib.
Ölkədə investisiya mühitinin yaxşılaşması nəticəsində 2010-2020-ci
illərdə iqtisadiyyata 211,2 milyard ABŞ
dolları həcmində investisiya qoyulub.
O cümlədən, daxili investisiya 110,3
milyard ABŞ dolları, xarici investisiya
isə 101 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Qoyulan investisiyaların 130 milyard
ABŞ dollarından çoxu qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilib.
Azərbaycanın sosial - iqtisadi
sahələrdə əldə etdiyi uğurlar, eləcə
də ölkədə həyata keçirilən iqtisadi
islahatlar, rəqabətədavamlı, innovativ
iqtisadi sistemin formalaşdırılması
istiqamətində atılan ardıcıl addımlar
dünyanın aparıcı iqtisadi-maliyyə institutlarının, iqtisadi azadlıq səviyyəsini
tədqiq edən mərkəzlərin diqqətindən
bu gün də kənarda qalmır və yüksək
qiymətləndirilir.
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin
proqnozları da bir daha təsdiqləyir ki,
Azərbaycan artıq iqtisadi cəhətdən
azad ölkədir. Respublikada əlverişli biznes, investisiya mühiti mövcuddur. Eyni
zamanda, hökumət vergi gəlirlərində və
kapital xərclərində, habelə milli valyutanın məzənnəsi ilə bağlı təsirli nizamlayıcı addımlar atmaqla mövcud valyuta
ehtiyatlarının azalmasının qarşısını
alır. Bu isə liberal iqtisadi islahatların,
düşünülən, elmi əsaslara malik inkişaf
konsepsiyasının həyata keçirilməsi,
siyasi iradə nəticəsində mümkün olub
və bütün bunlar dövlətimizin dünyanın
inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə çatmaq əzmindən, Azərbaycanın uğurlu
gələcəyindən xəbər verir.
Xatırladım ki, təkcə bu ilin ötən
aylarında dünyanın aparıcı iqtisadimaliyyə institutlarının, beynəlxalq
reytinq agentliklərinin hesabatlarında
ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatı ilə bağlı
ayrı-ayrı sahələrdə əldə edilən uğurlar
yüksək dəyərləndirilib, gələcək inkişafla bağlı müsbət proqnozlar verilib.
Məsələn, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar Dünya Bankı tərəfindən
dəstəklənib, ölkə rəhbərliyinin uğurlu
sosial-iqtisadi siyasəti nəticəsində
əldə olunan nailiyyətlər yüksək
qiymətləndirilib.
Beləliklə, Prezident İlham Əliyev
ölkəmizi 18 il ərzində həm iqtisadi,
həm də siyasi cəhətdən gücləndirdi,
regionun lider dövlətinə çevirdi, nəhəng
nəqliyyat-kommunikasiya, neft, qaz,
enerji layihələrinin təşəbbüskarı kimi
çıxış etdi. Bununla da Azərbaycanın
Ermənistana və bütün dünyaya Cənubi
Qafqazda ən güclü dövlət olduğunu
göstərdi.
Ümumiyyətlə, dövlətimizin başçısı
2003-cü ildə qarşıya qoyduğu və bəyan
etdiyi strateji hədəfləri gerçəkləşdirmək
üçün ötən müddətdə istər beynəlxalq

miqyasda, istərsə də ölkə daxilində
məqsədyönlü, ardıcıl, düşünülmüş
siyasət həyata keçirdi və “güclü dövlət”
konsepsiyasını reallaşdırmağa nail
oldu. Bununla da dövlətimizin başçısı
qurucu, birləşdirici, Azərbaycan xalqının bütün istək və arzularını reallaşdıran, öz fəaliyyətində Azərbaycan
dövlətinin maraqlarını ən ali məqsəd
kimi görən və bütün qüvvəsini bu
istiqamətə yönəldən, xalqın birmənalı
şəkildə dəstəklədiyi, etimad göstərdiyi
liderə çevrildi.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki,
dövlətimizin başçısı fəaliyyəti dövründə
Silahlı Qüvvələrimizin modernləşməsini
də diqqət mərkəzində saxlayırdı. Yeri
gəlmişkən, ulu öndər Heydər Əliyev
yenidən ölkəyə rəhbərliyə başlayandan sonra sosial-iqtisadi, demokratik islahatlarla bərabər, mükəmməl
nizami ordunun da əsası qoyuldu.
Prezident İlham Əliyev isə son 18
ildə Silahlı Qüvvələrin fəaliyyətinin
gücləndirilməsinə mühüm önəm verdi.
Bunun üçün, ilk növbədə, ölkəmizdə
milli həmrəylik, xalq-iqtidar birliyi
yaradıldı, ciddi kadr islahatı aparıldı,
cəmiyyətdə sosial ədalətin yaradılması
üçün bir sıra layihələr gerçəkləşdirildi.
Eyni zamanda, güclü iqtisadiyyat quruldu, karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatı
və ixracı istiqamətində xüsusi addımlar
atıldı. Dövlətimizin başçısı ordu quruculuğunu bütün yuxarıda sadalananlarla
paralel apardı.
Ölkə rəhbəri çıxışlarının birində
bu məqama toxunaraq, Ermənistana
sarsıdıcı hərbi zərbənin vurulmasında xalq-iqtidar-ordu amilinin
əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirib: “Biz
bu torpaqlara Azərbaycan xalqının,
şəhidlərimizin canı, qanı bahasına,
qəhrəmanlarımızın şücaəti hesabına
qayıtmışıq. Biz güc toplamalı idik və
toplayırdıq. Mən son 17 il ərzində xalqa
müraciət edərkən dəfələrlə deyirdim ki,
biz daha güclü olmalıyıq, daha qüdrətli
ordu qurmalıyıq. Bu gün dünyada güc
amili həlledici rol oynayır. Haqq-ədalət
bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq
bizim tərəfimizdədir, güc də bizim
tərəfimizdə olmalıdır. Məhz gücümüzün
yetərli dərəcədə olmaması nəticəsində
Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində
işğala məruz qalmışdır...”
Bəli, 18 il ərzində Azərbaycan
iqtisadiyyatının güclənməsinin, bunun
sayəsində isə Silahlı Qüvvələrimizin
dünyanın ən güclü orduları sırasında
yer almasının məntiqi nəticəsi idi ki,
ötən il sentyabrın 27-də ölkəmizin
işğalçıya qarşı başladığı əks-hücum
əməliyyatı tam qələbə və düşmənin
kapitulyasiyası ilə yekunlaşdı. Bununla da Vətən müharibəsi başa çatdı.
Azərbaycan bu savaşda parlaq qələbə
qazandı, işğal aldındakı torpaqlarımızı
yağılardan təmizlədi. Müzəffər ordumuz
düşmənin torpaqlarımızdan qovulmasında müstəsna xidmətlər göstərdi,
zəfər uğrunda inadından dönmədi,
əzmlə, cəsarətlə son nəticəyə qədər
döyüşdü.
Azərbaycan Prezidenti çıxışlarının
birində bir çox ekspertlərin fikirlərinə
əsaslanaraq, bildirib ki, Azərbaycan

torpaqlarımızın azad edilməsində XXI
əsrin müharibəsini aparıb. XXI əsrdə
ilk dəfə olaraq, bu miqyasda və bu
səmərə ilə qısa müddət ərzində tarixi
nailiyyətlər əldə edilib, ordumuz ən ağır
əməliyyatları uğurla başa çatdırıb, ən
çətin, mürəkkəb sədləri asanlıqla dəf
edib. Buna görə də dünyanın bir sıra
inkişaf etmiş ölkələrində Azərbaycanın
hərbi təcrübəsinin öyrənilməsi qərara
alınıb.
Silahlı Qüvvələrimizdən söz
düşmüşkən, bir məsələni də xüsusi vurğulamaq istərdik. Belə ki,
Azərbaycan döyüşlərdə hərb tarixinə
yenilik kimi düşən strategiyanın tətbiqi
ilə ən müasir silahlardan istifadəyə xüsusi önəm verdi. Nəticədə həm sürətlə
irəlilədi, işğal altındakı ərazilərimizi
yağılardan təmizlədi, həm də düşmənin
bütün hərbi texnikasını darmadağın
etdi, canlı qüvvəsinə ciddi zərbə vurdu.
Bununla da beynəlxalq təşkilatların 30
il ərzində edə bilmədiklərini Azərbaycan
Ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
ilə qısa müddətdə gerçəkləşdirdi.
Ordumuz əks-həmlə əməliyyatları
zamanı müasir texnoloji silahlarla düşmənin komanda-idarəetmə
məntəqələrini, raket və artilleriya
vasitələrini, döyüş texnikasını və
təminatını sıradan çıxaraq onu faktiki
olaraq iflic vəziyyətinə gətirdi. Müasir
texnoloji silahlar Silahlı Qüvvələrimizin
güc alətlərindən yalnız biri idi.
Müharibənin taleyini müəyyənləşdirən
başda Ali Baş Komandanımız olmaqla,
döyüş meydanında əsl qəhrəmanlıq
göstərən Azərbaycan əsgəri və onun
cəsur komandirləri idi. Məhz onların səyi nəticəsində iflic vəziyyətə
düşən Ermənistan ordusu arsenalında olan köhnə və istismar müddəti
bitmiş silah sistemlərini də döyüşə
cəlb etdi və nəticəsi rüsvayçı şəkildə
uduzmaq oldu. Bununla da Silahlı
Qüvvələrimiz “Ermənistan ordusunun
nəğlubedilməzliyi” mifini darmadağın
etdi.
Vətən müharibəsində ordumuzda şəxsi heyətin ruh yüksəkliyini
xüsusi qeyd etməliyik. Bu baxımdan
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri təkcə silah və müasir texnika gücünə yox, həm

də yüksək döyüş ruhu, vətənpərvərlik
nümunəsi ilə möhtəşəm qələbəni
reallaşdırdı. Əsgər və zabitlərimizin
fiziki və qəhrəmanlıq gücü hesabına
Şuşanın işğaldan azad edilməsi bunun
bariz ifadəsidir. Çünki Şuşa elə bir
yerdir ki, oranı 5-10 günlük hazırlıqla
azad etmək mümkün deyildi. Bunun
üçün illərlə hazırlıq keçilməsi lazım idi.
Ali Baş Komandanın nəzarəti altında Azərbaycan Ordusu bu hazırlığı
keçmişdi, hər cür mürəkkəb relyefdə,
hava şəraitində döyüşmək bacarıqlarına yiyələnmişdi. Şuşa əməliyyatının
xarakteri elə idi ki, orada heç bir səhvə
yol vermək olmazdı. Əməliyyat ən kiçik
detallarına qədər, ən yüksək dəqiqliklə,
dəqiq kəşfiyyat məlumatları əsasında
və yüksək peşəkarlıqla hazırlanmalıydı,
hazırlandı da. Əməliyyata elə heyət
cəlb olundu ki, onun icrasında kiçik də
olsa səhvə yol verilmədi.
Şuşa əməliyyatında bir məqsəd də
şəhərin dağıntılara məruz qalmasına
yol verməmək idi. Bu məqsədə də nail
olundu, şəhər demək olar ki, dağıntısız azad edildi. Hərbçilərimiz sıldırım
qayalarla yuxarı qalxaraq, düşməni
heç gözləmədiyi yerdə yaxaladılar,
yaxın məsafəli, əlbəyaxa döyüşdə onu
məğlub edib, içərilərə doğru irəlilədilər.
Bu isə düşməni panikaya düşməsinə,
idarəçiliyi itirməsinə gətirib çıxardı.
Beləliklə, işğalçı bütünlüklə Şuşadan
qovuldu.
Yeri gəlmişkən, son bir neçə ilin
statistikasına əsasən, ölkəmiz müasir
silahlanmaya görə, Avropada 2-ci, dünyada 3-cü yerdə qərar tutub. Şübhəsiz
ki, bütün bu uğurlar dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi məqsədyönlü
ordu quruculuğu siyasəti sayəsində
mümkün olub.
Əgər belə olmasaydı, hazırda
Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün BMT
Təhlükəsizlik Şurasının kağız üzərində
qalan 4 qətnaməsini təkbaşına reallaşdıra, hərb meydanında düşmənə
qalib gələ, cəbhə xəttinin bütün
istiqamətlərində əməliyyat şəraitinə tam
nəzarət edə bilməzdi.

E

Bildirilib ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin qətiyyəti sayəsində 1994-cü
ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından başlayan müstəqil enerji
siyasətimiz Türkiyə ilə birgə həyata
keçirilərək Avrasiya məkanına
“Bakı-Tbilisi-Ceyhan”, “Bakı-TbilisiƏrzurum”, TANAP, “Cənub Qaz
Dəhlizi” kimi qlobal enerji-kommunikasiya layihələrini qazandırıb.
Energetika Nazirliyindən verilən
məlumatda deyilir ki, birgə siyasi
iradənin məhsulu olan bu layihələr
Azərbaycanın, Türkiyənin, eləcə də
digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə
təminat verir, enerji sahəsində
əməkdaşlığımızı davamlı prosesə
çevirir: “İndiyə qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə Türkiyə və dünya
bazarlarına təkcə Azərbaycanın,
təxminən, 437 milyon tondan çox

nefti nəql edilib. Qaz kəmərləri ilə
Türkiyəyə “Şahdəniz” yatağından
81,7 milyard kubmetr təbii qaz nəql
olunub. 2018-ci ilin iyulundan indiyə
kimi TANAP-la Türkiyəyə 10,6 milyard
kubmetr təbii qaz nəql olunub. Bu
ilin 5 ayı ərzində isə Türkiyəyə nəql
olunmuş 4,1 milyard kubmetr qazın
2,2 milyard kubmetri məhz TANAPın payına düşüb. Bu dövrdə TAP ilə
Avropaya 2,3 milyard kubmetr qaz
ixrac edilib. Birgə enerji layihələri hər
iki ölkəni dünya üçün əhəmiyyətli
enerji mərkəzinə çevirir və Avrasiyanın enerji xəritəsində imzalarını ifadə
edir.”
Nazir ortaq hədəflərə doğru
həmrəyliklə hərəkətin digər töhfəsi
kimi SOCAR-ın Türkiyədə neft
emalı-neft-kimya-enerji və logistika
inteqrasiyası layihəsində, təbii qazın

paylanmasında iştirakını qeyd edib.
Bildirilib ki, “STAR” Neft Emalı Zavodu, Petkim və digər layihələr də daxil
olmaqla enerji sahəsində müştərək
işbirliyimiz Azərbaycanın Türkiyədəki
sərmayəsinin sütununu təşkil edir:
“Azərbaycanın Türkiyədəki sərmayəsi
18,3 milyard dollara, Türkiyənin isə
Azərbaycana yatırdığı investisiyanın həcmi 13 milyard dollara qədər
artıb. Prezident İlham Əliyevin ifadə
etdiyi kimi ancaq qardaş ölkəyə bu
qədər vəsait, bu qədər yatırım qoyula
bilər. Bu isə iki ölkə arasındakı siyasi
etibardan, etimaddan və əlbəttə ki,
qardaş güvənindən irəli gəlir”, deyə
nazir əlavə edib.
Çıxışda həmçinin energetika
sektorunda planlaşdırılan layihələr,
o cümlədən bərpa olunan enerji
sahəsində əməkdaşlıqdan bəhs

Azərbaycan elmi
ictimaiyyətinə ağır itki
üz vermişdir. Coğrafiya
sahəsində tanınmış alim,
Dövlət Mükafatı laureatı,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının həqiqi
üzvü, texnika elmləri
doktoru, Akademik Həsən
Əliyev adına Coğrafiya
İnstitutunun direktoru,
professor Ramiz Mahmud
oğlu Məmmədov 2021-ci
il iyunun 7-də ömrünün
yetmiş ikinci ilində vəfat
etmişdir.
Ramiz Məmmədov
1950-ci il fevral ayının
4-də Gürcüstanın Qardabani rayonunun Qaracalar
kəndində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən
sonra o, 1967–1972-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində ali
təhsil almış, 1974–1976-cı
illərdə Moskva Okeanologiya
İnstitutunda təcrübə keçmiş
və 1977–1980-ci illərdə
həmin İnstitutun aspiranturasında oxumuşdur.
Əmək fəaliyyətinə
1973-cü ildə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının
Coğrafiya İnstitutunun Xəzər
Elmi Tədqiqat Stansiyasında
kiçik elmi işçi kimi başlayan
Ramiz Məmmədov 19801985-ci illərdə Azərbaycan
Kosmik Tədqiqatlar Elmİstehsalat Birliyində laboratoriya və şöbə müdiri
vəzifələrində çalışmış,
1986–1991-ci illərdə elmi
fəaliyyətini Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının
Geologiya və Coğrafiya
institutlarında davam etdirmiş, 1991-ci ildən Coğrafiya
İnstitutunun Xəzər Dənizi
Problemləri Mərkəzinin müdiri, 1995-ci ildən isə həmin

edilib. Nazir deyib ki, artıq yaşıl enerji
sahəsində böyük uğurlara imza atmağın vaxtıdır: “Azad olunmuş ərazilər
ölkə Prezidenti tərəfindən “yaşıl enerji” zonası elan edilib və orada əsasən
bərpa olunan enerji mənbələrindən
– su, günəş və külək enerjisindən
istifadə ediləcək. Türk şirkətləri də
azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan
enerji layihələrində iştirakda maraqlıdırlar. Xüsusilə Laçın və Kəlbəcərdə
külək elektrik stansiyalarının tikintisi
layihələri üzrə əməkdaşlıq imkanları
var. Qarabağın “yaşıl enerji” zonasına
çevrilməsi prosesində türk şirkətləri
ilə əməkdaşlığımız cəlbedici olmaqla bərabər, həm də həmrəyliyimizin
rəmzi ola bilər.”
Nazir onu da əlavə edib ki, ərazi
bütövlüyümüzün bərpasının yaratdığı
imkanlar münasibətlərimizin yüksələn
xətt üzrə inkişafını təmin edərək
ölkələrimizi strateji, o cümlədən
enerji keçidi prosesinin hədəflərinə
daha da yaxınlaşdıracaqdır. Hazırda yeni reallıqların yaranması,
Türkiyə-Azərbaycan birliyinin regionda həlledici amilə çevrilməsi isə
məhz iki ölkənin liderlərinin -- cənab
İlham Əliyev və cənab Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın bir-birinə güvəninin, qardaşlığının, gələcəyə aydın baxışlarının zəfəridir.
Qeyd edək ki, Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Fatih
Dönməzin və Beynəlxalq Enerji
Agentliyinin icraçı diektoru Fatih
Birolun da qatıldığı tədbir üç panel
üzrə çıxışlar və müzakirələrlə davam
etdirilib.

“Xalq qəzeti”

İnstitutun elmi işlər üzrə
direktor müavini işləmişdir.
O, 2012-ci ildən ömrünün
sonunadək Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun direktoru
olmuşdur.
Ramiz Məmmədov 1980ci ildə okeanologiya ixtisası
üzrə namizədlik, 1996-cı ildə
hidrologiya, su ehtiyatları
və hidrokimya ixtisası üzrə
doktorluq dissertasiyaları
müdafiə etmişdir. O, 2001-ci
ildə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir
üzvü, 2014-cü ildə isə həqiqi
üzvü seçilmişdir.
Akademik R
 amiz
Məmmədovun
tədqiqatlarının əsas
istiqamətlərini Xəzər
dənizinin aktual problemləri
– iqlim dəyişmələrinin Xəzər
dənizinə təsiri, habelə
Xəzərin geofizikası və
ekocoğrafiyası məsələləri
təşkil etmişdir. Coğrafiyaşünas-alim, həmçinin
Azərbaycanda səhralaşma
prosesinin, landşaft planlaşdırılması və ətraf mühitin
mühafizəsi problemlərinin
əhatəli öyrənilməsinə xüsusi
diqqət yetirmişdir.

Ramiz Məmmədov
ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda nəşr
edilən və elmi ictimaiyyət
tərəfindən maraqla qarşılanan 300-dək elmi əsərin
müəllifidir. Məhsuldar elmi
fəaliyyətlə yanaşı, yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi
işinə böyük qüvvə sərf
edən alimin rəhbərliyi ilə
coğrafiya sahəsində 20-yə
yaxın fəlsəfə və elmlər
doktoru hazırlanmışdır.
Ramiz Məmmədov bir sıra
beynəlxalq ekspedisiyaların
iştirakçısı olmuş, mötəbər
konfrans və simpoziumlardakı çoxsaylı çıxışları ilə
Azərbaycan elmini layiqincə
təmsil etmişdir.
Akademik Ramiz
Məmmədovun səmərəli elmi
və elmi-təşkilati fəaliyyəti
yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, 2016-cı ildə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət
Mükafatına layiq görülmüş,
2020-ci ildə “Şöhrət” ordeni
ilə təltif olunmuşdur.
Tanınmış alim, bacarıqlı
elm təşkilatçısı və səmimi
insan Ramiz Mahmud oğlu
Məmmədovun xatirəsi onu
tanıyanların qəlbində daim
yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin!

İlham Əliyev,
Mehriban Əliyeva
Əli Əsədov
Sahibə Qafarova
Samir Nuriyev
Eldar Əzizov
Fərəh Əliyeva
Ramiz Mehdiyev
Akif Əlizadə
İbrahim Quliyev
Arif Həşimov
Rasim Əliquliyev

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 7 iyun tarixli Sərəncamına Əlavə

Cəlilabad, Lənkəran, Masallı və Yardımlı rayonlarında
qazılması nəzərdə tutulan subartezian quyularının
yaşayış məntəqələri üzrə bölgüsünə dair siyahı
Sıra
№-si
1.

Rayonun
adı
Cəlilabad

Quyuların
sayı, ədəd
6

2.
3.

Lənkəran
Masallı

1
4

4.

Yardımlı
Cəmi:

1
12

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Pərviz Şahbazov: Türkiyə ilə yaşıl enerji sahəsində
böyük uğurlara imza atmağın vaxtıdır
nergetika naziri Pərviz Şahbazov
“Turkuvaz Media Qrupu”nun
təşkilatçılığı və Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
dəstəyi ilə keçirilən “IV Energetika
və Təbii Sərvətlər Zirvəsi”ndə iştirak
edib. Nazir “Türkiyənin enerjisi - Pandemiyadan sonra enerji sənayesini
yenidən düşünmək” devizi altında
təşkil olunan tədbirdə çıxış edib.
Türkiyənin enerjisinin böyük bir coğrafiyanı aydınladaraq təhlükəsizliyi,
sabitliyi, inkişaf və tərəqqini təmin
etdiyini vurğulayan nazir bu ölkənin
vizyonunun postpandemiya dövründə
də region üçün strateji əhəmiyyət
daşıyacağını qeyd edib.

Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov

Yaşayış məntəqələrinin adı
Boyxanlı kəndi
Cəfərxanlı kəndi
Xəlilabad kəndi
Komanlı kəndi
Təzəkənd kəndi
Üçtəpə kəndi
Qurumba kəndi
Hüseynhacılı kəndi
Köcəkli kəndi
Mahmudavar kəndi
Tüklə kəndi
Şiləvəngə kəndi

12

Əhalinin sayı,
nəfər
1740
1289
2231
3270
3264
8277
1496
1367
2192
5714
2214
496
33 550

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 159						
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli 129 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul
Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli 129 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2010, № 7, maddə 695; 2013, № 10,
maddə 1228; 2014, № 1, maddə 56; 2017,
№ 4, maddə 666; 2018, № 11, maddə 2431;
2019, № 2, maddə 357, № 11, maddə 1863;
2020, № 1, maddə 67; 2021, № 2, maddə 205;

Bakı şəhəri, 5 iyun 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2021-ci il 16 mart tarixli 67 nömrəli Qərarı) ilə
təsdiq edilmiş “Doktoranturaların yaradılması və
doktoranturaya qəbul Qaydaları”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. 1.8-ci bəndə “rəyləri əsasında”
sözlərindən sonra “hər il aprelin 1-dək” sözləri
əlavə edilsin.
2. 3.5-ci bənddə “AMEA və Nazirlik
tərəfindən müəyyən edilən müddətlərdə hər il”
sözləri “hər ilin iyun (xarici dil imtahanı) və sentyabr (fəlsəfə və ixtisas fənnindən imtahanlar)
ayları ərzində” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycanın və Türkiyənin xarici işlər
nazirləri arasında telefon danışığı olub
İyunun 7-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov
ilə Türkiyə Respublikasının xarici işlər
naziri Mevlüt Çavuşoğlu arasında telefon
danışığı olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
nazirlər bölgədə mövcud olan cari vəziyyət,
o cümlədən üçtərəfli bəyanatların icrası ilə
bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
Telefon danışığı zamanı, həmçinin
ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyi müzakirə
olunub.
Nazirlər, eyni zamanda, qarşılıqlı
maraq doğuran digər məsələlər barədə
müzakirələr aparıblar.

3

8 iyun 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Bakı ilin ən maraqlı
Qran prisinə evsahibliyi etdi
(əvvəli 1-ci səhifədə)

İlk mərhələnin ardından sosial
şəbəkələrdə qısa zaman ərzində trend
olan “Ferrari” geri dönür, “Red Bull”
çempion” başlıqlı paylaşımlar Formula
1 azarkeşlərinin hələ birinci sərbəst
yürüşdən yarışlara fokuslandığını
göstərirdi.
Daha sonra ikinci sərbəst yürüş mərhələsində isə “Red Bull”un
digər pilotu Serxio Peres birinci oldu.
Onun qalib olması “gözlənilməzlərin
gözlənildiyi” Bakı Qran prisinin F-1
həvəskarlarına birinci sürprizi idi.
Əlbəttə, bu yarışlar F-1 üçün həlledici
mərhələ deyildi. Lakin məsələ ondadır
ki, yarışın keçiriləcəyi şəhər trekindəki
sərbəst yürüşlər, burada mövcud olan
şəraitə, yollara kimlərin daha yaxşı
hazırlaşdığını, kimin bu dövrəyə daha
uyğun olduğunu göstərən başlıca
nəticələrlərdəndir.
Qeyd edək ki, birinci sərbəst yürüşü lider kimi tamamlayan Ferstappen
ikinci mərhələdə sadəcə öz komanda
yoldaşından geri qalaraq ikinci oldu.
“Ferrari”dən Karlos Saynz yenə üçüncü yerlə kifayətləndi.
Sərbəst yürüş mərhələlərindən
sonra “Peres gücləndikcə “Red Bull”
qarşısıalınmaz olacaq” fikri bütün
Formula 1 ictimaiyyətinin gündəmində
ən aktual məsələyə çevrildi. Nəzərə
alsaq ki, onun komanda yoldaşı
Ferstappen cari ilin lideridir, bu “Red
Bull”un çempionluq iddialarını daha da
konkretləşdirməsinə səbəb olacaq.
Növbəti gün üçüncü sərbəst
yürüş, o cümlədən sıralama turları ilə
əlamətdar oldu ki, bu da əsas yarış
günü üçün qütb mövqeyini və ümumi düzülüşü müəyyən etdi. Üçüncü
sərbəst yürüşü gözlənilmədən Piyer
Qasli (“Alpha Tauri”) lider tamamladı.
Serxio Peres ikinci, Hamilton üçüncü
oldu. Bu mərhələdən sonra sıralama
turu başladı. Burada da gözlənilməz
nəticələr qeydə alındı. “Ferrari” pilotu
Lekler iki favoriti qabaqlayaraq qütb
mövqeyini ələ keçirdi. Hamilton ikinci,
lider Ferstappen isə yarışa üçüncü
başlamaq haqqını əldə etdi. Sonuncu
sərbəst yürüşün qalibi Qasli sıralamada dördüncü oldu.
Leklerin bu qələbəsi final mərhələsi
üçün “Ferrari”ni ümidləndirdi. Bundan
əlavə, sıralama turunda beçinci olan
Karlos Saynz (“Ferrari”) italyan komandasını Bakı qələbəsinə inandırdı.

Valteri Bottas isə qeyd etdi ki rezinləri
dəyişmək üçün daha çox dövrəyə
ehtiyac var. Komandanın dünyaca
məşhur digər pilotu Luis Hamilton
isə məyusluqla bildirdi ki, biz sadəcə
olaraq yavaşıq. Bu açıqlamaların
ardından Şoulin seçmə simulyasiyadakı templə bağlı fikirlərinə əlavə
olaraq, normal mövqelərindən çox
uzaq düşdüklərini, mütləq əhəmiyyətli
dəyişikliklər etməli olduqlarını qeyd
etdi. Lakin ümumi nəticələrə nəzər
saldıqda, böyük planda “Mercedes”in
o qədər də pis vəziyyətdə olmadığı, yarış üçün hələ də ən böyük
favoritlərdən biri kimi qaldığı aydın idi.

“Ferrari” bir daha
qalmaqala səbəb oldu
“Ferrari” Monakodakı qütb mövqeyinin və ardından yarışda ikinci yeri
tutduqları uğurlu Qran pridən sonra
Bakıya gələrkən öz şanslarını o qədər
də böyük qiymətləndirmirdi. Lakin
komandanın pilot cütlüyü Bakıdakı
tempin gözlədiklərindən də yaxşı
keçdiyini söyləsələr də, qəribə bir
iddia səsləndirdilər. Onların fikrincə,
“McLaren” əlindəki bütün imkanlardan
istifadə etməyib və yarış günü hər
şey indikindən fərqli olacaq. Cümə

Daniel Rikkardo isə tur sürətinə
görə, daha pis nəticə göstərməsinə
baxmayaraq, ümumilikdə, maşına
alışması və Bakı trekini mənimsəməsi
üçün uğurlu sayıla biləcək sərbəst
mərhələni geridə qoymuşdu. O da
konfrans zamanı komanda yoldaşı kimi, yarışda daha yaxşı nəticə
əldə edəcəyinə inandığını dedi. Ən
önəmlisi isə odur ki, bu, komanda
üçün uğurlu addım hesab edilməlidir.
“Red Bull”dan 0,48 saniyə geridə olsalar belə, sonrakı mərhələdə uğurlara
imza ata bilərdilər.
Nəticədə onlar final mərhələsində
podiumda olmasalar da hər ikisi ilk
onluğa daxil ola bildilər ki, bu da komandanın hesabına yeni xallar əlavə
edilməsinə səbəb oldu. Məlum olduğu
kimi, F-1-də sadəcə ilk 10 yeri tutan
pilotlar komandasına xal qazandırır.

“Alpha Tauri” sübut etdi ki,
liderlərlə rəqabət
aparmaq gücündədir
Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi,
F-1-də orta mövqeli komandalar illər
keçdikcə liderlər qrupuna yaxınlaşmaqdadırlar. “Alpha Tauri” də belə
komandalardandır.

Bu, nə heç nə idi, nə də hər şey...
Karyerasının bəlkə də ən parlaq
mövsümünü keçirən Maks Ferstappen
ikinci günün sonundakı açıqlamalarında bir daha xüsusi qeyd etdi ki,
önəmli olan mübarizədən qopmamaq, sona qədər savaşmaqdır. Daha
sonra ilkin göstəricilərə münasibət
bildirən Ferstappen əsas rəqibləri olan
“Mercedes”lə aralarında sadəcə 1
saniyə fərq yarandığını, bunun isə o
qədər də böyük olmadığını açıqladı.
Lakin məlumat qrupunun
yanacaq yükləri başda olmaqla,
bütün faktorları nəzərə alaraq
rəqəmləri sıxmasından sonra bu
fərq 0,58 saniyə olaraq dəqiqləşdi.
Yaranan yeni rəqəm Ferstappenin
haqlı olduğunu, boşluğun aradan
qaldırılmasının mümkünlüyünü sübut
etdi. Bütün bunlarla yanaşı, ilkin
sərbəst yürüşlərin ardından yarış
simulyasiyalarına nəzər saldıqda fərq
dramatik şəkildə azalır. “Mercedes”
dövrə başına 0,07 saniyə geri qalır
ki, bu da yarışdakı mübarizənin daha
kəskin olacağını göstərirdi. Buna
baxmayaraq, əminliklə söyləmək
olardı ki, “Red Bull” birinci sınaqdan
üzüaçıq çıxmağı bacarmışdı və bu
seçmə mərhələdəki əsas yarış üçün
rəqib üzərində təsiredici üstünlük
hesab edilirdi. Bu səbəbdən onlar
yarışa ilkin mərhələdə istifadə etdikləri
orta təkərlərlə çıxmaq üstünlüyünə
sahib idilər. “Mercedes” isə o rahatlığa
sahib olduğunu hiss edə bilməzdi.
Sərbəst mərhələlərin ardından
komanda üzvləri üçün ayrılan qarajdan çıxarkən “Mercedes”in direktoru
Toto Volff heç də xoşbəxt görünmürdü.
Amma kim onu günahlandıra bilər? O,
öz maşınlarının yarışlarda 1 və hətta
2 saniyə geri qalmasına öyrəşməyib.
“Gümüş ox”ların texniki şefi Andre
Şoulin ilk günü “ən böyük cümə” daha
sonra isə tək dövrə tempinə işarə
edərək “bəzi fərqlərə görə ən pis
cümə” olaraq xarakterizə etdi. “Mercedes” təkərləri Monakodakı istiliyinə
gətirmək üçün mübarizə apardı və
bu məsələ, Bakıda bir daha onların
gündəminə gəldi. “Mercedes”in pilotu

və şənbə günlərinin nəticələri isə onu
göstərirdi ki, yarışda onlardan uğur
gözləmək olardı. Belə ki, pilotların ən
yaxşı mini sektorlarını və ən yaxşı
zamanlı dövrə əldə etmək üçün bir
araya gətirilən göstəricilərinə görə
Karlos Saynz 0,46 saniyə fərq ilə ən
sürətli idi. Bu göstəriciyə görə, “Alpha
Tauri” komandasının pilotu Pyer Qasli
ikinci, Ferstappen üçüncü, Lekler
(“Ferrari”) isə beşinci yeri tuturdular.
Nəticələr Qran pri yarışında çox gərgin
mübarizə olmadığını göstərirdi. “Ferrari” ilk iki pillədə olan “Red Bull” və
“Mercedes”lə yanaşı, “ McLaren”lə də
mübarizə aparmalı olacaqdı ki, bu da
onların üçüncü yer şansları üçün vacib
idi. Sıralama turundakı qələbə isə
Lekler və ümumilikdə, komandanı podium üçün həyəcanlandlrmışdı. Lakin
elə ilk pit-stopda liderliyi ələ keçirən
Ferstappen qələbənin və ya podiumun
elə də asan almayacağını “Ferrari”yə
xatırlatdı.

“McLaren” də qabaq
sıralara iddialı idi
Komandanın aparıcı üzvü Lando
Norris ilk sərbəst yürüş günündən
sonra demişdi ki, onlar hələ də yarışın
içindədirlər. Bildirmişdi ki, bir qədər
kefsiz görünsə də, əslində, ilk gündən
sonra əhvalı yaxşıdır və növbəti yarış
üçün özünə çox güvənir.
Noris cümə gününün nəticələrinə
görə “Red Bull” və “Ferrari”dən çox
geri qaldıqlarına baxmayaraq, sıralama üçün iddialı olduqlarını da qeyd
etmişdi.
Bundan əlavə, onu da qeyd etmək
lazımdır ki, “McLaren” cümə günləri
üçün daha çox yanacaqdan istifadə
etdiyinə görə, indidən nəticələri
təxmin etmək çətindir. Əlbəttə, bu
yarışın nəticəsinə böyük təsir edən
amillərdəndir.

Yeri gəlmişkən diqqətə çatdıraq
ki, cümə günü keçirilən sərbəst
yürüşlərdə ilk 8 pillədə 6 fəqrli
komandanın pilotu yer alırdısa, favorit
hesab edilən “Mercedes” bu qrupa
daxil deyildi. “Alpha Tauri”nin pilotu
Pyer Qasli karyerasının ən yüksək
nəticəsinə nail olaraq ilk günü P5 və
P6 olaraq tamamlamağı bacarmışdı.
Komandanın bu yüksəlişi üst
sıralarda olan kollektivlər üçün həqiqi
təhdid qaynağı hesab edilməlidir. Belə
ki, italyan komandasından cəmi 0,03
və daha sonrakı tur üçün 0,02 saniyə
geri qalan “Alpha Tauri” liderlərlə
rəqabət apara biləcək gücdə olduğunu
sübut etdi.
İkinci sərbəst yürüş günü və
sıralama turu da Qasli üçün uğurlu
keçdi. Və bütün bunların cəmində
Piyer Qasli bazar günü keçirilən əsas
finalda podiuma çıxmağı bacardı. Belə
ki, 51 dövrə boyunca heç bir böyük
xətaya yol verməyən Piyer Qasli və
komandası nəticədə yarışı üçüncü
yerdə tamamladı. Bu onun üçün çox
böyük uğurdur və Bakı Qaslinin, eləcə
də “Alpha Tauri”nin xatirəsində hər
zaman xüsusi yerə sahib olacaq.
Qeyd edək ki, onun komanda
yoldaşı, yaponiyalı pilot Yuki Tsunoda
da yeddinci yeri tutaraq, komandasına
xal qazandıra bildi. Beləliklə yarış
“Alpha Tauri” üçün uğurla yekunlaşdı.
Qaslinin üçüncü olması, həqiqətən,
şansın da köməyi ilə reallaşan hadisə
idi. Belə ki, o uğurlu yarış keçirməsinə
baxmayaraq son turlara yaxınlaşarkən
sadəcə beşinci sırada idi. Yarış
həyəcanının ən pik səviyyəyə çatdığı
bir vaxt “Red Bull” komandasının
lideri gözlənilməz qəza yaşadı. Belə
ki, Qran prinin bitməsinə 3 tur qalmış
Maks Ferstappen açıq fərqlə lider
olduğu halda sol arxa təkərin qəfildən
partlaması ilə yerində bir neçə dövrə

vuraraq divara çırpıldı. Xoşbəxtlikdən
xəsarət almasa da, Ferstappen
çempionluğa sadəcə üç dövrə qalmış
yarışı dayandırmağa məcbur oldu.
Belə olan halda yolun təmizlənməsi
və təkərlərin dəyişdirilməsi üçün
qırmızı bayraqlar qaldırıldı. Proses
“Mercedes” pilotu Hamiltonun
maşınının mühərrikində və qabaq
qanadında yaranan nasazlıqların həll
edilməsinə görə yarım saatdan bir
qədər çox çəkdi. Yenidən “restart”
verilməsi üçün pilotlar başlanğıc
nöqtəsinə lakin bu dəfə davam edən
yarışda olduqları pillədə düzülmək
üçün çağırıldı. Yarışın bitməsinə üç
dövrə qalsa da, bir dövrə isinmə üçün
sərf ediləcəyindən əsas iki tur həlledici
oldu. Restart zamanı qütb mövqeyində
olan “Red Bull” un digər üzvü Serxio
Peres ikinci sırada başlayacaq
yeddiqat dünya çempionu Hamiltonu
necə önə buraxmamağın planlarını
qurduğu bir vaxt bəlkə də Formula 1
tarixinin ən qəribə hadisələrindən biri
baş verdi. Belə ki, yeddiqat dünya
çempionu həyəcanına qalib gələ
bilməyərək elə çıxışdaca səhvə yol
verdi. İlk bir neçə yüz metrdə az qala
Serxio Peresi ötməyi bacarsa da ilk
döngəni qaçıran Hamilton düz davam
edərək nəinki liderliyi hətta ilk onluğa
girmək şansını da itirərək “Mercedes”
azarkeşlərini məyus etdi.
Beləliklə, son 4 tura beşinci
girən Piyer Qasli birdən-birə üçüncü
yerə yüksəldi və elə bu pillədə də
yarışı tamamladı. Bütün bunlar,
“gözlənilməzlərin gözlənildiyi”
Bakı Qran prisinin bu adı boşuna
almadığını göstərdi. Lakin builki yarış
daha bir fantastik nəticə ilə yadda
qaldı. Belə ki, “Aston Martin” pilotu,
dördqat dünya çempionu Sebastian
Fettel sıralama turundakı onbirinci
nəticədən sonra tam 9 pillə irəliləməyi
bacararaq ikinci oldu. Hələ ilk pisstopdaca 4 pillə irəliləyən pilot son
turlarda inanılmaz əzmkarlıq nümayiş
etdirdi. Təsadüfi deyil ki, Formula 1-in
rəsmi saytının keçirdiyi səsvermədə
Bakı Qran prisində ən yaxşı çıxış
edən pilot da məhz Fettel seçildi.
Böyük fərqlə birinci olan alman pilotu
səsvermədə Qran prinin qalibi olan
meksikalı Perez və şanssız qəza ilə
yarışdan kənarda qalan Ferstappen
müşayiət etdi. Ferstappenin qəzasına
baxmayaraq “Red Bull” liderliyini
qoruyub saxlaya bildi. Favoritlərdən
olan “Mercedes” isə xal qazanmadı.
Bakı Qran prisi həm baş verən
maraqlı hadisələr, həm də gözlənilməz
nəticələrlə cari mövsümün ən yaddaqalan yarışı oldu. Və elə görünür ki, mövsümü yekununda da bu dəyişməyəcək.
Nəticəni qeyri-adi edən birinci nüans o
idi ki, Bakı Qran prisində ilk üç pillədə
qərarlaşan heç bir pilot bir gün əvvəl
keçirilən sıralama turunda üçlüyə daxil
ola bilməmişdi.
“Gözlənilməzlərin gözlənildiyi”
Bakı treki üçün əvvəlcədən təxmin
edilə biləcək yeganə məqam BŞH-nin
yarışlara yüksək səviyyədə evsahibliyi
etməsi idi ki, hadisələrin gedişi bu
təxmini doğru çıxardı. Bakı Şəhər
Halqası yarışlara yüksək səviyyədə
evsahibliyi etdi. Bu trek elə qurulub ki,
izləyicilər UNESCO-nun Ümumdünya
Mədəni İrsi Siyahısına daxil olan
İçərişəhəri, Bakının müasir memarlıq
nümunələrini və Xəzəri şəhərimizlə
birləşdirən, gözoxşayan sahilboyu
mənzərəni görə bilirlər.
Məlum olduğu kimi, bu layihənin
müəllifi bütün müasir Formula 1
treklərinin memarı olan Herman
Tilkerdir. İnanırıq ki, BŞH-nin idarə
və texniki heyəti daha sonrakı illərdə
də bu uğuru təkrarlamağı bacaracaq
və Formula 1 Bakı Qran prisi növbəti
ildən öz azarkeşlərinə canlı olaraq
qovuşacaq.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”
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zərbaycan son illərdə bir çox beynəlxalq
tədbirlərin böyük uğurla keçirildiyi sülh
məkanına çevrilib. Ölkəmiz 2016-cı ildən
Formula-1 yarışlarına da peşəkarlıqla evsahibliyi
edir. 2020-ci ildə koronavirus pandemiyasının yayılması ilə əlaqədar Bakıda yarışlar təxirə salınsa
da, bu il pandemiyanın sürətinin zəifləməsi yarışların keçirilməsinə imkan verdi. Odur ki, son vaxtlar
Formula-1 yarışlarının təşkilatçısı “Bakı Şəhər
Halqası” Əməliyyat Şirkətinin ciddi çalışmaları
nəticəsində yürüş uğurla başa çatdırıldı.

Bakıda növbəti
Formula-1 yarışı
maraqlı keçdi və
uğurla yekunlaşdı
“Williams” komandasının baş
mühəndisi Deyv Robson Bakı treki ilə bağlı
fikirlərini belə ifadə etdi:
– 2019-cu ildə Bakıda keçirilmiş yürüşlərdə
iştirak etmişəm. Yenidən Bakı küçələrinə
qayıtmaq çox xoşdur. Bu trasda pilotlar da,
mühəndislər də bolidin sazlanması ilə bağlı
unikal məsələləri həll etməli olurlar. Bundan
başqa, burada uzun məsafəli düz yol və ötmə
əməliyyatını yerinə yetirmək üçün imkanlar
var. İçərişəhər yaxınlığında ensiz hissə, necə
deyərlər, Bakı trekinin vizit kartıdır. Bununla
belə, hər sektorun özəlliyi var. Yolun konfiqurasiyası bütün 6 kilometrlik distansiya boyunca
bolidin daha effektli olması üçün onun sazlanması üzrə işləri mürəkkəbləşdirir.
Ümumilikdə, Formula-1 təqvimində Bakının özünəməxsus yeri olan bənzərsiz treki var.
Bu, çempionatın ən uzun və düz xətlərindən
birinə sahib qeyri-adi şəhər trasıdır. İkinci
sektor aşağı sürətlə hərəkət etməli olduğumuz

çoxlu sayda döngələrdən ibarətdir. Həmin
döngələrdəki orta sürət Monako trekində
olduğundan da aşağıdır. Burada sıxılan güclə
sürət arasında uyğunlaşmanı dəqiq tapmaq
çətindir.
Bu baxımdan, Bakı treki həm maraqlı, həm
də özünəməxsus çətinliyi olan yürüşdür. Qeyd
etməliyəm ki, yarış kifayət qədər maraqlı keçdi
və uğurla başa çatdı. Qalibi təbrik etdik.
Üstəlik, Bakıda olduğumuz müddətdə paytaxt şəhərinizdə aparılan quruculuq, abadlıq
işləri ilə də tanışlıq imkanımız oldu. Bakının
gözəlliyinə, onun zahiri görkəmində tarixiliklə
müasirliyin qovuşmasına heyran qalmamaq
mümkün deyil. İçərişəhərlə tanışlıqdan xüsusi
zövq aldıq. Azərbaycan xalqının mehribanlığı
və qonaqsevərliyi isə uzun müddət yadımızdan çıxmayacaq.

Söhbəti yazdı: Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan yüksək
təşkilatçılıq nümunəsi göstərdi

B

akıda Formula 1 üzrə dünya çempionatının altıncı mərhələsi Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışı artıq yüksək səviyyədə başa
çatıb. Dünyada 500 milyondan artıq tamaşaçısı olan bu yarışlara
paytaxtımızın 2016-cı ildən evsahibliyi etməsi Azərbaycanın beynəlxalq
maraq kəsb edən, bütün dünyada idmansevərlərin izlədiyi populyar idman
yarışlarının keçirildiyi məkana çevrilməsindən xəbər verir. Başqa sözlə,
dünyanın ən çətin və mürəkkəb oyunlarından hesab edilən Formula 1
yarışmasının Bakıda keçirilməsi beynəlxalq aləmin ölkəmizə olan inam və
etimadının nümunəsidir.

Bu yarışın ölkəmiz üçün çox böyük önəmi
var. İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki, belə
yarışlar keçirən şəhərlər inkişaf etmiş ölkələrin
ya paytaxtı, ya da ki, böyük şəhərlər olmalıdır.
Digər tərəfdən, Formula 1 ölkəmizə böyük
iqtisadi dividendlər gətirir.
Ölkəmiz bu il yenə də mötəbər idman
yarışlarına evsahibliyi edir. Onların arasında
xüsusi diqqət çəkənlər və artıq yekunlaşan
“Formula 1” yarışı və biri dörddəbir final olmaqla, futbol üzrə Avropa çempionatının dörd
oyunudur.
Ölkəmizdə idmana olan maraq, beynəlxalq
səviyyəli idman yarışlarının yüksək səviyyədə
keçirilməsi ənənəsinə sadiqlik Formula 1 kimi,
futbol yarışlarının da layiqincə keçiriləcəyinə
əminlik yaradıb. Azərbaycan öz imkanlarını, o
cümlədən təşkilatçılıq qabiliyyətini futbol yarışmalarında da bir daha nümayiş etdirəcək.
Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, idman
sahəsində gerçəkləşdirilən uğurlu dövlət
siyasəti əslində, Prezident İlham Əliyevin
bu sahəyə xüsusi diqqət və qayğısının bariz
ifadəsidir. Dövlətimizin başçısı çıxışlarının
birində ölkəmizin idman infrastrukturunun
istənilən beynəlxalq yarışın keçirilməsi üçün

əlverişli olduğunu xatırladaraq, Bakı şəhərində
keçirilən böyük beynəlxalq idman yarışlarının
həm idman potensialımızı gücləndirdiyini, həm
də Azərbaycanı dünyada müasir ölkə kimi
təqdim etdiyini xatırladıb.
İndiyədək qlobal əhəmiyyətli birinci Avropa
Oyunları, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları, Formula 1 yarışları, eyni zamanda, bədii gimnastika,
qılıncoynatma, taekvondo, güləş, boks, karate,
avarçəkmə, FIFA U-17 qadınlararası dünya
çempionatı, “Baku World Challenge” avtomobil
yarışı və Olimpiya növlərinə daxil olan digər
beynəlxalq idman yarışları timsalında dünya
Azərbaycanın yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətini,
sabit və dinamik inkişafını, uğurlarını bir daha
görüb.
Əlbəttə, qlobal miqyaslı tədbirlərin
keçirilməsi üçün Azərbaycana yüksək etimadın
göstərilməsi təsadüfi deyil. Bu, respublikamızın
dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar qarşısındakı güclü nüfuzunun, idman sahəsində
əldə etdiyi mühüm uğurların parlaq ifadəsidir.

Azər VERDİYEV,
politoloq, İkinci Qarabağ müharibəsi
iştirakçısı
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İyunun 4-dən 6-dək Bakıda keçirilən Formula 1 üzrə dünya çempionatının altıncı – Azərbaycan Qran pri yarışları başa
çatdı. 20 döngəli, uzunluğu 6 kilometr olan yarış trekində 10
komandadan 20 pilot birincilik uğrunda mübarizə aparırdı. Bakı
Şəhər Halqasında dünyanın ən məşhur pilotları – Luis Hamilton,
Fernando Alonso, Sebastian Fettel, Valtteri Bottas və digərləri
yarışırdılar. Formula 1 Azərbaycan Qran-prisi “Red Bull Racing
Honda” komandasının meksikalı pilotu Serxio Peresin qələbəsi
ilə başa çatdı. S.Peres Bakı şəhər halqasında 51 dövrəni hamıdan tez (1:44.703) başa vuraraq podiumda birinci pillənin sahibi
oldu. İkinci yeri “Aston Martin” komandasının almaniyalı pilotu
Sebastian Fettel (1:45.138) qərarlaşdı. “AlphaTauri” komandasının fransalı pilotu Pyer Qasli (1:45.588) isə yarışı üçüncü sırada
tamamladı.

Bakı Qran prisi başa çatsa da,
təəssüratlar bitmir

Formula 1 Azərbaycan
İ
Qran prisi beynəlxalq mediada

namla demək olar ki, avtoidman “kraliçası” – Formula 1-in Bakı səhifələri
günlərdir ki, dünyanın idman ictimaiyyətinin maraq dairəsindədir. İyunun
6-da özünün finiş xəttinə çatan Azərbaycan Qran prisi baxımlı olmasına
görə Formula 1 tarixində uzun illərdən bəri ən yaxşı sürət yarışı kimi
dəyərləndirilir. “Sports.com”, “izvestiya.ru” və digər beynəlxalq xəbər
saytlarında bu kimi fikirlər geniş yer almışdır.

Bakının beşinci dəfə evsahibliyi
etdiyi, ən məşhur və ən bahalı idman
yarışlarından olan 2021 Azərbaycan
Qran pri yarışları başladığı tarixdən
dünya mediasında gündəm oldu.
İngiltərə, Fransa, Almaniya, İtaliya,
Rusiya, Yaponiya və digər ölkələrin
məşhur xəbər saytlarında, idman
portallarında Azərbaycan Qran prisi
haqqında mütəmadi və geniş informasiyalar verildı. Bu saytlarda canlı
yayımlanacaq yarış qrafiki ilə yanaşı,
Bakı Şəhər Halqası, idmançıların
son illər qazandığı təcrübə, hazırlıq
səviyyəsi və s. barədə fikirlər də yer
alıb, tanınmış idman yazarlarının
şərhləri yerləşdirilib.
Ötən illərdə olduğu kimi, bu dəfə
də transmilli TV-lərdə, beynəlxalq
informasiya agentliklərinin saytlarında
Formula 1 Azərbaycan Qran prisinin
gedişatı, pilotların çıxışları ilə yanaşı, Bakı trekinin unikallığı, yarışların
təşkili ilə bağlı süjetlər, audio-vi-

deo materiallar yayımlanıb. İdman
jurnalistlərinin süjetlərində ekspert
təhlili və müzakirələrdə Azərbaycan
Qran prisinin Formula 1 yarışında yeri
şərh edilib.
Formula 1 yarışlarının rəsmi
səhifəsi www.formula1.com saytında
yarışların təşkili, gedişatı, pilotların
göstərdiyi nəticələrlə bağlı ərtaflı
informasiyalar verilib. Məlumatlarda
qeyd edilir ki, Bakı Şəhər Halqasında Formula 1 yarışları 2016-cı ildən
təşkil olunur. Yalnız ötən il koronavirus pandemiyası səbəbindən
dünya çempionatının Azərbaycan
mərhələsi təxirə salındı. Bakı Şəhər
Halqası şəhərin tam mərkəzindən
və ən gözəl məkanlarından keçir. Təşkilatçılar trekin marşrutunu
seçərkən məhz bu məqama xüsusi
diqqət yetiriblər. Bundan başqa,
trekdə yarış avtomobillərinin hərəkəti
saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir.
Trekin ən geniş yerinin eni 13, ən dar
hissəsinin eni isə İçərişəhər ətrafında,

o cümlədən 7-ci və 8-ci döngələrdə
7,6 metr təşkil edir. Layihənin müəllifi
bütün müasir Formula 1 treklərinin
memarı olan Herman Tilkedir.
Formula 1 saytında yarışlarda
xüsusi köməkçi Kris Mediandın “Flexi
qanadları, Ferrari forması və qəribə
bir Bakı rekordu – beşinci Azərbaycan
Qran-Pri hekayəsi” adlı yazıda
deyilir: “Çempionluq mübarizəsi
mövsümündə beş il möhtəşəm bir ev
sahibliyi təqdim edən məkana – Bakıya gedirik. Nadir xüsusiyyətlərə malik
Bakı Şəhər Halqası elə qurulub ki,
yarış zamanı pilotlar və milyonlarla televiziya tamaşaçıları paytaxtın müasir
memarlıq abidələrini və şəhərin ecazkar mənzərəni görürlər”. Məqalədə
yarışın yüksək təşkilatçılığından,
pilotların performansından danışılır.
Formula 1 saytında yayımlanan
informasiyaların birində “Ferrari” komandasının yürüş üzrə baş
mühəndisi Matteo Toninallinin Bakı

trekti haqqında fikirləri xüsusilə
maraq doğurur: “Bakının cəmi bir
neçə il ərzində Formula 1 təqvimində
özünəməxsus yeri olan bənzərsiz
trası var. Bu, çempionatın ən uzun və
düz xətlərindən birinə sahib qeyriadi şəhər trasıdır. İkinci sektor aşağı
sürətlə hərəkət etməli olduğumuz çoxlu sayda döngələrdən ibarətdir. Həmin
döngələrdəki orta sürət Monakodakı
trasda olduğundan da aşağıdır. Burada sıxılan güclə sürət arasında uyğunlaşmanı dəqiq tapmaq lazımdır”.
BBC media yayım şirkətinin
radio, televiziya və internet
saytında Bakıda keçirilən Formula
1 yarışlarna geniş yer ayrılıb. BBC
Sport, BBC Sport veb saytında və
BBC Radio 5, Live Sports Extra-da
yarışların canlı yayımı, tamaşaçılarla
qarşılıqlı əlaqə, ekspert təhlili,
müzakirə, səsvermə, müsahibələr
və xüsusi olaraq Azərbaycan Qranpri yarışlarının təşkili, pilotların
təhlükəsizliyinin təminatı ilə bağlı

əhatəli informasiyalar yayımlanıb.
BBC-nin idman yazarı Andrev
Benson BBC Sport saytında Formula 1 Azərbaycan Qran prisi haqqında silsilə məqalələrlə çıxış edib.
Müəllif Bakı Qran prisinin beşinci
dəfə keçirilməsini vurğulayaraq yarış
barədə ətraflı məlumat verir, idmançıların rəqabət qabiliyyətini şərh edərək
nəticələrini qiymətləndirir. Andrev
Benson son yazısında “Red Bull Racing Honda” komandasının meksikalı
pilotu Serxio Peresin qələbəsini şərh
edir. Formula 1-in rəsmi saytında
azarkeşlər arasında təşkil olunan
sorğuda “Aston Martin” komandasının
almaniyalı pilotu Sebastian Fettelin
Formula 1 Azərbaycan Qran prisində
"Günün pilotu" seçilməsini xüsusi
vurğulayır.
Fransanın idman saytlarında da
2021 Formula 1 Azərbaycan Qran
prisi haqqında informasiyalar, idman
şərhləri üstünlük təşkil edib. Auto-

news.fr saytında müəllif Francesco
Magonun qələmə aldığı “Formula
1 Azərbaycan Qran Prisi: Pulsuz
təcrübənin nəticələri” sərlövhəli
məqalədə, ouest-france.fr saytında
isə “F1 Azərbaycan Qran Prisi” adlı
idman şərhində Azərbaycanın yarışlara ciddi hazırlığı, yüksək təşkilatçılıq
və təhlükəsizlik məsələləri müsbət
qiymətləndirilir. İdman şərhində qeyd
edilir ki, pilotlara yarışda yeganə
narahatlığı külək yaradırdı: “ Sürüşkən
yolda Bakı küləyi Nikita Mazepini
aldatdı”.
Türkiyənin motorsport.com idman
saytında Beynəlxalq Avtomobil
Federasiyasının (FIA) rəsmisi Maykl
Masi 2021 Formula 1 Azərbaycan
Qran pri yarışlarına hazırlığı belə
qiymətləndirib: “Azərbaycana
yenidən gəlməkdən və həmçinin
Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat
Şirkətinin hər bir əməkdaşı ilə birlikdə
işləməkdən çox məmnunam. Ümid

edirəm ki, bu il biz Bakı trekində
növbəti möhtəşəm yarışa şahid
olacağıq. Bu tədbir aylar əvvəl
başlanılan tikintidən cümə axşamı
günü marşalların trekdə keçirəcəyi
simulyasiya təlimlərinə qədər davam
edən uzun müddət ərzində görülmüş
böyük hazırlıqlar nəticəsində ərsəyə
gəlib. Keçirdiyimiz baxış əsasında
deyə bilərəm ki, Bakı Şəhər Halqası
yarış üçün əla vəziyyətdədir”. Yazıda
həmçinin 2021 Formula 1 Azərbaycan
Qran prisinin iştirakçılarının fikirləri də
yer alıb.
2021 Formula 1 Azərbaycan Qran
Pri yarışları Rusiya xəbər saytlarının
da diqqət mərkəzində olub. TASS
İnformasiya Agentliyinin saytında tass.ru “2021 Formula 1 Azərbaycan
Qran Prisi tamaşaçısız keçiriləcək”
sərlövhəli yazıda Bakı Qran prisinin
qlobal pandemiya ilə əlaqədar olaraq
tamaşaçısız keçəcəyi qeyd olunur.
Yazıda həmçinin yayda, Bakının
2021-ci il iyunun 11-dən iyulun 11-dək
keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatının üç qrup mərhələsi və dörddə
bir final görüşlərindən birinə ev sahibliyi edəcəyi haqda məlumat verilir.
F1news.ru, sports.ru idman saytlarında yarışlar gündəlik olaraq işıqlandırılıb. Sports.ru saytında yayımlanan
“Azərbaycan Qran Prisini izləmək
üçün beş səbəb” adl idman şərhində
Bakı trekinin unikallığından, pilotların
rəqabət imkanlarından söhbət açılır.
Almaniyanın Auto motor sport,
TZ sport saytlarında Azərbaycanın
Fotmula 1 yarışlarına beşinci dəfə ev
sahibliyi etməsi xüsusi vurğulanıb.
Auto motors idman saytında qeyd
edilir ki, Bakı şəhər trası, sürüşkən
asfalt və özünəməxsus ssenarisi ilə
stasionar traslardan geri qalmır: “Paytaxt Bakıda sürətli küçə dövriyyəsinə
zəmanət verilir. Möhtəşəm marşrut
Formula 1 ustası, inşaatçı Hermann
Tilke tərəfindən dizayn edilmişdir”.
Formula 1 Azərbaycan Qran
prisi Yaponiya idman mediasının
əsas mövzusu olub. Populyar idman
saytları jp.motorsport.com və as-web.
jp Azərbaycan Qran prisi haqqında
ətraflı məlumat yayıb. Yerli oxuculara
yarışda iştirak edəcək idmançıların
son illər qazandığı təcrübə, yarışların
hazırlıq səviyyəsi, Bakı treki haqqında
fikirlər təqdim olunub.
İtaliyanın idman saytlarında da
Formula 1 Azərbaycan Qran pri
yarışları keçirildiyi gündən etibarən
gündəm olub. Bu ölkənin gazzetta
motori.it, sky sport.it, formula passion.
it, circusf1.com kimi məşhur idman
saytlarında yarışların qrafiki, Formula
1-in gedişatı, pilotların təəssüratları,
komandaların məşqçılərinin fikirləri
yer alıb.
Formula 1 Azərbaycan Qran pri
yarışlarına start verildiyi gündən
etibarən beynəlxalq mətbuatda yayımlanan informasiyalarda Azərbaycanın
evsahibliyi, yüksək təşkilatçılığı, Bakı
şəhər trekinin unikallığı, ümumiyyətlə
Azərbaycan haqqında məlumatlar
qürur doğurur.

Leyla RƏŞID, “Xalq qəzeti”

Həlledici mərhələdə beş dairədən sonra
şəriksiz lider olan “Red Bull”lu pilot Maks
Ferstappenin bəxtinin gətirməməsi – şini
partladığına görə bolidini səddə çırpması və
onun komanda yoldaşı Serxio Peresin etapı
birinci başa vurması, həmçinin Luis Hemiltonun restartda səhv etməsi və rusiyalı Nikita
Mazepindən sonra 15-ci yerlə kifayətlənməsi
idman gündəmini məşğul edən əsas mövzulardır.
Saytlar yazır ki, COVID-19 pandemiyası
mülahizələrinə görə seyrçilər yarışı tor hasarlar arxasından izləməli olsalar da, gərgin
mübarizə anlarının şahidi ola biliblər. Pilotların qəfil forsajları, bolid mühərriklərinin güclü
“hayqırtıları”, riskli ötmə anları, uğurlu-uğursuz dönmələr ecazkar təsir bağışlayırdı. “Ferrari”, “Mercedes”, “McLaren” komandalarının
zəif təsir bağışlamaları da dünyanın onlayn
mətbuatında ətraflı müzakirələrə səbəb olub.
“Keterhem” komandasının keçmiş
kommersiya direktoru Oksana Kosaçenko hazırda tanınmış idman şərhçisi hesab
edilir. O, müxbirlərə müsahibəsində qeyd
edib ki, Azərbaycan Qran prisinə xas olan
dramatizm və intriqa Formula 1 sinfinə aid
maşınlarda avtoyürüşlərin təşkilatçılarının
və bu çempionatın rəhbərliyinin maraqlarına
uyğun idi. O.Kosaçenka həmçinin qalibiyyətə
iddiaçı olan Mazepinlə Şumaxerin fərdi
keyfiyyətlərini maraqlı şəkildə müqayisə edib.
Birinin pilotlama üslubuna, digərinin avtomobilinin sıxma gücü, idarəetmə və dönmə
üstünlüyünə diqqəti çəkib.
Oksana Kosaçenko:

– Mən bir vaxtlar rus yürüşçü Vitali Petrovun meneceri olmuşam. Yaxşı bilirəm ki,
Formula 1-də iki eyni maşın olmur, hamısı
yetərincə fərdidir. Məncə, Nikita elə Mikin
səviyyəsindədir. Yəqin ki, iki həftədən sonra
Fransada keçiriləcək növbəti mərhələ yarışı
Mazepin üçün daha rahat olacaq. Bakı turu
isə özünün gözəl təşkili, burada yaradılmış
rahat şərait baxımından yadda qalacaq.
Elə Xəzərsahili şəhərin havası da sanki
özünün əlverişli olması ilə bir növ iştirakçılara “qonaqpərvərlik” göstərirdi. Maraqlı
hadisələrin çox olması həmişə xoşagələndir.
Yürüşlərin hamısı bir-birindən cazibədar idi.
Uzun müddət ərzində ən yaxşı yürüş.
Yarışda dördqat dünya çempionu, almaniyalı pilot Sebastian Fettelin “Aston Martin”in
heyətində çıxışı belə dəyərləndirilir. Onun bu
komandada adaptasiya çətinliklərini uğurla
keçdiyi söylənilir: əvvəlcə may ayının sonunda Monakoda yaxşı yürüş edərək 5-ci yerə
çıxa bilib. Bakıda isə daha böyük uğur qazanaraq, liderlər qrupuna daxil olub və yekun
podiumda 2-ci olub.
Sebastian Fettel:

– Azərbaycan Qran prisində yaxşı start
götürdüm. Məni iki dəfə dalbadal günün sürücüsü adlandırdılar. Şənbə günü
15-ci döngədə yüngül səhv etsəm də,
sonradan özümü toparlaya bildim. Son
göstəricim 1:45.138 oldu. Mənim nəticəm
“Aston Martin”ə Formula 1-də ilk podium

 azandırması ilə yadda qalacaq. Bakı bizim
q
üçün çox uğurlu şəhər oldu.
“McLaren” komandasının pilotu Lando
Norris də yarışın nəticəsindən razı qaldığını
söyləyib.
Lando Norris:

– İlk dövrədə üzücü sınaq olsa da, yekunda yürüş xeyli yaxşı alındı. Ümumiyyətlə,
yarış ağır keçdi. Rəqibləri ötmək
gözlənildiyindən çətin idi. Bununla belə, mən
finişə 5-ci çatmağı bacardım, komandamıza
vacib xallar qazandırdım. Əlbəttə, Sebastianın və ya Pyerin yerində olmaq daha gözəl
olardı, amma, məncə, 5-ci yer bizim bu gün
ümid bəslədiyimiz maksimum idi. “Alpha
Tauri” də, “Ferrari” də həftəsonu çox sürətli
idilər, biz yalnız mümkün itkiləri minimuma
endirməyə çalışırdıq. Yenə də Azərbaycan
Qran prisini uğurlu hesab edirəm.
“Mersedes”in pilotu Valtteri Bottas isə son
nəticədə uğursuzluğa düçar olub. Bu yarışda
müəyyən çətinliklə qarşılaşdığını etiraf edib.
Valtteri Bottas:

– Həftəsonu bəxtimin gətirməməsi
yarışın mənim üçün əsas yekunu oldu. İki
günün hissiyyatları eyni idi. Sona qədər nə
baş verdiyini anlaya bilmədim. Heç olmasa,
rəqiblərimlə eyni tempdə yarışmaq çox çətin
oldu. Xüsusilə də “Aston Martin” komandasının maşınları aşkar sürətli idi. Düşünürəm
ki, bu mövsümdə bizim maşınların ən zəif
cəhəti şinlərin ifrat qızması oldu. Restartda
özümü sanki “əl-ayağa dolaşan ördək” kimi
hiss edirdim – rəqiblərin maşınları elə hey
sağdan-soldan ötüb keçirdi. Nikbinlik üçün
əsas azdır. Ümumiyyətlə, Bakı Şəhər Halqası
kifayət qədər nadir trekdir. Biz bundan sonra
hər şeyi götür-qoy etməli və problemimizin
yaranma səbəblərini aydınlaşdırmalıyıq.
Şəxsən mən bu uğursuzluğu tez unutmalı və
yoluma davam etməliyəm.
“Ferrari”nin pilotu Şarl Lekler də
Azərbaycan Qran-prisi barədə fikirlərini
bölüşüb.
Şarl Lekler:

– Pouldan start götürəndə lider idim, sonra üçüncü düz dövrənin əvvəlində Hamilton
məni keçdi. Hər şey yaxşı başlanmışdı, normal idi. Amma sonra çətin vəziyyət yarandı,
bunu televizor ekranından izləyəndə gördüm.
15-ci dövrədə çox vaxt itirmiş oldum. Daha
sonra Maks da məni ötdü. Beləcə, gerilədim.
Eybi yox, hələ qarşıda növbəti oyunlar var...
Beləcə, artıq tarixə çevrilən Formula 1 avtoyürüşləri Azərbaycanın mötəbər
beynəlxalq idman yarışlarını layiqincə
keçirməyə qadir olduğunu bir daha nümayiş
etdirdi.

Hazırladı:
Əli NƏCƏFXANLI, “Xalq qəzeti”
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Dünya birliyi Ermənistanın dövlət
terrorizmi siyasətinə son qoymalıdır
Müsahibimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru
Elçin Əhmədovdur

– Elçin müəllim, Ermənistan
beynəlxalq hüququn bütün
prinsiplərini kobud şəkildə pozur
və dinc azərbaycanlı mülki əhaliyə
qarşı terror aktlarını törətməkdə
davam edir. Bugünlərdə Kəlbəcərdə
jurnalistlərin də qətlə yetirildiyi terror
aktı barəsində sizin fikrinizi bilmək
maraqlı olardı.
– Artıq dünya ictimaiyyətinə də
bəllidir ki, Ermənistan 30 ilə yaxındır
azərbaycanlılara qarşı dəhşətli terror aktları törədir. Metroda, qatarda, avtobuslarda törədilən bu vandalizm nəticəsində
minlərlə dinc əhali həlak olmuş və
sağlamlığını itirmişdir. Bu, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinin, o
cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə
Konvensiyasının kobud şəkildə pozulmasıdır. Bir neçə gün əvvəl AZƏRTAC
Dövlət İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı
və AzTV-nin operatoru işğaldan azad
olunmuş torpaqlarda , Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində dağıdılmış yaşayış məntəqələrində xidməti
vəzifələrini yerinə yetirərkən erməni
vəhşiliyinin qurbanı oldular. Jurnalistlərin
də içərisində olduğu nəqliyyat vasitəsi
tank əleyhinə minaya düşdü və 3 nəfər
həlak oldu, 4 nəfər isə yaralandı.
Erməni faşistlərinin dinc əhaliyə qarşı
terror aktı təkcə bununla kifayətlənmir.
Son 30 ildə, xüsusilə, 2020-ci il sentyabrın 27-dən noyabrın 10-dək, yəni
44 gün ərzində dinc əhaliyə qarşı
Ermənistan tərəfindən törədilmiş
beynəlxalq cinayətlər onu təsdiq edir ki,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı etnik
təmizləmə, soyqırımı və dövlət terrorizmi bütün dünyanın gözü qarşısında
davam edir. 2020-ci il oktyabrın 11-də
Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə
zonasından xeyli kənarda yerləşən,
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri
olan Gəncənin mərkəzi hissəsindəki
çoxmənzilli yaşayış binasını gecə
saatlarında raket atəşinə tutması
nəticəsində 5-i qadın olmaqla 10 nəfər
ölub,16 – sı qadın, 6-sı azyaşlı olmaqla
34 nəfər yaralanıb (onlardan 10 nəfəri
məktəblidir). Oktyabrın 15-də təcavüzkar
Ermənistanın silahlı qüvvələrinin
Tərtərdə dəfn mərasimi zamanı
qəbiristanlığı atəşə tutması nəticəsində
4 nəfər həlak olub, 4 nəfər xəsarət
alıb. Oktyabrın 17-də gecə saat 1-də
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəni
raket atəşinə tutması nəticəsində 52
dinc sakin xəsarət alıb, 13 nəfər həlak
olub ki, onların arasında 4-ü qadın, 3-ü
azyaşlı uşaqdır. Ümumilikdə, Ermənistan
ordusunun Gəncəyə oktyabrın 4-də,
11-də və 17-də raket və ağır artilleriya
hücumları nəticəsində 10-u qadın, 6-sı
uşaq olmaqla 26 nəfər həlak olub, 138
nəfər yaralanıb.
Cəzasızlığından istifadə edərək
faşist ideologiyası yürüdən düşmənin
cinayətləri davamlı olmuş, 2020-ci il oktyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələri

tərəfindən Azərbaycanın Bərdə rayonuna
“Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistemdən
atılan raket atəşləri nəticəsində 5
nəfər mülki şəxs, o cümlədən azyaşlı
uşaq həlak olub, 13 nəfər ciddi yaralanıb. Bunun ardınca, oktyabrın 28-də
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Bərdə şəhərində dinc sakinlərin sıx
olduğu əraziyə beynəlxalq hüquqla
qadağan olunmuş kaset bombalarından
istifadə edilməklə zərbələr endirilməsi

yolu üzərində yerləşdiyindən ermənilər
tərəfindən bu kəndin işğalı xüsusi plan
əsasında həyata keçirilmişdir. Bununla
da 600 nəfərdən çox əhalisi və Qazax
rayonunun Aşağı Əskipara, Quşçu
Ayrım, Xeyrimli və Məzəm kəndləri ilə
həmsərhəd, eləcə də Dağlıq Qarabağdan xeyli kənarda yerləşən Bağanis
Ayrım kəndi ermənilərin işğalçılıq siyasəti
nəticəsində zəbt olunmuşdur.
Erməni faşistləri uşaqlara qarşı da

nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70-dən
çox insan isə yaralanıb. Ermənistan ordusunun Bərdəyə 2 gün ərzində “Smerç”
yaylım atəşli reaktiv sistemdən atılan
raket atəşləri nəticəsində 26 nəfər həlak
olub, 80-dən çoxu yaralanıb.
Ümumiyyətlə, bütün dünyanın gözü
qarşısında dövlət terrorizmi siyasəti
həyata keçirən Ermənistanın hərbi
təcavüzü və beynəlxalq cinayətləri
nəticəsində 2020-ci il sentyabrın 27-dən
noyabrın 10-dək, yəni 44 gün ərzində
mülki insanlardan 90 nəfərdən çoxu
həlak olub, onlardan 30 nəfərdən çoxu
uşaqlar və qadınlardır. 400 nəfərdən çox,
o cümlədən 100-dən çox qadın və 30dan çox uşaq yaralanıb.
– Otuz ildən çoxdur ki, erməni
vandalizmi davam edir. Təcavüzkara
qarşı təzyiq nəinki yoxdur, hətta
Ermənistanın yürütdüyü faşizm
ideologiyası, Azərbaycana qarşı etnik
təmizləmə, dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasəti dünyanın gözü qarşısında baş verir. Hələ də bu qanlı terror
hadisələrinə seyirçi mövqedən yanaşılır. Bunun səbəbini nədə görürsünüz?
– Son otuz ilin tarixinə qısa nəzər salsaq görərik ki, hələ Dağlıq Qarabağ işğal
edilməmişdən əvvəl 1990-cı il martın
24-də Ermənistanla sərhəd rayonu olan
Qazax rayonunun Bağanis Ayrım kəndi
erməni terrorçu dəstələrinin silahlı hücumuna məruz qalmış, ermənilər tərəfindən
kəndin günahsız mülki əhalisinə qarşı
görünməmiş vəhşiliklər törədilmişdir.
Erməni silahlı qruplarının bu genişmiqyaslı hücumu nəticəsində kənd işğal
olunmuşdur. Bağanis Ayrım kəndində
100-dən çox ev talan edilmiş və yandırılmış, nəticədə 10 nəfər həlak olmuş,
15 nəfərdən çox insan yaralanmışdır.
Xüsusi strateji əhəmiyyətli Bağanis Ayrım
kəndi İcevan-Noyamberyan avtomobil

amansız olublar. XX əsrin sonundan
başlayaraq keçən dövr ərzində, xüsusilə
1988-1993-cü illərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanda
uşaqların qətlə yetirilməsi ilə bağlı
kifayət qədər fakt var. 1989-cu ildə
Kərkicahanda 9 yaşlı Nicat və 11 yaşlı
Nadir İbrahimov ermənilər tərəfindən
güllələnmişlər. Müharibənin ilk illərində
Kəlbəcərdə 8 uşaq vəhşicəsinə qətlə
yetirilmişdir. 2011-ci ildə Ağdamda 9
yaşlı Fariz Bədəlov, Tovuzda isə 13 yaşlı
Aygün Şahmalıyeva ermənilər tərəfindən
vəhşicəsinə öldürülmüşdür.
1992-ci il fevralın 13-17-də erməni
silahlı dəstələrinin Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndinə silahlı hücumu zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir
götürülmüş, kəndin Bəylik bağı adlanan
yerində ermənilər tərəfindən 33 nəfər
güllələnmiş, eyni zamanda, öldürülən və
yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat
quyusuna tökərək basdırmışlar. Əsirlərin
bir hissəsi Qaradağlı--Xankəndi yolu
üzərində yerləşən erməni kəndlərində
maşınlardan düşürülmüş və hamının
gözü qarşısında güllələnmişdi. Daha
sonra isə 2 nəfər Zəki bulağında, 2 nəfər
Cəmiyyət kəndində öldürüldü. Əsirlikdə
olan 68 nəfər kənd sakininə ermənilər
əzab və işgəncələr verərək onları amansızlıqla qətlə yetirdilər.
1992-ci il aprel ayının 7-dən
8-nə keçən gecə Ermənistan silahlı
birləşmələri Kəlbəcər rayonunun 130
evdən ibarət Ağdaban kəndini tamamilə
yandırmış, 779 nəfər dinc sakininə
amansız işgəncələr vermişdir. Ağdaban
kəndində ermənilərin həyata keçirdikləri
soyqırımı nəticəsində 39 nəfər xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Onların
arasında 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2
azyaşlı uşaq, 7 qadın diri-diri odda yandırılmış, 2 nəfər itkin düşmüş, 12 nəfərə

ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir.
Füzuli rayonunun işğalı zamanı
Horadiz yolunda tutulmuş 40 nəfər mülki
şəxsin 29 nəfəri, Gorazıllı kəndindən
götürülmüş girovların 40 nəfəri, Kəlbəcər
rayonunun Başlıbel kəndindən girov götürülmüş qoca, qadın və uşağın 29 nəfəri
yerindəcə öldürülmüş, meyitlərə qarşı
əxlaqsızlıq və vandalizm hərəkətlərinə
yol verilmişdir. İz itirmək məqsədi ilə
Kəlbəcər rayonunun “Tunel “ adlanan
yerində güllələnən dinc sakinlər yük
avtomobilinin üstünə yığılaraq maşınla birlikdə yandırılmışdır. Bu günahsız
soyqırımı qurbanlarının az qala yarısı
qadınlar və uşaqlar idi.
Tarixdə analoqu olmayan Xocalı
faciəsi xüsusi qeyd edilməlidir. Həmin
soyqırımında qətlə yetirilənlərdən 613
nəfərdən 63-ü uşaq idi. Bu kütləvi qırğın,
vandalizm aktı zamanı 56 nəfər xüsusi
qəddarlıq və amansızlıqla qətlə yetirilmiş,
başları kəsilmiş, yaxud başlarının dərisi
soyulmuş, gözləri çıxarılmış, hamilə
qadınlar süngü ilə deşik-deşik edilmişdir.
Bütün bunlar dünyada baş alıb gedən
ikili standartların, islamofobiyanın, ayrı –
seçkiliyin nəticəsidir.
– Ermənistanın mülki Azərbaycan
əhalisini, xüsusilə qadınları və
körpə uşaqları qəddarcasına qətlə
yetirməsi terrorun bu ölkədə dövlət
siyasətinə çevrilməsindən xəbər verir.
Beynəlxalq təşkilatlar isə hələ də
susurlar...
– Faktlar rəsmi İrəvanın cinayətkar
hakimiyyətinin və ümumi ictimai həyatın
faşizm ideologiyasına büründüyünü və
terrorun dövlət siyasətinə çevrildiyini
təsdiqləyir. Ermənistan işğalla bağlı
beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi
sənədlərin icra edilməməsini və onların kağız üzərində qalmasını görərək,
beynəlxalq təşkilatlarda işğalçı ilə işğala
məruz qalan arasında fərq qoyulmamasından və işğalçı siyasətinə görə
ona qarşı heç bir sanksiyanın tətbiq
edilməməsindən ruhlanaraq qanlı
cinayətlər törətməkdə davam edib. Belə
ki, 2017-ci il iyulun 4-də Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycanın Füzuli
rayonunun Alxanlı kəndini 80 və 102
millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı
qumbaraatanlardan atəşə tutmuş və
bu təcavüz nəticəsində 2 yaşlı Zəhra
Quliyeva və nənəsi həlak olmuşlar. 2017ci il oktyabrın 24- nə olan məlumata
görə, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi müddətində 1440
nəfər əsir və girovluqdan azad edilmişdir ki, onların 278 nəfəri qadındır.
Münaqişə nəticəsində 265 qadın itkin
düşmüş, 98 qadın isə hələ girov kimi
qeydiyyatdadır. Qeyd etmək vacibdir
ki, BMT-nin Uşaq Hüquqları haqqında
Konvensiyasının qəbul edilməsindən 30
ildən, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1325
saylı Qadınlar, sülh və təhlükəsizliklə
bağlı qətnaməsinin qəbul olunmasından
20 ildən çox vaxt keçir. Ancaq dünya
birliyi, xüsusilə böyük güclər təcavüzkar
Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələr
əsasında qeyd-şərtsiz Azərbaycan
torpaqlarından çıxması tələbini qoymadılar. Bu səbəbdən, Ermənistanın hərbi
təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan
2020-ci il sentyabrın 27-dən BMTnin Nizamnaməsinin 51-ci maddəsini
rəhbər tutub öz ərazilərini azad etmək
hüququndan istifadə edərək uğurlu və
genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları
həyata k eçirdi və BMT Təhlükəsizlik

Ermənistan öz faşist xislətindən əl çəkmir
Bu günlərdə Kəlbəcərin Susuzluq kəndinə gedən yolda
iki jurnalistin və kənd üzrə
icra nümayəndəsinin müavininin minaya düşərək həlak
olması erməni faşizminin
görünməmiş vəhşiliyinə əyani
sübutdur. Görün neçə vaxtdır
ki, Ermənistan Azərbaycanın
təkidli tələblərinə baxmayaraq
minalanmış ərazilərin xəritəsini
təqdim etmir. Beynəlxalq
təşkilatlar və xarici dövlətlər
hələ də bu məsələyə biganə
yanaşır, Azərbaycanın haqq
səsinə səs vermirlər.

Bu biganəliyin nəticəsidir ki, insanlar mina partlamasının qurbanı olublar.
Az.TV-nin operatoru, şəhid Sirac
Abışov Qubadlı rayonundan məcburi
köçkün idi. Bu faciəli ölüm xəbəri
qubadlıları çox sarsıtdı. Siracın
işğaldan azad edilmiş kəndlərimizi
dolaşaraq çəkilişlər aparması onun əsl
vətənpərvər olduğunu təsdiq edirdi.
Mən yaxşı bilirəm o böyük çətinliklə
qardaşı, jurnalist Şirzadla işğaldan
azad edilmiş doğma kəndlərində –
Dondarlıda çəkilişlər aparmışdılar.
Hətta sosial şəbəkələrdə yerləşdirilən
videogörüntülərdə Siracın Birinci Qarabağ müharibəsində Ağdamın Güllücə
kəndindəki döyüşlərdə şəhid olmuş

dayısı Həmzə Adıyevin plakatını və
Azərbaycan bayrağını evlərinin qarşısında asması məqamları əks olunub.
Sirac Ağdamda, Füzulidə,
Cəbrayılda və Zəngilanda çəkilişlər
aparmış və həmin kadrlar televiziya
vasitəsilə nümayış etdirilmışdir. Biz
həmişə bu kadrları sevinc hissi ilə
izləyirdik. Əfsuslar ki, qəhrəman yerlimizi itirdik. Allah şəhidlərimizə rəhmət
eləsin!
Prezidentin tapşırığı ilə jurnalistlərin
yas mərasimləri yüksək səviyyədə
təşkil olundu, Sumqayıtın Şəhidlər
xiyabanında dəfn mərasimində
Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin köməkçisi--Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Milli
Məclisin deputatları, Sumqayıt şəhər
və Qubadlı rayon icra hakimiyyətlərinin
başçıları iştirak edirdilər. Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyevanın rəsmi İnstaqram
səhifəsində iyunun 4-də Kəlbəcərdə
azərbaycanlı dinc mülki şəxslərin mina
partlaması nəticəsində həlak olmaları
ilə bağlı paylaşım etməsi şəhidlərin
ailələri üçün böyük təskinlik oldu.
Orada deyilir:
"Azərbaycan Televiziyasının operatoru Sirac Abışovun, Azərbaycan

Dövlət İnformasiya Agentliyinin
(AZƏRTAC) əməkdaşı Məhərrəm
İbrahimovun və rayon icra hakimiyyəti
başçısının Susuzluq kənd inzibati
dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyevin Kəlbəcər rayonunda
vəzifə borcunu yerinə yetirərkən
minaya düşərək həlak olmaları barədə
xəbəri dərin kədər hissi ilə qarşıladım.
Müharibə başa çatdıqdan sonra azad
olunmuş ərazilərdə 140 nəfərdən çox
insan erməni işğalçılar tərəfindən quraşdırılmış minalara düşüb. Onlardan
27-si həlak olub. Günahsız insanların ölümünə görə bütün məsuliyyət
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin
üzərinə düşür. Azərbaycan tərəfinin
mina xəritələrinin təqdim edilməsi ilə
bağlı çoxsaylı çağırışlarına baxmayaraq, Ermənistan bundan imtina edir
və bununla da beynəlxalq humanitar
hüququ pozmağa və Azərbaycana
qarşı terror siyasəti həyata keçirməyə
davam edir”.
Ermənistan bu təxribatları ilə xalqımızı qorxuda bilməz. Çünki “dəmir
yumruq” yerindədir və hər zaman
düşmənın başını əzməyə hazırdır.
Belə gözəl bir deyim var: “Şəhidlər
ölməz, Vətən bölünməz”.

Allahverdi HAXVERDİYEV,
YAP Qubadlı rayon təşkilatının
sədri

Şurasının 27 il yerinə yetirilməmiş qalan
qətnamələrini özü icra etdi.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan əkshücum əməliyyatı həyata keçirərək
oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərini, 17-də
Füzuli şəhərini, 22-də Zəngilan şəhərinin
işğalçılardan azad olunması ilə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə
qəbul etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş
qalan qətnaməni özü icra etdi.
Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli
və prinsipial mövqeyi hərb meydanında
olduğu kimi, diplomatiya meydanında
da uğurları şərtləndirirdi. Azərbaycanın
hərbi-diplomatik qələbəsi ilə nəticələnən
44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində
noyabrın 20-də Ağdamın, 25-də isə
Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi
noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli
bəyanatın müvafiq maddəsinin yerinə
yetirilməsini, eləcə də münaqişənin
hərbi-siyasi həllini müəyyənləşdirdi.
Bunun davamı olaraq üçtərəfli bəyanatın
müvafiq maddəsinə əsasən Ermənistan
silahlı qüvvələrinin 2020-ci il dekabrın 1-dən Laçın rayonundan çıxması
Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurlarının nəticəsi kimi qiymətləndirilir.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin prinsipial

mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı dəlillər
və əsaslı fikirlər döyüş meydanında
Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi
qələbələr diplomatiya meydanında da
uğurlara çevrildi və ölkəmizin İkinci Qarabağ müharibəsindəki hərbi-diplomatik
qələbəsini şərtləndirdi.
Hərbi-diplomatik baxımdan məğlub
olan Ermənistan və havadarları isə
beynəlxalq hüquqdan, insan haqlarından,
sülh danışıqlarının mühümlüyündən dəm
vurmağa başlayıblar. Dövlət başçımızın belələrinə cavabı qəti oldu : “Əgər
beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş
cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək
istəmirsə, - necə ki, Xocalı soyqırımına
görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb
etməyib, - biz özümüz onları məsuliyyətə
cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların
cəzasını verəcəyik, özümüz onları
cəzalandıracağıq və bizim cəzamız
ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır
cəzaya layiqdirlər. Ermənistanın hərbisiyasi rəhbərliyi cinayətkarlardır və biz bu
cinayətkarları cəzalandıracağıq”.
Dövlətimizin başçısı birmənalı olaraq
bildirib ki, Azərbaycanın işi haqq işidir və
Qarabağ Azərbaycandır!

Müsahibəni qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya
Şurası aparıcı media orqanlarını
Ermənistana etiraz etməyə çağırıb
ABŞ-ın müxtəlif əyalətlərindən
Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasında (ACCA) birləşən diaspor təşkilatlarının liderləri Kəlbəcərdə
azərbaycanlı jurnalistlərin faciəli şəkildə
həlak olmaları ilə bağlı nüfuzlu KİV-lərə
müraciət ediblər.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, "USA Today", BBC,
CNN, "The New York Times", "The Guardian",
"Washington Post", "Herald", "Newsweek",
"Tribune" kimi media orqanlarına ünvanlanan müraciətdə deyilir: “10 noyabr 2020-ci il
tarixli üçtərəfli sülh razılaşmasına baxmayaraq, Ermənistan bu müqaviləni və beynəlxalq
öhdəliklərini kobud şəkildə pozmaqda davam
edir. Azərbaycanın israrlı tələblərinə baxmayaraq, Ermənistan işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə yerləşdirdiyi mina xəritələrini təhvil
verməkdən imtina edir. Üstəlik, Azərbaycanın
yaşayış məntəqələrində və yollarında yeni
minalar yerləşdirilməsi kimi məkrli məqsədlə
diversant qruplarını ölkəmizin ərazilərinə
göndərir. Bu məkrli və qeyri-insani siyasətin
nəticəsində indiyədək 100-dən çox insan həlak
olub və yaralanıb, iyunun 4-də isə azərbaycanlı
jurnalistlər faciəli şəkildə həlak olub, bir neçə
şəxs yaralanıb”.
Müraciəti Azərbaycan–Amerika İnteqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Samir Novruzov,

Azərbaycan–Nyu-York Assosiasiyasının
rəhbəri Ercan Yerdələnli, Amerika Orta Qərb
ştatları üzrə Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri
Fərid Məmmədov, Amerika– Azərbaycan
Qadınlar Assosiasiyasının rəhbəri Münəvvər
Vahabova, Nyu-York Mədəniyyət Mərkəzinin
rəhbəri Telman Cəlil, Yuta–Azərbaycan İcması nümayəndəsi Əsmər Qarayeva, Florida–
Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Esmira Bayramova, Azərbaycan Dostluq Təşkilatının rəhbəri
Adika İqbal, Minnesota– Azərbaycan Assosiasiyasının rəhbəri Günel Rallis, Milli Musiqi və
Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyətinin rəhbəri Nərgiz
Əliyarlı və Şimali Amerika Gənclər təşkilatının
rəhbəri Aytac Qasımova imzalayıblar.
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Azərbaycanın Qələbəsi bölgədə etibarlı
sülh və sağlam dialoq ruhu aşılayır
Bu il 28 Mayı bir başqa ruhda bayram etdik. Səbəbi hamıya aydındır. İşğaldan azad edilmiş Qarabağımızla, Şuşamızla birgə sevindik… Ötən bayramlarda
bayram ovqatı, həvəsi kəm qalırdı... Amma bilirdik ki, müqəddəs bayrağımızın
bir daha yüksəlməsi üçün respublika ərazisindəki ən münasib yer Şuşadır,
əlbəttə. “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur!” kəlamının bir yolgöstərən, ruh və mübarizə qaynağı olduğunu bilirdik.
Və nəhayət gün gəldi: “Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır!” – müjdəsini eşitdik. Gözümüz, könlümüz təzələndi, üzümüzə
həqiqi gülüş gəldi, sevinc, fərəh tanıdıq, əsl bayram nədirsə, onu bildik!
Cümhuriyyətin elanından
103 il, dövlət müstəqilliyinin
bərpasından 29 il 7 ay, Şuşanın
azadlığından 6 ay 20 gün keçdikdən
sonra, Azərbaycan Prezidentinin
ünvanına çoxsaylı təbriklər gəldi.
Yubiley günü deyil və bu qədər
məhəbbət dolu məktubların yalnız
“protokol təbriki” ənənəsi ilə bağlı
olmadığı bəllidir. Bu məktubların
az qala hamısından Şuşa qoxusu
gəlir. Qalib Azərbaycanın müzəffər
Prezidenti təbrik edilir! Dost da, dost
olmayan da yeni reallığın doğurduğu
ovqatı görür və onu müəyyən şəkildə
dəyərləndirilir.
Heç şübhəsiz, Qarabağda
tarixi zəfər birdən - birə meydana
gəlmiş hadisə olmadığı kimi, bayram təbriklərinin göndərilməsi, o
təbriklərin məzmunu da anidən formalaşmayıb. Qələbə üçün illər uzunu
iş aparılıb, məqsədyönlü siyasət
yürüdülüb. O da bəllidir ki, başqa
dövlətlərlə münasibətlər, dostluq,
strateji müttəfiqlik, qardaşlıq, etibarlı
tərəfdaşlıq, ləyaqətli və məsuliyətli
davranış sayəsində əsl gözəllik,
mahiyyətə uyğun məzmun daşıyıb.
Müstəqil respublikamız özünəxas
beynəlxalq nüfuza malikdir. Xüsusilə,
bölgənin lideri və beynəlxalq
təşəbbüslərin gerçək, məsuliyyət
və ləyaqətə sahib müəllifi olan
Azərbaycan, əldə etdiyi uğurlar,
qazandığı tərəfdaşlar sayəsində
dünyanın siyasi xəritəsində öz
statusunun yüksəlməsinə nail olub.

Dünyanın fərqli coğrafiyalarında
yerləşən 60 - dan artıq ölkənin başçısının Azərbaycan Prezidentinə təbrik
məktubu yazması, o məktublarda
ifadə olunan fikirlər respublikamızın
beynəlxalq münasibətlər sistemində
artan nüfuzunun parlaq göstəricisidir.
Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni
reallıq dünyanın siyasi xəritəsində
status və rolumuzu artırıb. Vətən
müharibəsindən sonra əməkdaşlıq etdiyimiz prioritet ölkələr sırasına daxil
olmaq üçün yalnız ABŞ- la Rusiyanın
deyil, eləcə də, Çinlə ABŞ- ın rəqabət
aparması çox şeydən xəbər verir.
Yeri gəlmişkən, yeni ABŞ
Prezidenti Azərbaycan Prezidentini mart ayında – Novruz bayramı münasibətilə təbrik etmiş,
xoş arzularını çatdırmışdı. Budur, birinci məktubdan az sonra,
ABŞ prezidentindən ikinci təbrik
məktubu və xoş sözlər gəldi və bu,
əməkdaşlığın gücləndirilməsinin
ifadəsidir. Təbrik məktubunda ikitərəfli
münasibətlərin çoxşaxəliliyinə
xüsusi önəm vurğulanır: ABŞ - la
Azərbaycan təhlükəsizlik, enerji və
demokratik idarəetmə məsələlərində
birlikdə çalışıblar və bu əməkdaşlığın
davam və inkişaf etdirilməsi əzmi,
iradəsi var. Ağ ev Administrasiyası
ötən il Cənub Qaz Dəhlizinin işə
salınması ilə Azərbaycanın Avropanın enerji şaxələndirilməsinə verdiyi
xüsusi töhfələri, bu il Xəzərdəki
"Dostluq" yatağının Türkmənistanla

birgə kəşfiyyatına və işlənməsinə dair
imzalanan tarixi Anlaşma Memorandumunu qətiyyətlə dəstəkləyir.
ABŞ- ın siyasi rəhbərliyi dünyanı
təhdid edən terrorla mübarizədə
müstəqil Azərbaycanın oynadığı
önəmli rolu etiraf edir: ABŞ Prezidenti Azərbaycana NATO - nun
Əfqanıstandakı missiyasına, terrorla
mübarizəyə verdiyi 20 illik dəstəyə
görə minnətdarlığını bildirir, mövcud
istiqamətdəki işbirliyinin önəmini
vurğulayır.
Təbii ki, ATƏT- in Minsk qrupunun həmsədri olmaq etibarilə də,
ABŞ- ın Qafqazda sülhün bərqərar
olunmasına münasibətsiz qalmayacağı gözləniləndir. ABŞ dayanıqlı sülh
üçün töhfələr vəd edir. 30 illik işğaldan, ağır müharibədən zəfərlə çıxmış
Azərbaycanın bundan sonra qonşu
dövlətlərlə sülh içində yaşaması yalnız ABŞ- ın ümidi deyil, bütün yaxın
- uzaq ölkələrin də töhfə verməli olduğu bir hadisə olmalıdır. Azərbaycanla
Ermənistan arasında əlaqələrin
normallaşdırılmasına kömək etmək,
vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə də
işləmək və icmalara yanaşı yaşamaq lazım olduğunu izah etmək
istiqamətində ABŞ- ın töhfələrlə çıxış
etməyə güclü imkanları mövcuddur.
Ağ ev rəhbərliyi ATƏT- in Minsk
qrupunun həmsədri kimi Ermənistanla
Azərbaycan arasında uzunmüddətli
siyasi həllə dair danışıqlarda kömək
etməyə sadiq qaldığını vurğulayır.

B

eynəlxalq humanitar hüququn əsas
norma və prinsiplərini, eləcə də, Cenevrə
konvensiyalarının (1949) tələblərini
kobud şəkildə pozaraq, respublikamızın
ərazilərini minalamış Ermənistan silahlı
qüvvələri vətəndaşlarımızın həyatına son
qoyur. Mövcud mina xəritələrini Azərbaycana
verməkdənsə, ərazilərimizə yeni minalar
döşəmək təlimatı alan erməni hərbçiləri öz
qanunsuz əməllərinə fürsət axtarırlar.

II Qaregin Qarabağa niyə gəlmişdi?
Ermənistanda bu cinayət əməllərinə “dur!”
– deyən yoxdur. Ermənistan siyasi – hərbi
rəhbərliyi bir yana, bəs erməni ziyalıları,
erməni anaları, erməni QHT, KİV rəhbərləri,
hətta, erməni katolikosu niyə susur? Baxın,
həmin o katolikos II Qaregin Qarabağa
gəlib. Onu bizim şeyxmi çağırıb? Əlbəttə,
yox! Yoxsa, Azərbaycanın müvafiq dövlət
orqanlarına deyibmi gəlib? – Belə də deyil,
əlbəttə! Deməli, özbaşına gəlib. İşi – gücü
“erməni zəvvarlar”ı ermənilərin Qarabağa
köçürülməsindən yüzillər öncəsinə aid
alban kilsələrinə “ziyarət”ə aparıb - gətirmək
olan Xankəndidəki sülhməramlı qüvvələr II
Qareginlə yaxından maraqlansalar yaxşı olar.
II Qareginin Xankəndiyə gələrək,
terrorçuların başçısı Araiklə görüşməsi də,
Qarabağ döyüşlərində cəhənnəmə vasil
edilən işğalçı, separatçı erməni əsgərlərin
məzarlığını ziyarət etməsi də qanunsuzdur.
Belə bir din xadimi “mina döşəməyin!”–
deyərmi? Deməz, əksinə, “daha çox mina
döşəyin!” – deyər. O necə din xadimidir ki,
məscidlərin dağıdılmasına, orada donuz
saxlanmasına göz yumurdu?
Ermənistan “qalib” ləyaqəti göstərə
bilmədi, məğlub olsa da, bununla barışmır.
Müharibədə, sadəcə döyüşə bilmədi –
işğalçı ordunun 10 minə yaxın fərarisi, daha
nə qədər gizlənəni, öləni, silah - sursatı
qoyub qaçanı, itkini oldu... İndi də sülh
quruculuğunda ləyaqət göstərə bilmir. Nə
zaman atəşkəs oldu – onu ilk Ermənistan
pozdu. Dövlət ciddiyyətinə yiyələnə bilməyən
Ermənistanla davranmağın tək yolu var:
Ermənistanda digər dövlətlərə və xalqlara
nifrət olmamalıdır!

Ermənistan mina xəritələrini verməklə
sülh ləyaqəti, ciddi dövlət ədəbi nümayiş
etdirə bilərdi. Etdirmədi. Ermənistan
mina döşəmək üçün, yenidən təxribat,
pozuculuq işləri üçün kəşfiyyat – diversiya
qrupları göndərməməli idi. Göndərdi.
Ermənistan üçtərəfli bəyanatın mürəkkəbi
qurumamış terrorçu bölmələri Qarabağa
ezam etməyə bilərdi. Etdi. Ermənistan
Fransa başda, cırtdan Lüksemburq
ayaqda olmaqla, yaxın – uzaq dövlətləri
bizim üstümüzə qaldırmamalı idi. Qaldırdı.
Ermənistan iki üçtərəfli bəyanata əməl
etməli, məsələn, Zəngəzur dəhlizində
işlərə mane olmamamlı idi. Oldu.
Ermənistan “əvəzçıxma” çağırışları –
siyasi hoqqabazlıqlar etməməli idi. Etdi...

Hə, nə olsun!?

Siyahını Ermənistanın perimetri qədər
uzatmaq olar, ancaq buna ehtiyac yoxdur,
Ermənistanın monoetnik, qeyri - tolerant,
etibarsız qonşu, ədalətsiz dövlət olduğu
bəllidir. Ermənistan şərdən təmizlənməlidir.
Necə ki, 44 günə Qarabağda təmizləmə
işi apardıq. Eləcə də, Ermənistanda dinc
ermənilər daxil, o torpağın flora - faunasına,
tarix yaddaşına, mədəni abidələrinə rahatlıq
bəxş etməliyik. Bəli, belə sözlər xəyal
hesab edilə bilər. Ancaq, biz Ermənistandan
danışırıq. Axı başqalarına məxsus yaxşı nə
varsa, onu özününkü sayan bir zehniyyətdən
danışırıq. Danışırıq ki, o torpaqlar bizimdir.
Qarabağ 30 il, İrəvan 103 il, Zəngəzur 101 il
öncə işğal olunub. İşğalın nə 30 - u, nə 130 u? İşğal işğaldır və son qoyulmalıdır.
İyunun 4 – də xidməti vəzifələrinin
icrası ilə əlaqədar işğaldan azad edilmiş
Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş media
əməkdaşlarının olduğu sərnişin avtomobilinin
rayonun Susuzluq kəndi istiqamətində
hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya
düşən 3 nəfər – Sirac Abışov (AzTVnin operatoru), Məhərrəm İbrahimov
(“AZƏRTAC”ın əməkdaşı), Arif Əliyev
(Kəlbəcər RİHB Susuzluq kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini) həlak
oldu, digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirildi.
Şəhidlərimiz dəfn olundu. Kim zəmanət verə
bilər ki, o minaları mayın 27- də Ermənistan
ordusunun dövlət sərhədini Kəlbəcərin Yuxarı
Ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki
yola mina döşəyərkən yaxalanmış kəşfiyyat
– diversiya qrupunun üzvləri etməyib? Yaxud,
kim zəmanət verə bilər ki, Kəlbəcərdən
çıxmağa əlavə 10 gün xahiş edən
Ermənistan o minaları məhz həmin günlərdə
döşəməyib? İndi Ermənistanın israrlı xahişi
ilə bizdən əlavə 10 gün vaxt istəyən başqa
dövlətlər, dövlət başçıları bizim həlak olan
vətəndaşlarımızı həyata qaytara biləcəkmi?
Hər üçü ailəli olan mina qurbanlarının
özlərinin, yetim qalan balalarının günahı nə
idi?
İnanırıq ki, Azərbaycan Respublikası
Hərbi Prokurorluğunda başlanılmış cinayət
işi öz məntiqi nəticəsini çox gözlətməyəcək.
İntensiv istintaq - əməliyyat tədbirləri həyata
keçirən dövlətimizə inamımız sonsuzdur.

Əkbər QOŞALI

Müstəqil və qalib dövlət olaraq
Azərbaycan digər ölkələrlə də ikitərəfli
münasibətlərdə maraqlıdır. Əslində,
indi Azərbaycanla əməkdaşlıq bizdən
daha çox, bizimlə əməkdaşlıq edəcək
ölkələr üçün maraqlıdır. Bizim coğrafi
mövqeyimiz, dürüstlüyümüz, dövlət,
xalq ləyaqətimiz, beynəlxalq hüquqa sayğımız, multikulturalizmə
töhfələrimiz və iqtisadi imkanlarımız
bizi cazibədar ölkə halına gətirib. Tarixi zəfərlə yanaşı, qlobal pandemiya
ilə mübarizədə əldə etdiyimiz uğurlar
da bu sırada özünəməxsus yerə,
rola malikdir. Biz pandemiyanın elan
olunduğu ilk günlərdən beynəlxalq
əməkdaşlıq üçün real addımlar atdıq,
qlobal mübarizəyə maddi, mənəvi
dəstək nümayiş etdirdik. Məhz
Azərbaycan beynəlxalq platformaları
hərəkətə gətirdi, müvafiq qətnamələr,
qərarlar qəbul olundu, mühüm çağırışlar edildi və konkret addımlar üçün
ciddi zəmin yarandı. Xüsusilə də,
böyük və daha imkanlı dövlətlərdən
bəziləri qlobal pandemiyaya
münasibətdə qeyri - insani davrandığı
üçün Azərbaycanın ədalətli rəftara çağırışlar səsləndirməsi tarixdə öz yerini
alacaq. Artıq Azərbaycanla dostluğun
zəruriliyi dünya birliyi tərəfindən dərk
olunur.
Bizim Qarabağdakı qələbəmiz
yaxın - uzaq ölkələrə də yeni iqtisadi
imkanlar açır. Xüsusilə, Zəngəzur
dəhlizi işə düşdükdən sonra bölgənin
dizaynı dəyişəcək. Yəni biz əsl
qaliblə, keçmiş saxta “qalib”in fərqini
artıq dünyaya göstərmiş oluruq. Bizim
qələbəmiz dünyanın inkişaf qanunauyğunluğu ilə tərs mütənasib deyil.
Dünyanın böyük dövlətləri, bölgənin
əsas aktorları da daxil olmaqla,
Azərbaycanın qələbəsi hər kəsə rifah,
iqtisadi qazanc, möhkəm sülh, dialoq
ruhu aşılayır.

Bir neçə gün əvvəl erməni faşistləri tərəfindən törədilmiş daha bir faciəli
hadisənin şahidi olduq. Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazilərində
xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən AzTV-nin operatoru Sirac Abışovun,
AZƏRTAC Dövlət İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovun, Kəlbəcər RİH başçısının Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəsinin müavini Arif Əliyevin faciəli şəkildə həlak olması xəbəri məni
çox sarsıtdı. Həmin terror aktı nəticəsində 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu, növbəti erməni vandalizmi,
insanlığa xas olmayan vəhşilikdir.

Dünya ictimaiyyəti insanlığa qarşı
erməni vəhşiliyinə “yox!” deməlidir
Son 30 ildə xalqımız dünya birliyinin ikili
standartlarının, islamofobiyanın, ayrı- seçkiliyin
qurbanına çevrilib. Avropanın və Qərbin bir sıra
dövlətlərinin əlində alətə çevrilmiş, oyuncaq
Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə hörmətsizliyinə laqeyd münasibəti
onu daha da həyasızlaşdırıb. Ötən il 44 günlük
müharibədə diz çökdürülən ermənilər indi pusquda dayanaraq işğaldan azad edilmiş əraziləri
minalamaqla dinc əhalinin faciəsinə səbəb olur.
Təəccüblüdür, digər ölkələrdən demokratiya,
azadlıq tələb edən beynəlxalq təşkilatlar, dünyanın supergücləri Ermənistan qarşısında aciz
durumda qalıblar.
Dünyanın müxtəlif təşkilatları, o cümlədən
media nümayəndələri bu dəhşətli faciəyə
münasibət bildirsələr də, Ermənistanın faşizm
ideologiyasına xas olan siyasətinə hələ də
laqeyd yanaşır, susqunluq nümayiş etdirirlər.
Məsələn, Rusiya Jurnalistlər İttifaqı, ATƏT-in
Media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Tereza Ribeyro, Fransanın Azərbaycandakı səfiri
Zaxari Qross, İsrailin Azərbaycandakı səfiri
Corc Dik və digərləri Kəlbəcər rayonunda minaya düşərək həlak olan iki azərbaycanlı jurnalistin ölümü ilə bağlı başsağlığı veriblər. Bu barədə

ATƏT-in rəsmi saytında da bəyanat yerləşdirilib.
Təəssüf ki, Ermənistan terror aktlarına son
qoymaq tələblərinə məhəl qoymur. Dünya
ictimaiyyəti, tanınmış ekspert və politoloqlar
insanlığa qarşı bu vəhşiliyin qarşısının alınması
ilə əlaqədar qəti tələblər irəli sürməli, kəskin
etirazlarını bildirilməlidirlər.

Məlahət İBRAHİMQIZI,
Milli Məclisin deputatı, YAP Nəsimi
rayon təşkilatının sədri

Gəncə qarnizonunda Nizami Gəncəvi
ili çərçivəsində "Ayıq ol, ölkənin
keşiyini çək!" adlı tədbir keçirilib

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri

Yerevanın mina xəritələrini
verməsi üçün KTMT-nin
potensialından istifadə edilməlidir

K

ollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının
(KTMT) potensialından mümkün qədər çox
istifadə etmək lazımdır, Yerevan məhz bu
təşkilata minalanmış ərazilərin xəritələrini təqdim
edəcək.

Rusiya Federasiyasının Etnik və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin elmi direktoru,
tarix elmləri namizədi Anton
Bredixin bildirib ki, bu gün Qarabağ bütün Cənubi Qafqaz
üçün münasibətlərin yenidən
formatlanma nöqtəsidir.
Orada sülh olacaqsa,
bütün bölgədə sülh olacaq,
yenidən gərginlik başlayacaqsa, genişmiqyaslı müharibə
başlayacaq.
A.Bredixin insanların dinc həyata qayıtmalı olduğunu və
bunun üçün yalnız Bakının deyil, Yerevanın da maksimum
səy göstərməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Ekspert qeyd edib ki, azad edilmiş ərazilərdə mina
təhlükəsi davam etdikcə, qaçqınlar öz evlərinə dönə
bilməyəcəklər.

“Xalq qəzeti”

Hərbi Prokurorluq: İtkin düşmüş
daha bir hərbi qulluqçumuzun
meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib
İtkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçu həyata
keçirilmiş əməliyyat-istintaq tədbirləri nəticəsində
tapılıb və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilərək nəşinin
aidiyyəti üzrə təhvil verilməsi üçün zəruri tədbirlər
görülüb.
Bu barədə AZƏRTAC-a Hərbi Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən məlumat verilib.
Məlumatda bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin itkin düşmüş hərbi qulluqçularının tapılaraq,
şəxsiyyətinin müəyyən edilməklə doğmalarına təhvil verilməsi
istiqamətində Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun
və Respublika Hərbi Prokurorluğunun rəhbərliyinin nəzarəti ilə
intensiv əməliyyat-istintaq hərəkətləri həyata keçirilir.
Ötən il noyabrın 10-da üçtərəfli Bəyanat imzalandıqdan
sonra Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin itkin düşmüş hərbi qulluqçularının tapılaraq doğmalarına təhvil verilməsi
istiqamətində intensiv əməliyyat-istintaq hərəkətləri həyata
keçirilib. Həmin xüsusat Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun və Respublika Hərbi Prokurorluğunun rəhbərliyi
tərəfindən nəzarətə götürülüb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin
əməkdaşları ilə birgə həyata keçirilmiş əməliyyat-istintaq
tədbirləri nəticəsində Müdafiə və Fövqəladə Hallar nazirliklərinin
əməkdaşlarından ibarət axtarış qrupları itkin düşmüş hərbi
qulluqçularımızın axtarılaraq tapılması istiqamətində müntəzəm
iş aparıblar.
İtkin düşmüş daha bir hərbi qulluqçunun – müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, əsgər Məsimov Əkbər
Yunis oğlunun meyiti tapılaraq, şəxsiyyəti müəyyənləşdirilməklə
aidiyyəti üzrə verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülüb.
İtkin düşmüş digər hərbi qulluqçuların olduqları yerlərin
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə əməliyyat-istintaq tədbirlərinin
icrası davam etdirilir. Eləcə də axtarış qrupları tərəfindən hazırda intensiv işlər aparılır.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

B

əşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açan, insanları daim
əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin zəngin
yaradıcılığının müstəsna əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2021-ci il Azərbaycan
Respublikasında "Nizami Gəncəvi ili" elan edilmişdir.

Azərbaycan Ordusunun birlik, birləşmə,
hərbi hissələrində, xüsusi təyinatlı hərbi
təhsil ocaqlarında, ideoloji iş və mədəniyyət
mərkəzlərində də bununla bağlı silsilə təbirlər
həyata keçirilir. Dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin həyat və
yaradıcılığı, hər bir vətəndaş üçün örnək
olan çoxşaxəli irsi şəxsi heyət arasında geniş
təbliğ olunur.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
verilən məlumatda bildirilir ki, nazirliyin
təşkilatçılığı ilə Gəncə Qarnizonunda
gənc əsgərlər üçün təşkil edilən tədbirə
N.Gəncəvinin müəllifi olduğu "Ayıq ol, ölkənin
keşiyini çək!" fikrinin ad olaraq verilməsi də
təsadüfi deyildir.
Bu barədə danışan layihənin müəllifi,
Əməkdar incəsənət xadimi Prezidentin
fərdi təqaüdçüsü polkovnik Abdulla Qurbani bildirib ki, Nizami Gəncəvi bu gün də
müasirdir. Azərbaycan Ordusunda böyük
qüvvə olan gənclərimizin döyüş ruhunun,
mənəvi-psixoloji hazırlığının, vətənpərvərlik
hissinin daha da yüksəldilməsində, onların
milli dəyərlərimizə, ənənələrimizə, mənəvi
və iradi keyfiyyətlərə yiyələnməsində ustad
sənətkarın yaradıcılığı əvəzolunmaz bir
vasitədir.
Nəzərə çatdırılıb ki, dahi Nizaminin
ədəbi qəhrəmanları Vətənini, yurdunu
sonsuz məhəbbətlə sevir, ağıllı, cəsarətli
və hünərlidir, doğma torpağını yadellilərin
basqınlarından mərdliklə qorumağa, qılınc
alıb, meydanda özünü göstərməyə, "doğma
ölkəsinə qol-qanad" verməyə, öz ölkəsinin
müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü əbədi və
sarsılmaz etməyə, Vətənin azadlığını hər
şeydən uca tutmağa qadirdir.
Qeyd olunub ki, hər bir gənc ömründə heç
olmasa bir dəfə öz Vətəni uğrunda, torpağı
uğrunda qəhrəmanlıq nümunəsi göstərməli,
yeri gələrsə, bu amal uğrunda canından,
qanından keçməyi bacarmalıdır. Nizami
Gəncəvinin cavanlara ünvanladığı bu misralarında deyildiyi kimi:
Cavansan, şir kimi cəsarətin var,
Tacidar olmağa ləyaqətin var.
Ölkəni fitnədən xilas edərək,
Qüdrətini göstər bir dəfə görək.
Tədbirdə Nizami Gəncəvinin
vətənpərvərlik ideyalarından bəhs edən
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Gəncə Bölməsi Nizami Gəncəvi Mərkəzinin
böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə

doktoru Əlimuxtar Muxtarov 44 günlük
Vətən müharibəsi zamanı şəhidlərimizin
qanı, ordu ilə xalqın sağlam mənəvi birliyi,
həmrəyliyi, Azərbaycan Ordusunun rəşadəti,
dövlətimizin başçısının siyasi iradəsi, dünyanı heyrətə gətirən diplomatiyası, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin dəmir yumruğu sayəsəində qazanılan möhtəşəm Qələbə
münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını bir daha
təbrik edib və vətənpərvərlik rəmzinə çevrilən
Şeyx Nizaminin də ruhunun bu gün şad olduğunu fəxarət hissi ilə vurğulayıb.
Vətənpərvər alim Nizami yaradıcılığından nümunələr gətirərərək gənc əsgərləri,
ordumuzun gələcək möhkəm dayaqlarını
Vətənimizə layiq cəsur döyüşçü kimi, xidmət
etməyə, Vətənin, ölkənin keşiyində ayıqsayıq olmağa çağırıb. "Nizami Gəncəvinin
bu misraları qoy hər bir Vətən əsgərinin
bələdçisi olsun!" deyib.
Gəncə Dövlət Tarix və Mədəniyyət
Qoruğunun Nizami Məqbərəsi filialının
müdiri Gülnarə İsmayılovanın da çıxışı gənc
əsgərlər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Oğlunun da əsgər olduğundan böyük qürur
duyan Gülnarə ana şəxsi heyəti Nizami
məqbərəsinə ziyarətə dəvət edib və xidmət
müddətində onların Nizami kimi dahini bəşər
xəzinəsinə bəxş edən Gəncənin tarixinin,
dini və mədəni memarlıq abidələrinin daha
dərindən öyrənəcəklərinə əminliyini bildirib.
Gəncə Pedaqoji Universitetinin
müəllimi, araşdırmaçı və yazar Vüsal Hicran hər bir əsgərə Nizami qəhrəmanları
kimi vətənpərvər, əməksevər, ədalətli
olmağı Vətəni sevməyi, torpağı sevməyi,
çətinliklərdən qorxmamağı, müstəqilliyimizin,
ərazi bütövlüyümüzün keşiyində həmişə ayıqsayıq durmağı, Müzəffər Ali Baş Komandanın
əmrlərinə hər an hazır olmağı arzulayıb və
qalib Azərbaycan əsgərinə həsr etdiyi yeni
şeirini oxuyub.
Həzi Aslanov adına Ordu İdeoloji və
Mədəniyyət Mərkəzinin yaradıcı heyəti
Azərbaycan bəstəkarlarının Nizaminin
şeirlərinə yazdığı məşhur "Sənsiz", "Sevgili canan", "Gülüm" romanslarını və digər
əsərlərini ifa edib, Nizami şeirləri səsləndirilib.
Sonda hərbi hissə komandiri
təşkilatçılara, qonaqlara, yaradıcı heyətə
vətənpərvərlik tədbirinə görə komandanlıq və
şəxsi heyət adından minnətdarlıq edib.
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DTX və Baş Prokurorluq: Terrorçu
Akademik Ramiz Məmmədov II Fəxri xiyabanda dəfn edilib
silahlı birləşmənin daha 13 üzvü barəsində
cinayət işi məhkəməyə göndərilib
Görkəmli coğrafiyaçıalim, Dövlət mükafatı
laureatı, Azərbaycan
Coğrafiya Cəmiyyətinin
prezidenti, AMEAnın akademik Həsən
Əliyev adına Coğrafiya
İnstitutunun direktoru,
akademik Ramiz
Məmmədov II Fəxri
xiyabanda dəfn edilib.

Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında
imzalanmış 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli Bəyanatla atəşkəs
elan edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qanunsuz olaraq gizli yollarla keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut
qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəlik ərazidə mövqe tutaraq
hərbi qulluqçularımıza və mülki şəxslərə qarşı terror-təxribat və
digər cinayət əməlləri törədən erməni silahlı dəstələrinin Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən ötən il dekabrın 13-də keçirilmiş anti-terror əməliyyatı nəticəsində tərk-silah edilmiş üzvləri
barəsində DTX-nin İstintaq Baş idarəsində başlanmış cinayət işi üzrə
ibtidai istintaq yekunlaşıb.
DTX-nin və Baş Prokurorluğun
mətbuat xidmətlərinin AZƏRTAC-a daxil
olan birgə məlumatında bildirilib ki, aparılmış istintaq nəticəsində Ermənistan
Respublikasının vətəndaşlarından
ibarət bir qrup şəxsin qanunsuz şəkildə
odlu silah, onun komplekt hissələrini,
döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və
qurğular əldə edərək qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr
yaratdıqları məlum olub. Onlar 2020-ci il
noyabrın 26-27-də Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq mütəşəkkil dəstə halında
keçməklə Xocavənd rayonunun Hadrut
qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində
meşəlik və digər ərazilərində döyüş
mövqeləri tutaraq dekabrın 13-dək olan
müddətdə ölkə ərazisində yerləşən
müəssisə, idarə, təşkilatlara, habelə
ayrı-ayrı şəxslərə silahlı basqınlar edib,
ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali
arasında vahimə yaratmaq, Azərbaycan
Respublikasının dövlət hakimiyyət
orqanları və beynəlxalq təşkilatlar

tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir
göstərmək məqsədilə insanların həlak
olması, onların sağlamlığına zərər
vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının
vurulması və başqa ictimai təhlükəli
nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və digər terror
əməlləri törədiblər.
Həmin silahlı dəstənin 14 nəfər
üzvü barəsində cinayət işinin istintaqının yekunlaşdırılaraq, təsdiq edilmiş
ittiham aktı ilə birlikdə baxılması üçün
məhkəməyə göndərilməsi barədə
ictimaiyyətə daha əvvəl məlumat verilib.
Hazırda sadalanan faktlarla bağlı qanunsuz silahlı birləşmənin digər
üzvlərinin - Hovanesyan Haykaz
Koryunoviç, Manukyan Varazdat
Amuşavanoviç, Stepanyan David
Stepanoviç, Tosunyan Levan Aşotoviç və qeyriləri olmaqla ümumilikdə
13 təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
214.2.1-ci, 214.2.3-cü (terrorçuluq,
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs,

AZƏRTAC xəbər verir ki,
vida mərasimində dövlət və
hökumət rəsmiləri, akademiyanın bir sıra elmi müəssisə və
təşkilatlarının rəhbərləri, elmi
ictimaiyyətin nümayəndələri və
mərhumun ailə üzvləri iştirak
ediblər.
Alimin məzarı önünə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti adından əklil qoyulmuşdu.
Məzarın ətrafına AMEA
Rəyasət Heyəti və müxtəlif
kollektivlər adından da əklillər
düzülmüşdü.
Ramiz Mahmud oğlu
Məmmədov 1950-ci il fevralın
4-də Gürcüstanın Qardabani
rayonunun Qaracalar kəndində
ziyalı ailəsində anadan olub.
1967-ci ildə orta məktəbi,
1972-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indi-

mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik
(cinayətkar təşkilat) tərəfindən odlu
silahdan və silah qismində istifadə
olunan predmetlərdən istifadə etməklə
törədildikdə), 228.3-cü (mütəşəkkil dəstə
tərəfindən qanunsuz olaraq silah, onun
komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə,
başqasına vermə, saxlama, daşıma və
gəzdirmə), 279.2-ci (qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin
və ya qrupların tərkibində müəssisələrə,
idarələrə, təşkilatlara və ya ayrı-ayrı
şəxslərə basqın etmə) və 318.2-ci (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya
mütəşəkkil dəstə tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə) maddələri ilə ittiham
olunmalarına dair cinayət işinin istintaqı
yekunlaşdırılaraq Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunun müavini
tərəfindən təsdiq edilmiş ittiham aktı
ilə birlikdə baxılması üçün məhkəməyə
göndərilib.
Yuxarıda qeyd olunmuş silahlı birləşmənin üzvləri olan digər
təqsirləndirilən şəxslər barəsində
müvafiq cinayət işləri üzrə ibtidai istintaq
yekunlaşdırılaraq iş materialları ilə
tanışetmə həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından daha 221
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 32
yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Viləşçay Su Anbarı İstismarı İdarəsi
tərəfindən 2021-ci il üçün nəzərdə tutulan Masallı
rayonu Şıxlar kəndi ərazisindən keçən diametri
1020 millimetrlik 3 nömrəli qapalı şəbəkənin
dəyişdirilməsinin satın alınması ilə əlaqədar elan
olunmuş açıq tenderdə iştirak etmiş iddiaçıların
təklifləri qiymətləndirilmişdir.
Açıq tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının 19 may 2021-ci il tarixli yekun protokoluna əsasən “Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı” ASC-nin Sumqayıt Melioservis İdarəsi
qalib elan edilmiş və həmin təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

A

Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının
dəstəklədiyi “Rektorlar Konfransının
yaradılması” (EQAR) layihəsinin 3 il
fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılıb.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

“GƏNCLİK” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
23 iyul 2021-ci il saat 12.00-da
cəmiyyətin səhmdarlarının növbəti
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 151 nömrəli qərarına
əsasən Azərbaycan Respublikasının
ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 avqust 2021-ci il saat
00-dan səhər 6.00-dək uzadıldığına
görə ümumi yığıncaq Zoom proqramı
vasitəsilə online qaydada keçiriləcəkdir.
Bununla əlaqədar ümumi yığıncağda
iştirak üçün sizi “Ganjlik” online qrupa
daxil etmək məqsədilə 22 iyul 2021-ci
il saat 22.00-dək adınızı, soyadınızı
və atanızın adını 050 398 0313 mobil
telefon nömrəsinə Whatsapp vasitəsilə
göndərməyiniz tələb olunur.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2019-cu ilin yekunu üzrə
cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti
barədə müfəttişin hesabatı.
2. Cəmiyyətin 2019-cu maliyyətəsərrüfat ilinin nəticələrinin və 2019cu il üzrə illik maliyyə hesabatının
müzakirəsi və təsdiqi.
3. 2020-ci ilin yekunu üzrə
cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti
barədə müfəttişin hesabatı.
4. Cəmiyyətin 2020-ci maliyyətəsərrüfat ilinin nəticələrinin və 2020ci il üzrə illik maliyyə hesabatının
müzakirəsi və təsdiqi.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 4 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 334 min

BİLDİRİŞ

vropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Bakı Biznes Universitetinin
(BBU) koordinatoru olduğu “ERASMUS+ KA2” proqramı
çərçivəsində “Rektorlar konfransının yaradılması” (EQAR)
layihəsinin onlayn görüşünə həm əcnəbi, həm də yerli universitetlərin
əməkdaşları qoşulublar.

icrası planlaşdırılan işlərdən də ətraflı
bəhs olunub.
Onlayn tədbirdə Azərbaycan Turizm
və Menecment Universitetinin layihə iştirakçıları görüləcək işlərdən söz açıblar.
Onlar layihənin təhsil sahəsinə müsbət
nəticələr verəcəyinə əminliklərini ifadə
ediblər.

BİLDİRİŞ

5. Təşkilati məsələ (müşahidə şurasının tərkibinə baxılması və müfəttişin
yenidən seçilməsi).
6. Sair məsələlər.
Hörmətli səhmdarlar, 2021-ci il
iyulun 23-də ümumi yığıncağda iştirak
etməyinizi təsdiq üçün saat 11.00-dək
şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədin surətini
050 398 0313 mobil telefon nömrəsinə
Whatsapp vasitəsilə göndərməyiniz
tələb olunur və saat 11.30-dək (yəni
iclasın başlanmağına 30 dəqiqə qalmış) Zoom proqramı ilə keçirilən
ümumi yığıncağa qoşulmaq və yığıncağın müzakirəsində iştirak etmək
üçün Whatsapp vasitəsilə “Ganjlik”
online qrupa daxil olmaq və qrupun
təşkilatçısı kimi ümumi yığıncağın adından paylaşdığımız linkə daxil olmalısınız.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə
materiallarla tanışlıq üçün 2021-ci il
iyulun 12-dən sonra cəmiyyətin direktoruna müraciət edə bilərsiniz. Cəmiyyətə
yalnız COVİD-19 pasportu (COVİD19-a qarşı peyvənd sertifikatına malik
olan) və ya COVİD-19-a qarşı immunitet sertifikatı (COVİD-19-dan sağalaraq
immunitetə malik olan) şəxslər daxil ola
bilərlər.
Səhmdarların iştirakı vacibdir.
Telefon - 465-84-90.

Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş
İdarəsi tərəfindən 2021-ci il üçün tibbi
avadanlıqların satın alınması məqsədilə
2021-ci il aprelin 27-də www.etender.
gov.az saytında yerləşdirilmiş və aprelin 28-də “Xalq qəzeti”ndə dərc edilmiş
elektron açıq tenderdə təklif vermiş
iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
11.1-ci maddəsinin tələblərinə əsasən
tenderin davamından imtina edilir.

DİREKTOR

Tender komissiyası

Daxili Qoşunların
tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 4 mart 2021-ci il tarixli
nömrəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxs tərəfindən müxtəlif kartriclərin
satın alınması ilə əlaqədar dərc edilmiş
açıq tenderdə "CASPİAN SUPPLİES
AZE" MMC qalib elan olunmuş və həmin
şirkətlə 2021-ci il iyunun 4-də müvafiq
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

747 nəfərin koronavirus infeksiyasına
yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
327 min 114 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4945 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı
2688 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 572 min
418 test aparılıb. Dünənki test sayı isə
4673-dür.

“Xalq qəzeti”
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Viləşçay Su Anbarı İstismarı İdarəsi
tərəfindən 2021-ci il üçün nəzərdə tutulan Masallı
rayonu Yeddioymaq kəndi ərazisindən keçən diametri 1020 millimetrlik 3 nömrəli qapalı şəbəkənin
dəyişdirilməsi və sair avadanlıqların satın alınması
ilə əlaqədar elan olunmuş açıq tenderdə iştirak etmiş iddiaçıların təklifləri qiymətləndirilmişdir. Açıq
tenderin nəticələri haqqında tender komissiyasının
19 may 2021-ci il tarixli yekun protokoluna əsasən
“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”
ASC-nin Sumqayıt Melioservis İdarəsi qalib elan
edilmiş və həmin təşkilatla müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni inzibati binasının texniki şərtə uyğun
olaraq elektrik şəbəkəsinə qoşulması üçün görüləcək işlərin, istifadə
olunacaq avadanlıqların və materialların satın alınması məqsədilə

TƏKLIFLƏR SORĞUSU ELAN EDIR
İddiaçılar müqaviləni yerinə yetirmək üçün lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Təşkilat- Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs VÖEN- 1304673921
Bank- “Azər-Türk bank” ASC-nin Müştəri Xidmətləri
Mərkəzi
Ünvan- Bakı şəhəri, C.Məmmədquluzadə küçəsi 85;
192/19
VÖEN(bank)- 9900006111
Kod- 507699
SWIFT: AZRTAZ22
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944
H/h-AZ98AZRT38060019440028835001
Təkliflər sorğusu üçün iştirak haqqı tələb olunmur.
İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
-təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün yazılı
müraciət;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı
30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin
təminatı) bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir il ərzində 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 (notarial qaydada
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“Xalq qəzeti”nin 2 may 2021-ci il tarixli nömrəsində
dərc edilmiş Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən şəbəkə yükünün qarşılanması üçün yeni nəsil Firewall avadanlıqlarının satın
alınması məqsədilə nəzərədə tutulmuş elektron satın
alma vasitəsilə keçiriləcək açıq tenderdə dövlət satın
almalarının vahid internet portalında baş verən texniki
problemlə əlaqədar tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərinin təqdim olunma vaxtı 10 iyun 2021-ci il
saat 18.00-dək uzadılmışdır.
İddiaçıların təklifləri 11 iyun 2021-ci il saat 11.00
-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.

“Xalq qəzeti”nin 3 iyun 2021-ci il tarixli nömrəsində
dərc edilmiş Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin
3 lotdan ibarət 2021-ci ildə şəhərdə abadlıq işlərinin,
mənzil fondunun və yolların əsaslı təmirinin satın
alınması məqsədilə nəzərədə tutulmuş elektron satınalma vasitəsilə keçiriləcək açıq tenderdə dövlət satınalmalarının vahid internet portalında baş vermiş texniki
problemlə əlaqədar sənədlərin təqdim olunması vaxtı
30 iyun 2021-ci il saat 15.00-a, tender təklifi ilə bank
təminatı sənədlərinin təqdimatı vaxtı isə 8 iyul 2021-ci il
saat 15.00-dək təyin edilmişdir.
İddiaçıların təklifləri 9 iyul 2021-ci il saat 15.00 -da
açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə tanış
ola bilərlər.

“Xalq qəzeti”nin 4 may 2021-ci il
tarixli nömrəsində Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
“AzIntelecom” MMC tərəfindən xüsusi
serverlərin satın alınması üçün dərc
olunmuş açıq tenderdə iştirak edən
şirkətin müraciəti əsasında tender
təkliflərinin son təqdimatı vaxtı 9 iyun
2021-ci il saat 15.00-a qədər uzadılmışdır.Təkliflərin açılışı isə 10 iyun
2021-ci il saat 15.00-da portal vasitəsilə
olacaqdır.

Tender komissiyası

nın akademik Həsən Əliyev
adına Coğrafiya İnstitutunun
direktoru idi. 2001-ci ildə
coğrafiya ixtisası üzrə AMEAnın müxbir üzvü, 2014-cü ildən
isə AMEA-nın həqiqi üzvü idi.
Alimin rəhbərliyi ilə 15 fəlsəfə,
4 elmlər doktoru hazırlanıb.
Akademik Ramiz
Məmmədovun xatirəsi onu
tanıyanların qəlbində daim
yaşayacaq.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət
İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs
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Tender komissiyası

vəzifəsində çalışıb. 1985-ci ildə
Azərbaycan SSR EA Rəyasət
Heyətinin qərarı ilə Geologiya, 1989-cu ildə isə Coğrafiya İnstitutunda fəaliyyətini
davam etdirib. 1991-ci ildə
Coğrafiya İnstitutunun Xəzər
Dənizi Problemləri Mərkəzinin
müdiri, 1994-cü ildə isə bu
müəssisənin elmi işlər üzrə
direktor müavini vəzifəsində
çalışıb. O, 2012-ci ildən AMEA-

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından
daha 221 nəfər müalicə olunaraq sağalıb

Avropa İttifaqının dəstəklədiyi
EQAR layihəsi çərçivəsində onlayn görüş

Görüşün keçirilməsində əsas
məqsəd layihə çərçivəsində icrası planlaşdırılan tapşırıqların bölüşdürülməsi,
həyata keçirilməsi və layihəyə uyğun
mühüm sənədlərin hazırlanma qaydasının müzakirə olunması məsələsi
idi. Tədbirdə layihənin gedi barədə
məlumatla bərabər, növbəti mərhələdə

ki Bakı Dövlət Universiteti)
Fizika fakültəsini bitirib.
Elmi fəaliyyətə 1973-cü ildə
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun Xəzər Dənizi Problemləri
Mərkəzində başlayıb.
Alim 1980-1985-ci
illərdə Azərbaycan Kosmik
Tədqiqatlar Elm-İstehsalat
Birliyinin Xəzər elmitədqiqat stansiyasının müdiri

təsdiq edilmiş surətləri);
-tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq
səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd;
-iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün potensial imkanları və maddi-texniki bazası haqqında yazılı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri 14 iyun 2021-ci il saat 17.00-dək
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan tender
təkliflərinə baxılmayacaqdır.
Təkliflər 16 iyun 2021-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.
Tender təkliflərini qiymətləndirib müqayisə edərkən
əsas şərtlər topIusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət
tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər və xidmətlər)
üzrə tender təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal olunan eyni
malların qiymətinin 20 faizi həcmində güzəştli düzəliş
tətbiq edilir.
İddiaçıların tender təklifi, həmçìnin tenderlə əlaqədar
bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində həyata
keçirilməlidir. Qiymət təklifləri Azərbaycan manatı ilə
verilməlidir.
Əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyev, telefon- 502-4753/56/58, daxili 144.
Faks- 465-87-96, 502-47-22.
E-mail: i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu,
M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Heyvandarlıq Elmi - Tədqiqat İnstitutu
315000 xərc maddəsi üzrə bioloji aktivlərdən
damazlıq heyvanların və heyvanlar üçün
yemin satın alınması məqsədilə
KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər qapalı zərfdə imzalanıb,
möhürlənmiş formada Heyvandarlıq Elmi -Tədqiqat İnstitutunun Göygöl rayonu,
Firuzabad qəsəbəsində 18 iyun 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.
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8 iyun 2021-ci il, çərşənbə axşamı

ABŞ Pakistana
COVID-lə mübarizə üçün
tibbi ləvazimat göndərib

Vladimir ZELENSKI:

Bizə məhz indi kömək lazımdır
Türkiyə
Hulusi Akarın bəyanatı
Türkiyə Silahlı
Qüvvələri tərəfindən
son altı ildə 18
mindən çox terrorçu
zərərsizləşdirilib. Bu
bəyanatla Türkiyənin
müdafiə naziri
Hulusi Akar çıxış
edib. Nazir qeyd
edib ki, bu il aprelin
23-dən indiyədək
Suriya və İraqın
şimalında aparılan
əməliyyatlar nəticəsində 352 terrorçu zərərsizləşdirilib.
Bu ilin əvvəlindən ələ keçirilən terrorçuların sayı isə
1212 nəfərdir. Ümumiyyətlə isə 2015-ci il iyulun 24-dən
bugünədək Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən 18 min 140
terrorçu zərərsizləşdirilib.
Xəbəri “Anadolu” verib.

“Leopard” tankları modernləşdirilib

Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsi “Leopard 2A4”
tanklarını modernləşdirərək ordunun istifadəsinə verib.
Bunu ölkənin Müdafiə Sənayesi İdarəsinin rəhbəri İsmayıl
Dəmir açıqlayıb. O, bu barədə “Twitter” hesabında yazıb:
“Yerli və milli sistemlərlə xüsusi qoruma qabiliyyətinə malik
zirehlərlə modernləşdirilmiş “Leopard 2A4” tankları ordunun xidmətindədir”.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

U

krayna Prezidenti Vladimir Zelenski bəyan
edib ki, dövləti təhlükədə olduğu üçün təcili
surətdə NATO-ya qəbul edilməlidir. Belə bir
bəyanatla o, “Axios” portalına müsahibəsində çıxış
edib. Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

Ukraynanın dövlət başçısı
hazırda bunun çox vacib olduğunu bildirib: “Düşünürəm
ki, əgər NATO bizim haqqımızda düşünürsə, bizi
həqiqətən də öz üzvlərinin
sırasında görmək istəyirsə,
o zaman binoklla hansısa gələcəyə baxmağın və
gələcəyi müzakirə etməyin
heç br mənası yoxdur.
Məsələni yubanmadan
həll etmək lazımdır. Hazırda biz təhlükə altındayıq,
müstəqilliyimiz əldən gedir

və bizə məhz indi kömək
lazımdır”.
Zelenski onu da qeyd
edib ki, təmsil etdiyi dövlətin
gec-tez Şimali Atlantika
alyansına daxil olacağını
düşünür, amma ukraynalılar get-gedə buna daha
az inanırlar. Bu isə “böyük
problemdir”.
Xatırladaq ki, hələ bu
il mayın 12-də Ukraynada
bəyan edilmişdi ki, Donbasda münaqişəni həll
etmək və gələcəkdə yeni

cüzi hissəsini təmin edir.
Bu səbəbdən Misir hər il 34
milyard kubmetr içməli su
idxal edir.
O qeyd edib ki, yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən
çıxmaq üçün hökumət 2037ci ilədək olan dövrdə 900
milyard Misir funtu dəyərində
su ehtiyatlarının idarə
olunması layihəsi hazırlayır.
Əlavə edib ki, hazırda ən
böyük problem Efiopiyanın
Nil çayı üzərində inşa etdiyi
Böyük Renessans Bəndinin
ikinci dəfə su ilə doldurlma-

THY birincidir
Həftəsonu
“Türk Hava
Yolları” (THY)
aviaşirkəti
həyata keçirdiyi
863 uçuşla son
15 ayın rekordunu yeniləyib. Bu
barədə məlumat
Avropa Hava Naviqasiya Təhlükəsizliyi Təşkilatının
(EUROCONTROL) hesabatında əks olunub. Məlumata
əsasən, THY şənbə günü keçirdiyi 863 aviareyslə Avropada ən çox səfər edən aviaşirkət statusunu qoruyub.
Xəbəri “Euronews” verib.

İspaniya
Turistlər üçün sərhədlər açılır
İspaniya
hökuməti koronavirus əleyhinə
peyvənd olunmuş
turistlər üçün
sərhədləri açıb.
Bildirilir ki, bundan
sonra Avropa
Dərman Vasitələri
Agentliyinin təsdiq
etdiyi “Pfizer”, “Moderna”, “AstraZeneca” və “Janssen”
peyvəndlərindən başqa, Çinin “Sinopharm” və “SinovacCoronavac” preparatları ilə peyvənd olunmuş turistlər də
İspaniyaya səfər edə biləcəklər. İspaniyanın hakimiyyət
orqanları ölkənin turistlər üçün tədricən açılması
çərçivəsində səyahət gəmilərinin limanlara lövbər atmasına da icazə verib.
Məlumatı “France-press” yayıb.

Çin

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

üçün alyansa üzvlük yeganə
çıxış yoludur.
Onu da qeyd edək ki,
2019-cu ilin fevralında Ukraynanın Ali Radası ölkə Konstitusiyasına dəyişiklik edərək,
Avropa İttifaqı və NATO-ya
üzvlük kursunu təsbit etmişdi.
Ukrayna alyansda geniş
imkanlara malik tərəfdaş statusu qazanmış 6-cı dövlətdir.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

sıdır. Əddis-Əbəbənin bu
məsələdə Sudan və Misirlə
apardığı danışıqlar nəticəsiz
qalıb və ölkələr bəndin
istifadəyə verilməsinin su

qıtlığına səbəb olacağından
narahatdırlar.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

“Samsung” şirkəti tibb
sahəsində yeniliyə imza atıb

Mənbə qeyd edir ki, tədqiqatın
nəticələri “Science Advances” nəşrində
dərc edilib. Dünyada ilk dəfə elastik
ekranlar əsasında işləyən məhsulların
işi əyani nümayiş etdirilib. “Samsung
Advanced Institute of Technology” elmitədqiqat bölməsi tərəfindən hazırlanmış
yeniliklər "fotopletizmoqrafiya" senso-

runa malik yeni tip matrislərin uğurlu
inteqrasiyasını nümayiş etdirir.
Tədqiqatın müəllifi Yun Yanq Сunun
sözlərinə görə, texnologiya böyüklər,
uşaqlar və hətta körpələr, həmçinin

Oduncaq tədarükündə şəffaflığın
təmin olunması, ictimai nəzarətin
həyata keçirilməsi məqsədilə iyunun
7-dən etibarən ictimai dinləmələrə
başlanılıb, icra, bələdiyyə, QHT
nümayəndələri, kənd ağsaqqalları
və ictimai fəallar oduncaq tədarükü
məqsədilə keçiriləcək dinləmələrə
dəvət olunub. Bunu ekologiya və
təbii sərvətlər nazirinin müavini
Firdovsi Əliyev bildirib.
Nazir müavini qeyd edib ki, Regional
Meşə Təsərrüfatı mərkəzlərinin xidməti
ərazilərində tədarük olunacaq odun ilk

növbədə Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət
Sərhəd Xidmətinin hərbi hissələrinə,
Təhsil, Səhiyyə müəssisələrinə və qazlaşdırılmayan ucqar kəndlərin əhalisinə
dəyəri ödənilmək şərtilə veriləcək.
“İctimai dinləmələrdə yaxından iştirak
etmək istəyən ictimaiyyət nümayəndələri
üçün nazirliyin rəsmi internet səhifəsində
dinləmələrin keçiriləcəyi ərazi, oduncağın
tədarükü və satışı həyata keçirilən rayonların adı, meşə sahəsi, tədarük yeri, vaxtı
barədə əvvəlcədən məlumat veriləcək”.
F.Əliyev bu işlərdə yerli icra
nümayəndələrinin, bələdiyyələrin
köməyinin, dəstəyinin çox zəruri olduğu-

ÂÂ İyunun 8-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin
səhər bəzi yerlərdə qısamüddətli az yağış
yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb
küləyi əsəcək, gündüz şimal-şərq küləyi ilə
əvəz olunacaq. Gecə 15-20, gündüz 24-28,
Bakıda gecə 18-20, gündüz 25-27 dərəcə isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760
mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70,
gündüz 40-45 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam
bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var.
Şərq küləyi əsəcək, şimşək çaxanda arabir
güclənəcək. Gecə 14-19°, gündüz 29-34° isti
olacaq.

ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu
düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, şimşək
çaxanda arabir güclənəcək. Gecə 7-12°,
gündüz 16-21° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı
ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, şimşək
çaxanda arabir güclənəcək. Gecə 13-18°,
gündüz 25-30° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
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ABŞ səfirliyi bildirib ki, yardıma on minlərlə “kəskin
sürətdə ehtiyac duyulan və tələb olunan” səhiyyə işçiləri
üçün şəxsi qoruyucu əşyalar, yüzlərlə oksimetr və başqa
ləvazimatlar daxildir.
Vaşinqton İslamabada COVID-19-a qarşı mübarizədə
yardım məqsədilə 40 milyon dollardan çox pul, o cümlədən
xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin müalicəsi üçün 200 süni nəfəs
aparatı ayırıb.
ABŞ rəsmiləri deyiblər ki, bu yardımdan Pakistanda artıq
2.5 milyon insan faydalanıb, onlar keyfiyyətli müalicə ilə
təmin olunub, ölkədə yoluxma hallarının müəyyən edilməsi
gücləndirilib.
Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zahid Hafiz
Çaudri deyib ki, onun hökuməti ABŞ-ın yardımını çox yüksək
qiymətləndirir. “Bu vaxtında edilmiş jest ABŞ-ın Pakistana
COVID-dən qurtulmaq və qarşısını almaq səyləri üçün verdiyi davamlı dəstəyin bir hissəsidir”, - Z.Çaudri deyib.
220 milyon əhalisi olan Pakistanda pandemiya başlayandan bəri koronavirusa 930 mindən çox yoluxma, 21 mindən
çox ölüm halı qeydə alınıb.
Pakistanın yaxın müttəfiqi Çin Pakistanı COVID-19la mübarizə üçün çox sayda tibbi ləvazimatla təmin edib,
böyük miqdarda vaksin ianə edib, daha sonra isə Pakistan hökuməti 2021-ci ilin sonunadək əhalisinin 70 faizinə
peyvənd vurmaq üçün lazım olan vaksinlərin 90 faizini ya
alıb ya da almaq prosesində olduğunu bildirib.
Pakistanda şənbə gününədək 9 milyona yaxın insana
vaksin vurulub. Amma rəsmilər deyirlər ki, növbəti həftələrdə
vaksin vurmaq sürəti artırılacaq və o zaman gündə 600 min
insana vaksin vurulacaq.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Cənubi Koreyanın “Samsung Electronics” şirkətinin mütəxəssisləri
tibb sahəsində yeniliyə nail olublar. Bildirilir ki, koreyalı alimlər
insanın dərisinə bərkidilə bilən elastik OLED ekranlar hazırlayıblar.
Yeni texnologiya əsasında hazırlanmış daşınan həllər real vaxt
rejimində nəbz və digər biometrik məlumatları izləməyə və göstərməyə
imkan verəcək. Bu barədə “Hi-tech-news” portalı məlumat yayıb.

Qışa hazırlıq məqsədilə odun
tədarükü proqramı təqdim olunur

Ən çox peyvənd vurulan ölkə
Çin dünyada
koronavirusa qarşı
ən çox peyvənd
vurulan ölkədir. Bu
ölkə 763 milyon
70 min doza ilə
dünyada liderlik
edir. Bildirilir ki,
bu göstərici üzrə
ikinci və üçüncü yerlərdə qərarlaşan ABŞ-da əhaliyə 300
milyon 270 min, Hindistanda isə 231 milyon 322 min doza
peyvənd vurulub.
Xəbəri “Worldometer” verib.

münaqişələrin qarşısını
almaq üçün ölkənin NATO-ya
daxil olması həyati əhəmiyyət
kəsb edir.
Bundan bir ay əvvəl –
aprelin 12-də isə Prezident
Vladimir Zelenski amerikalı həmkarı Co Baydenə
müraciət edərək, ölkəsinin
NATO-ya daxil olmasına
kömək göstərməsini xahiş
etmişdi. O, fikrini bununla
əsaslandırmışdı ki, Donbasda münaqişəni həll etmək

Su qıtlığı ilə bağlı
bədbin proqnoz

“Əl Ərəbiyyə”nin yaydığı məlumata görə,
Misirin su ehtiyatları və irriqasiya naziri
Əbdül Antti bəyan edib ki, 2050-ci ilədək ölkə
əhalisinin sayı daha 75 milyon nəfər artacaq.
Nazir bəyan edib ki, bu artım sayəsində ölkə
əhalisi su qıtlığı ilə üzləşə bilər.
Əbdül Antti içməli su
ehtiyatlarının azalması,
iqlim dəyişikliyi və dəniz
səviyyəsinin artması ilə
bağlı təcili tədbirlər görülməli
olduğunu diqqətə çatdırıb.
Nazirin sözlərinə görə, illik su
ehtiyatı 60 milyard kubmetr
olan Misir yaxın gələcəkdə
ciddi problemlərlə qarşılaşa
bilər. Hazırda 100 milyondan
çox əhalisi olan ölkənin əsas
su mənbəyi Nil çayıdır. Yağış
və səhrada qazılmış drenaj
suları əhalinin illik 114 milyard kubmetr olan tələbatının

B

irləşmiş Ştatlar şənbə günü Pakistana
koronavirus pandemiyası ilə mübarizəyə
yardım məqsədilə zəruri tibbi ləvazimatlar
göndərib. Bu barədə “Amerikanın səsi” radiosu
məlumat yayıb.

müəyyən xəstəlikləri olan pasiyentlər
üçün tətbiq edilə bilər.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”
nu, onlar tərəfindən oduna ehtiyacı olanların müəyyənləşdirilməsinin və prosesə
nəzarətin vacibliyini vurğulayıb.
Nazir müavininin sözlərinə görə,
hazırda bioloji inkişafdan qalmış, köküstə
qurumuş, yıxılmış ağacların sanitar
qırıntısı prosesinə hazırlıq gedir. Qırmaya
aid olan ağaclar mütəxəssislər tərəfindən
əvvəlcədən müəyyən olunur, nömrələnir
və onların kəsilməsinə rəy verilir.
Odun tədarükündə ictimai nəzarətin
gücləndirilməsi, şəffaflığın təmin olunması məqsədilə nazir müavini icra,
bələdiyyə, QHT nümayəndələrini,
kənd ağsaqqallarını, ictimai fəalları
dinləmələrdə və oduncaq tədarükündə
fəal iştiraka dəvət edib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək, şimşək çaxanda arabir
güclənəcək. Gecə 12-17°, gündüz 22-27°,
dağlarda gecə 5-10°, gündüz 13-18° isti
olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək
çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, şimşək çaxanda arabir güclənəcək.
Gecə 16-21°, gündüz 29-34° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında gün ərzində bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Səhərdağlarda duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 16-20°,
gündüz 23-28°, dağlarda gecə 13-16°, gündüz
18-22° isti olacaq.

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

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

Pakistanda qatar qəzası
 Pakistanın cənubunda iki qatar
toqquşub. “Samaa” telekanalının məlumatına
görə, hadisə Sind əyalətinin Hotki rayonunda
olub. Qəza nəticəsində 36 nəfər həlak olub.
Xəsarət alanların sayı hələlik məlum deyil. Xilasedicilərin
sözlərinə görə, xəsarət alanların sayı arta bilər.
Hadisə yerində xilasedicilər, həkimlər və poıislər çalışırlar.
“Associated Press”in məlumatına görə, hazırda qəzanın
başvermə səbəbləri araşdırılır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Suraxanı rayonundan Əziz Əzizov Suraxanı Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısı aparatının təsərrüfat şöbəsinin müdiri
Mehman Hüseynova atası
ELMAN MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Suraxanı rayonu 154 nömrəli tam orta məktəbin
direktoru Əli Əliyev və 101 nömrəli tam orta məktəbin
direktoru Səidə Məmmədova kollektivləri ilə birlikdə
Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Könül
Axundovaya atası
ARİF MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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