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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Ro-Pax” tipli
“Akademik Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsinin suya salınması və eyni təyinatlı
“Azərbaycan” gəmi-bərəsinin istismara verilməsi mərasimlərində iştirak ediblər

Martın 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı
gəmiqayırma zavodunda “Ro-Pax” tipli “Akademik
Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsinin suya salınması və
eyni təyinatlı “Azərbaycan” gəmi-bərəsinin istismara
verilməsi mərasimlərində iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
əvvəlcə “Akademik Zərifə Əliyeva”
gəmi-bərəsinin suya salınması
mərasimində iştirak etdilər.
Məlumat verildi ki, “Ro-Pax”
tipli “Akademik Zərifə Əliyeva”
gəmi-bərəsi “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin sifarişi ilə Bakı
gəmiqayırma zavodunda inşa
olunub.
Prezident İlham Əliyev
“Akademik Zərifə Əliyeva”
gəmi-bərəsinin suya salınmasını
bildirən düyməni basdı.
Birinci xanım Mehriban
Əliyeva gəminin suya salınmasını
bildirən rəmzi lenti kəsdi.
Qeyd edək ki, yeni gəmilərin
tikintisi və donanmaların
yenilənməsi Prezident İlham
Əliyevin xüsusi nəzarətindədir

və bu istiqamətdə atılan
addımlar Gəmiçiliyin Strateji
İnkişaf Planına uyğun həyata
keçirilir. “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC yaradılan
vaxtdan bu günədək keçən 7 il
ərzində 18 yeni gəmi istismara
verilib. Son bir ilin pandemiya
şəraitində keçdiyini nəzərə alsaq,

dövlətimizin başçısının davamlı
inkişafa yönələn iqtisadi strategiyasının miqyası daha aydın
nəzərə çarpar.
Sonra Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva
“Ro-Pax” tipli “Azərbaycan” gəmibərəsinin istismara verilməsi
mərasimində iştirak etdilər.

Dövlətimizin başçısına və
birinci xanıma “Azərbaycan” gəmibərəsi barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, nadirliyi ilə seçilən
bu layihə çərçivəsində ilk dəfə
Xəzərdə yeni “Ro-Pax” tipli gəmibərələr istismara veriləcək.
Prezident İlham Əliyev gəmibərənin istismara verilməsini
bildirən düyməni basdı.
Diqqətə çatdırıldı ki, istismara
verilən gəmi-bərə sərnişin, avtomobil və dəmir yolu vaqonları daşıyacaq. Bildirildi ki, 2013-cü ildən
bəri donanmanın yenilənməsi
istiqamətində aparılan işlər
nəticəsində 18 yeni gəmi alınaraq
istismara verilib.
Xatırladaq ki, bu gəmilərin
hazırlanması əsasən Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin

fəaliyyətindən əldə etdiyi mənfəət
hesabına maliyyələşir. Bununla da
yerli bazara sərmayə yatırılmaqla,
səhmdarı dövlət olan müəssisə
kimi Azərbaycanda yerli gəmi
tikintisi sənayesinin inkişafına və
yeni iş yerlərinin yaranmasına
töhfə verilir.
“Ro-Pax” tipli gəmilərin uzunluğu təxminən 155 metr, eni 18
metr, bortunun hündürlüyü isə 7,5
metrdir. Yükgötürmə qabiliyyətinə
görə Xəzərdə hazırda mövcud
bərələrdən böyükdür və 100 nəfər
sərnişin, 56 sistern tipli vaqon və
ya 50 yük avtomobili/TIR daşımaq imkanına malikdir. Hazırda
Azərbaycan ərazisindən tranzit
keçən avtotexnika və vaqonların
Xəzər dənizində daşınmasını
ümumilikdə 13 bərə və 6 Ro-Ro

tipli gəmilər həyata keçirir. Onların
hamısı “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin donanmasına məxsusdur və QSC bu gün
Xəzərdə yeganə bərə operato
rudur.
Beləliklə, “Ro-Pax” tipli
gəmi-bərələrin Transxəzər
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu
üzrə yükdaşıma zəncirinin
mühüm həlqəsi olmaqla, Xəzərin
şərq və qərb sahillərindəki
dəmir yollarını dəniz üzərində
birləşdirəcəyi, Azərbaycanın
coğrafi mövqeyindən və tranzit
potensialından daha səmərəli
istifadəyə xidmət edəcəyi proqnozlaşdırılır.
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Bakıda “Suraxanı” tanker-muzeyin açılışı olub

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər

Martın 1-də Bakıda “Suraxanı” tanker-muzeyin
açılışı olub. Dünyada ilk dəfə yaradılan bu muzeyin
açılışında Azərbaycan Respublikasının P
 rezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
iştirak ediblər.

Ölkəmizdə gəmiçiliyin
inkişafı ilə yanaşı, dənizçilik
ənənələrinin qorunması, tarixinin araşdırılıb öyrənilməsi və
yaşadılması istiqamətində də
bir sıra layihələr həyata keçirilib.
Azərbaycanda qədim tarixə malik
dənizçiliyin keçmişini, bu gününü
və gələcəyini özündə birləşdirən
“Suraxanı” tanker-muzeyinin
yaradılması dövlətimizin başçısının dəstəyi ilə bu sahədə atılan
növbəti mühüm addımdır. Muzey
qismində “Suraxanı” tankerinin
seçilməsi də təsadüfi deyil. Bu
gəmi öz dövrü üçün ən iri və müasir tankerlərdən biri olub. Onun
muzeyə çevrilməsi üçün Böyük
Britaniya, Niderland, Türkiyə
kimi qədim gəmiçilik ənənələri
olan ölkələrin təcrübəsindən

istifadə olunub. Beləliklə, 2000dən artıq yerli gəmi təmirçisinin
əməyi nəticəsində nadir layihə
ərsəyə gəlib. Muzeyə gələn
ziyarətçiləri kapitan və baş
köməkçi qarşılayaraq, onları
heyət üzvləri və vəzifələri barədə
məlumatlandırırlar. Muzeyin
zallarında ən müasir texnoloji
həllər tətbiq olunub. Məsələn,
oyun manipulyatorları vasitəsilə
yanalma əməliyyatını müstəqil
şəkildə yerinə yetirmək mümkündür. Həmçinin ziyarətçilər 360
dərəcəli ekranla nümayiş olunan
videoda baş verənlərin birbaşa
“iştirakçısı”na çevrilirlər.
Muzeydə dünyaca üç məşhur
dəniz mayakının modelləri ilə
tanış olmaq imkanı da var. Naviqasiya masasında ziyarətçilər

Xəzərdə üzən gəmilərin marşrutu, xarici kommunikasiya
və naviqasiyaları ilə tanışlıq

fürsəti əldə edəcəklər. Burada
keçmişə səyahət də mümkündür.
Ötən əsrin ortalarına səyahət

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin yeni inzibati
binasının açılışında iştirak edib
Martın 1-də “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üçün
inşa olunan yeni inzibati binanın açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev tədbirdə iştirak edib.
Yeni inzibati bina ilə tanış olan
dövlətimizin başçısına məlumat verildi
ki, müasir texnoloji sistemlərlə təchiz
olunmuş binada beynəlxalq tələblərə
cavab verən lokal informasiya texnologiyaları infrastrukturu, videokonfrans
və rabitə sistemləri yaradılıb.
(ardı 3-cü səhifədə)

edən ziyarətçilər gəminin maşın şöbəsində çalışan heyətin
gündəlik iş həyatı ilə yaxından

tanış olacaqlar. Tanker-muzeyin
maraqlı ekspozisiyalarından biri
də okean və dənizlərdən yığılan
flora və fauna nümunələrinin
sərgiləndiyi guşədir.
Tanker-muzeydə, həmçinin
Böyük Vətən müharibəsi illərində,
eləcə də 1990-cı ilin 20 Yanvar
hadisələri zamanı Azərbaycan
dənizçilərinin qəhrəmanlıq
salnaməsi yer alıb. Muzeydə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyinin inkişafına göstərdiyi
misilsiz xidmətləri haqqında
interaktiv kitab, Prezident İlham
Əliyevin dənizçilik sahəsində
həyata keçirdiyi irimiqyaslı layihə
ləri əks etdirən infomonitor var.
Maraqlı eksponatlarla zəngin
tanker-muzey postpandemiya

dövründə turistlərin ən çox üz
tutacağı məkanlardan olacaqdır.
Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma fədakar Azərbaycan
dənizçilərinin xatirəsinə ucaldılan
heykəltəraşlıq kompozisiyası
barədə də məlumat verildi.
Bildirildi ki, əsərin müəllifləri
Xalq rəssamları Səlhab
Məmmədov və Əli İbadullayev,
memarı isə Əməkdar memar
Elxan Əsədovdur. Heykəltəraşlıq
kompozisiyası dinamik fiqurlu
dalğanı yaran gəmi pəri ilə təqdim
edilib. Bu pər Xəzərdə gəmiçiliyin
inkişafını simvolizə etməklə
bərabər, həm də dənizçilərin
enerji mənbəyi və həyatlarının
ayrılmaz atributu kimi yaradılıb.
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Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin yeni inzibati
binasının açılışında iştirak edib

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Burada ölkəmizdə dənizçilik peşəsinin qədimliyini əyani
vasitələr, interaktiv təqdimatlarla ziyarətçilərə çatdıran “Üç
əsrin şahidi” adlı muzey də yerləşir. Bu muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin üç
əsrə şahidlik edən şanlı tarixini bir araya gətirərək nümayiş
etdirmək, tarixi eksponat və sənədləri konservasiya etmək

və rəqəmsal formata çevirərək gələcək nəsillərə ötürülməsini
təmin etməkdən ibarətdir. Binanın inşası zamanı həm
eksteryerdə, həm də interyerdə dənizçilik rəmzlərindən geniş
istifadə olunub. Binanın bütün otaqlarında səmərəli fəaliyyət
üçün hər cür şərait yaradılıb.
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İqtisadiyyat Nazirliyindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, uğurlu
əməkdaşlıq nəticəsində indiyədək BMT
ilə Azərbaycan arasında 4 Çərçivə
Sənədi icra edilib. Sənədlərin davamı olaraq, “2021-2025-ci illər üçün
BMT-Azərbaycan arasında Dayanıqlı
İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə
Sənədi”nin hazırlanması ilə bağlı qərar
qəbul edilib və Sənədin əsas prioritet
istiqamətləri müəyyən olunub. Çərçivə
Sənədi DİM-lərə tam uyğun olmaqla,
heç kimin kənarda qalmaması, insan
hüquqları, gender bərabərliyi, dayanıqlı inkişaf, davamlılıq və cavabdehlik
prinsiplərinə əsaslanır və ərazi bütöv-

lüyünü təmin etmiş ölkəmizin bütün
ərazisində inklüziv olmaqla sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərini əhatə edəcəkdir.
İmzalanma mərasimində çıxış edən
iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov
ölkəmizin BMT-nin müxtəlif ixtisaslaşmış qurumları ilə səmərəli əməkdaşlıq
etdiyini, əməkdaşlıq çərçivəsində bir
sıra sənədlərin imzalandığını və birgə
layihələrin həyata keçirildiyini qeyd edib.
Vurğulanıb ki, Çərçivə Sənədinin icrası
ölkəmizdə DİM-lərin icrasına, aparılan
islahatlara və “Azərbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in
reallaşdırılması istiqamətində layihələrin
həyata keçirilməsinə, insan kapitalının in-

əsirgəməyəcəyini qeyd edib.
Müxtəlif sahələrdə
münasibətlərin genişləndiyini
vurğulayan səfir bildirib ki,
Belarus da Azərbaycan ilə hərbi
sahədə ikitərəfli əlaqələrin
inkişafında maraqlıdır və bunun
üçün lazımi potensial mövcuddur.
Müzakirələr zamanı
ikitərəfli hərbi əməkdaşlığın
və hər iki ölkənin Müdafiə
nazirlikləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsinin zəruriliyi qeyd
edilib.

Valentina Matviyenko:
Rusiya Ermənistanın Dağlıq Qarabağla bağlı
üçtərəfli Bəyanata əməl etməsinə ümid edir

Görüşdə tərəflər bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, o cümlədən
10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar
2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatların
həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər,
Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa
əsaslanan mövqeyi və digər mövzular
ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Tərəflər, həmçinin Azərbaycan
ilə Özbəkistan arasında ikitərəfli
əməkdaşlıq münasibətlərinin
hərtərəfli inkişafı perspektivlərini
müzakirə ediblər. Ölkələrin iqtisaditicarət sahəsində əməkdaşlığının
genişləndirilməsi və bu xüsusda
Hökumətlərarası İqtisadi Əməkdaşlıq
Komissiyasının növbəti iclasının
keçirilməsinin əhəmiyyəti, humanitar,

mədəni sahələrdə əlaqələrin inkişafı, bölgələrarası əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, eləcə də yüksək
səviyyəli səfər mübadilələrinin
ikitərəfli əməkdaşlığın daha da irəli
aparılması baxımından müsbət

töhfəsi vurğulanıb.
Dövlətlərin ikitərəfli müstəvi ilə
yanaşı, beynəlxalq platformalarda
əməkdaşlığı və qarşılıqlı dəstək
məsələləri məmnunluqla qeyd
olunub.

yatın transformasiyası, əhalinin həssas
təbəqələrinin ehtiyaclarının qarşılanmasında, COVID-19 pandemiyasının
təsirlərinin minimallaşdırılması və
münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılmasında Azərbaycan Hökumətinə
dəstək göstərilməsi olduğunu qeyd
edib, Sənədin DİM-lərin icrasının
sürətləndirilməsində rolunu vurğulayıb.
İmzalanmadan sonra iqtisadiyyat
naziri Mikayıl Cabbarov və BMT-nin
rezident əlaqələndiricisi arasında görüş
keçirilib, BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi
aparılıb.

O, Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan
rəhbərləri tərəfindən imzalanan üçtərəfli
sazişin bağlanmasının silahlı qarşıdurmanın
inkişafının, insan tələfatının qarşısının alınması baxımından çox əhəmiyyətli bir hadisə
olduğunu və Rusiya Prezidentinin böyük şəxsi
xidməti olduğunu, onun kompromis tapmaq
və razılığa gəlmək bacarığının nəticəsi olduğunu xatırlatdı.
“Rusiya sülhməramlılarının Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi zonasına daxil olması bu bölgədə sabitlik və dinc həyata
qayıdış üçün şərait yaratdı. Sülhməramlı
qüvvələrimiz mənzillərin və binaların minalardan təmizlənməsi, yenidən qurulması üzrə
böyük bir iş görürlər, hər iki tərəfdən qaçqınlara evlərinə təhlükəsiz şəkildə qayıtmasına
kömək edirlər və sabitliyin güclü amilidirlər”, –
deyə Federasiya Şurasının spikeri qeyd edib.
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Görüşdə Azərbaycan və
Özbəkistan arasında əməkdaşlıq
münasibətlərinin daha da inkişaf
etdirilməsi və genişləndirilməsi üzrə
qarşılıqlı razılıq ifadə olunub.

Ankara şəhərində Azərbaycan-Türkiyə birinci
birgə Mədəniyyət Komissiyasının iclası keçirilib

Rusiya, İrəvan hadisələrindən asılı olmayaraq,
Ermənistanın Dağlıq Qarabağla bağlı üçtərəfli
Bəyanata əməl etməsinə ümid edir. Federasiya
Şurasının sədri Valentina Matviyenko bu barədə
RİA Novosti-yə verdiyi müsahibəsində bildirib.

“Biz Ermənistan liderlərinin məsuliyyətli
olduqlarına çox ümid edirik, çox inanırıq
– hansı hadisələrin baş verməsindən asılı
olmayaraq davamlılıq olmalıdır (Dağlıq Qarabağla bağlı Bəyanatın həyata keçirilməsində
- red.) Bu bəyanata zidd olacaq hər hansı bir
hərəkət, hər hansı bir addım böyük bir faciəyə
səbəb ola bilər, buna yol vermək olmaz”, –
deyə o bildirib. Spiker, sazişin bağlanmasının
Qafqaza sabitlik gətirdiyini xatırladıb.
“Proseslər davam edir, onlar sadə
deyil, mürəkkəbdirlər və hər gün bu və ya
digər nüanslar yaranır. Lakin əsas odur
ki, saziş əldə edildi və indi əldə edilmiş
razılaşmalarla tam bir şəkildə uyğun olaraq
davam etdirilməsinə çalışmalıyıq”, – deyə
V.Matviyenko vurğulayıb.

kişafına töhfə verəcəkdir. Nazir işğaldan
azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın
reallaşdırılmasında BMT-nin ixtisaslaşmış qurumları ilə əməkdaşlığın önəmli
olduğunu, artıq bu istiqamətdə müvafiq
addımların atıldığını diqqətə çatdırıb.
BMT-nin Azərbaycanda rezident
əlaqələndiricisi Qulam İshaqzai Çərçivə
Sənədinin əsas məqsədinin iqtisadiy-

 Martın 1-də
Azərbaycanın xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov
Özbəkistanın ölkəmizdəki
fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Bahrom Aşrafxanov
ilə görüşüb. Bu barədə
AZƏRTAC-a Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsindən məlumat verilib.

 Martın
1-də Azərbaycan
Respublikasının
müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir
Həsənov Belarus
Respublikasının
ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş səfiri Andrey
Ravkov ilə görüşüb.

Müdafiə naziri
Azərbaycanın Belarus ilə bütün
istiqamətlərdə, o cümlədən
hərbi sahədə əməkdaşlığa
böyük əhəmiyyət verdiyini qeyd
edərək hər iki ölkə arasında
hərbi-texniki əməkdaşlığın daha
da inkişafı üçün geniş imkanların olduğunu vurğulayıb.
Öz növbəsində, səfir
ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə
başlamasından məmnunluğunu
bildirib və Azərbaycan-Belarus
münasibətlərinin, xüsusilə
hərbi sahədə əlaqələrin inkişaf etdirilməsində səylərini

Martın 1-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) və
Azərbaycan hökuməti arasında 2021-2025-ci illər üçün
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədi
imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Hökuməti adından iqtisadiyyat
naziri Mikayıl Cabbarov və BMT-nin Azərbaycandakı rezident
əlaqələndiricisi Qulam İshaqzai imzalayıblar.

Azərbaycanın xarici işlər naziri
Özbəkistanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb

Azərbaycan ilə Belarus
arasında hərbi əməkdaşlığın
inkişaf perspektivləri
müzakirə edilib

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, səfiri ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başlaması
münasibətilə təbrik edən
müdafiə naziri Azərbaycan ilə
Belarus arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi sahəsində
ona uğurlar arzulayıb. General-polkovnik Z.Həsənov
Belarusun sabiq müdafiə
nazirinin Azərbaycanda səfir
təyin edilməsinin ölkələrimiz
arasında qarşılıqlı faydalı hərbi
və hərbi-texniki əməkdaşlığın
daha da inkişaf etdirilməsinə
təkan verəcəyinə əminliyini
ifadə edib.

BMT və Azərbaycan hökuməti arasında Dayanıqlı
İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədi imzalanıb

zərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar
Kərimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Türkiyədə rəsmi səfərdədir. AZƏRTAC xəbər verir
ki, əvvəlcə, Azərbaycan mədəniyyət naziri Anar Kərimov
ilə Türkiyə Mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri
Ersoy arasında ikitərəfli görüş olub.

A

Sonra Azərbaycan-Türkiyə birinci
birgə Mədəniyyət Komissiyasının
iclası keçirilib. Azərbaycan-Türkiyə
birinci birgə Mədəniyyət Komissiyasının iclasının razılaşdırılmış hesabatını
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi

tərəfindən Vasif Eyvazzadə, Türkiyə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
tərəfindən isə Erkin Yılmaz imzalayıblar.
Digər bir əməkdaşlıq sənədinə isə
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət

Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətinin rəisi Azad Cəfərli ilə
Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyin rəhbəri Serkan Kayalar
tərəfindən imzalanıb.
Nazirlər Anar Kərimov və Mehmet
Nuri Ersoy mətbuat nümayəndələri
qarşısında çıxış edib. Qırx dörd günlük
Vətən müharibəsinin rəşadətli zəfəri
münasibətilə səmimi təbriklərini çatdı-

ran nazir Mehmet Nuri Ersoy diqqətə
çatdırıb ki, Azərbaycan-Türkiyə birinci
birgə Mədəniyyət Komissiyasının ilk
iclası səmərəli keçib. Əməkdaşlıq
əlaqələrini genişləndirmək üçün faydakı müzakirələr apardıq.
Mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək
üçün böyük imkanlar olduğunu
diqqətə çatdıran nazir Anar Kərimov
bildirib ki, iki qardaş ölkə arasında
ikitərəfli formada, həm də beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində mədəniyyət
sahəsində geniş əməkdaşlıq imkanları mövcuddur. Ortaq dəyərlərimizə
əsaslanan bu əməkdaşlıq dövrün
tələbi olmaqla bərabər tərəflərin maraqlarını tam şəkildə qane edir. Nazir
vurğulayıb ki, mədəniyyət mirasımızın
qorunması, inkişaf etdirilməsi, kino
sahəsində əməkdaşlığımız, kitabxana və incəsənət sahəsində təcrübə
mübadiləsinin aparılması bizim üçün
çox önəmlidir.
Nazirlər əminliklə diqqətə çatdırıblar ki, bütün sahələrdə olduğu kimi
bundan sonra da mədəniyyətlə bağlı
əməkdaşlıqda ortaq fəaliyyət faydalı
və səmərəli nəticələr verəcək.
Nazir Anar Kərimovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətinin Türkiyəyə
səfəri davam edir.
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2 mart 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Regionda davamlı sülh Ermənistanın
10 noyabr Bəyanatına sadiq qalmasından asılıdır
A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fevralın
26-da yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi
mətbuat konfransı, sözün həqiqi mənasında, möhtəşəm
beynəlxalq rezonans yaratdı. Bu, möhtəşəmlik təkcə tədbirdə iştirak
edən mətbuat təmsilçilərinin sayına, müddətin saatlarla çəkməsinə,
jurnalistlərin az qala dünyanın müxtəlif bölgələrini əhatə etməsinə,
verilən sualların əhatə dairəsinə görə deyildi. Bu, həm də qalib
ordunun müzəffər Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin
təvazökarlığına, sadələyinə, səmimiyyətinə, bütün sualları dəqiq və
əhatəli cavablandırmasına görə idi. Yekdil fikir ondan ibarətdir ki,
fevralın 26-dakı tədbir son otuz ildəki prosesləri obyektiv xarakterizə
edən mətbuat konfransı oldu.
Dünya mətbuatı Azərbaycan
Prezidentindən artıq tamamilə həll
edilmiş və gündəlikdən çıxarılmış
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin tarixi, onun
aradan qaldırılması üçün aparılan
otuz illik mübarizə, Azərbaycan –
Ermənistan münasibətləri, ölkəmizin
Türkiyə Cümhuriyyəti, Rusiya
Federasiyası, İran İslam Respublikası, Gürcüstan, Avropa ölkələri,
beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən,
adı çəkilən münaqişənin həll
edilməsi üçün yaradılmış ATƏT-in
Minsk qrupu ilə əməkdaşlığımız
barədə kifayət qədər, həm də ən ali
mənbədən dəqiq məlumat ala bildi.
Dövlət başçımız həm də dünya
politoloq və konfliktoloqlarının 44
günlük müharibənin bütün detalları barədə məlumat ala bilməsinə
kömək etdi. Bundan başqa,
beynəlxalq ekspertlər regionda
yaranmış yeni reallıqlarla tanış
oldular, ölkəmizdə maraqları olan
maliyyə qurumları isə investisiya
yatırılması üçün yeni ünvanlarla
tanış ola bildilər. Dünya mətbuatı
həm də onu yazdı ki, Qafqazda
ilk “ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər”lər
məhz vandal, vəhşi ermənilərin 30
ildə viran qoyduğu, səhraya çevirdiyi
Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda yaradılacaq. Xüsusilə qeyd
edilməli məqamlardan biri də o idi
ki, tədbirdə iştirak edən jurnalistlərin
əksəriyyəti, bəlkə də hamısı
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
rayonlarına getmək, özünü dünyanın ən sivil xalqlarından biri adlandıran ermənilərin qaniçənliyinin,
xarabasevərliyinin, tarixi abidələrə,
mədəniyyət nümunələrinə və təbiətə
nə dəcədə düşmənçilik etməsini

görmək arzusunda olduğunu dilə
gətirirdi. Onlara həmin şərait yaradıldı.
Politoloqların fikrincə, dövlət
başçımızın fevralın 26-da keçirdiyi
mətbuat konfransı Prezident İlham
Əliyevin “mən nəyi nə zaman etmək
lazım olduğunu yaxşı bilirəm” –
tezisinin təsdiqi kimi də xüsusi önəm
kəsb edirdi.
Bu zaman Böyük Britaniyadan
olan müstəqil jurnalistin dövlət
başçımıza xitabən dediyi “Siz artıq
dünya rekorduna imza atmısınız”
ifadəsini də yada salmaq istərdim.
İngilis həmkarımız dedi: “Mən 25
ildir jurnalistika ilə məşğul oluram,
ancaq hər hansı bir Prezidentin
4 dildə bu cür mətbuat konfransı
aparmasının şahidi olmamışdım.
Dünən biz Sizin bəzi nazirlərinizlə
də görüşlər keçirdik. Onlar da bizə
məsələlərlə bağlı dolğun məlumat
verdilər. Təbii ki, biz də Xocalı
soyqırımının qurbanlarını dərin
hüznlə anırıq. Cənab Prezident,
Siz artıq bir çox suallara cavab
vermisiniz. Siz dünya mediasının
Azərbaycana olan münasibətini
necə qiymətləndirirsiniz? Burada
bir çox jurnalistlər var, Sizin onlara
mesajınız nədən ibarət olacaq və
Siz gələcəyi necə görürsünüz?
Azərbaycanın mövqeyinin dünyaya çatdırılması baxımından hansı
planlarınız var?”
Təbii ki, mətbuat konfransında
səsləndirilən hər bir sual da, verilən
cavab da ayrıca bir yazının mövzusu ola biləcək qədər dəyərli idi.
Ancaq mən ingilis həmkarımızın
bu sualını daha çox qabartmaq
istədim. Çünki 44 günlük müharibə
dövründə Prezident İlham Əliyevdən

Mənim beynəlxalq mediaya mesajım ondan ibarətdir ki, hər zaman
həqiqətləri söyləyin, siyasi sifarişlərdən uzaq olun. Nəyə görə mən bunu
deyirəm? Mən bilirəm ki, biz əlaqələndirilmiş, təşkilatlanmış informasiya
hücumuna məruz qalırdıq. Bu əməllər bizim etdiyimizi gözdən salmaq, bizə
ləkə yaxmaq və Azərbaycan haqqında, onun hökuməti haqqında yanlış
təsəvvürlər yaratmaq məqsədi daşıyıb. Ona görə də sizə səslənirəm ki,
həqiqəti söyləyin, mövqeyinizi açıq ifadə edin.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

müsahibə alan bəzi mətbuat
təmsilçiləri açıq şəkildə işğalçı,
terrorçu və quldur Ermənistan
rəhbərlərinin mövqeyini müdafiə
edir, hətta bəziləri şərəfsizcəsinə
Azərbaycanı ittiham etməyə çalışırdılar. İndi fəxrlə deyə bilirəm ki,
ordumuz düşmənin hərbi texnikasını
və canlı qüvvəsini sıradan çıxardığı
həmin günlərdə dövlət başçımız
da qaçaq-quldura qahmar çıxmaq
istəyən mətbuat vasitələrinin bütün
arqumentlərini sanki “PUA”larla
vururmuş kimi darmadağın edirdi.
Yəni biz dünya mətbuatından kifayət
qədər haqsızlıq və qeyri-obyektiv
münasibət görmüşük.
Ona görə də dövlət başçımız britaniyalı jurnalistin sualını
cavablandırarkən xatırlatdı ki,
müharibə vaxtı 44 gün ərzində mən
30-dan artıq müsahibə verdim,
çünki buna ehtiyac var idi. Mən
dünyaya mesajımızı çatdırmaq
istəyirdim, mən həqiqəti və mövqe-

yimizi dünyaya çatdırmaq istəyirdim:
“Hər gün mən bəyanatlar verirdim,
Azərbaycan xalqına müraciətlər
edirdim. Çünki buna ehtiyac var
idi, xalqımızın buna ehtiyacı var
idi, ordumuzun buna ehtiyacı var
idi. Bilirəm ki, mənim həmin o
müraciətlərim və mesajlarımın ümumi qələbəmizdə böyük rolu olmuşdur. Bu gün sizinlə razılaşıram ki, bu
da xüsusi bir gündür. Mənə məlumat
veriləndə ki, xarici jurnalistlərdən
ibarət qrup buradadır və Hikmət
Hacıyev bunu mənə deyəndə mən
düşündüm ki, bu, yaxşı bir imkandır”.
Dünya mətbuatının
Azərbaycana münasibətinə
gəldikdə, Prezident dedi ki, bu
məsələ artıq dəyişir. Bu məsələyə
yanaşma dəyişir, fikirlər dəyişir və
reallıq artıq daha yaxşı dərk edilir.
Bunun ən yaxşı yolu Azərbaycana
gəlməkdir: “Biz başqa xarici
ölkədə sizinlə görüşsəydik, sizə

Azərbaycanın BMT üzvlüyünə
qəbul edilməsinin 29 ili tamam olur
Ötən müddət ərzində qarşılıqlı əlaqələr intensiv inkişaf yolu keçmişdir
2 mart 1992-ci ildə BMT Baş
Məclisinin 46-cı sessiyasında
Azərbaycanın təşkilata qəbul olunması haqqında qətnamə qəbul edilmişdi. Nyu-Yorkda BMT-nin mənzilqərargahının qarşısında təşkilatın
181-ci üzvünün – Azərbaycanın
bayrağı qaldırılmışdı. Mayın 6-da
isə təşkilatın nəzdində Azərbaycan
nümayəndəliyi fəaliyyətə başlamışdı. BMT-yə üzvlük Azərbaycana öz
müstəqilliyini möhkəmləndirməyə,
Ermənistanın hərbi təcavüzünə qarşı
beynəlxalq qanunlardan daha səmərəli
istifadə etməyə imkan vermişdi. Bu
təşkilatda dəfələrlə Ermənistanın
Azərbaycana hərbi təcavüzü
nəticəsində ərazilərin güc yolu ilə işğalının yolverilməzliyi müzakirə edilmişdi.
Doğrudur, bu gün Azərbaycan
erməni işğalı altında olan ərazilərini
azad etmiş və ərazi bütövlüyünü bərpa
etmişdir. Bununla belə, həmçinin qeyd
olunmalıdır ki, Azərbaycanın 44 gün
ərzində həyata keçirdiyi əks-hücum
əməliyyatı BMT-nin qətnamələrinə,
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
aparılmışdır. Məhz BMT çərçivəsində
qəbul olunmuş qətnamələr belə bir əksəməliyyatların keçirilməsinə beynəlxalq
hüquqi zəmin yaratmışdı. Xatırladaq ki,
1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri
qəbul etmişdi. Bu qətnamələr
Azərbaycan ərazilərinin toxunulmazlığını bir daha təsdiqləmiş və atəşkəs
rejiminin dərhal elan edilməsini, hərbi
əməliyyatların dayandırılmasını, işğalçı
qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etmişdi.
Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının işində fəal iştirak edir. Belə ki,
1994 və 1995-ci illərdə BMT BA-nın
49-cu və 50-ci sessiyalarında ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının nümayəndə heyətinə
başçılıq etmişdi. 1994-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında ümummilli lider Heydər Əliyev
yüksək tribunadan Azərbaycandakı
vəziyyət, Ermənistanın təcavüzü haqqında dünya ictimaiyyətinə məlumat
vermişdi. Bir il sonra ulu öndər BMT-nin
50 illiyi ilə əlaqədar Baş Assambleyanın xüsusi təntənəli sessiyasında
Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın

Martın 2-də Azərbaycanın Birləşmiş Millətlət Təşkilatına (BMT)
üzvlüyünün 29 ili tamam olur. Bu qurumla əməkdaşlıq Azərbaycanın
dünya birliyinə sıx inteqrasiyasına və ölkənin beynəlxalq imicinin
möhkəmləndirilməsinə şərait yaratmaqla yanaşı, Ermənistanın
təcavüzkar siyasətinin ifşası üçün də yaxşı imkanlar yaratmışdır. Gündən-günə inkişaf edən, demokratik dəyərlərə söykənən
Azərbaycan BMT-də böyük nüfuz qazanmışdır. Ölkəmizin
Təhlükəsizlik Şurasının (BMT TŞ) iki il müddətinə (2012-2013) qeyri-daimi üzvü seçilməsi ikitərəfli münasibətlərin səviyyəsinə çox
müsbət təsir göstərmişdir.
mövqeyini bəyan edərək dünya birliyini
Ermənistanın təcavüzünə son qoyulması üçün tədbirlər görməyə çağırmışdı. Ulu öndər, həmçinin 2000-ci ilin
sentyabr ayında BMT-nin Minillik zirvə
Toplantısında iştirak etmişdi.
Ümummilli lider çıxışında qloballaşma mövzusuna toxunmuş və qloballaşmanın müsbət inkişafı, həmçinin Cənubi
Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə
Azərbaycanın verdiyi töhfələri xüsusilə
vurğulamışdı. Xüsusilə qeyd etmək
lazımdır ki, 1998-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə
Azərbaycanda BMT-nin Ümumdünya
İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 50 illiyi yüksək səviyyədə qeyd edilmişdi. Elə
həmin il ölkədə ölüm hökmü və senzura
ləğv olunmuşdu.
2003-cü ilin sentyabrında o vaxt
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
olan İlham Əliyev BMT BA-nın 58-ci
sessiyasında iştirak etmişdi. 2004-cü
ilin sentyabrında öz işinə başlamış BMT
Baş Assambleyasının 59-cu sessiyasının ümumi müzakirələrində iştirak
etmiş Prezident İlham Əliyev çıxışında
respublikamızın maraq dairəsində
olan bir sıra mühüm məsələlərə, ilk

növbədə, Ermənistan – Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunmuşdu. Hökumətimizin başçısı BMT
qətnamələrinin yerinə yetirilməsi üçün
səmərəli, təsirli mexanizmin əhəmiyyətini
qeyd etmişdi. Məhz uğurlu diplomatiya
nəticəsində 14 mart 2008-ci il tarixində
BMT-nin Baş Məclisində “Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət”
adlı qətnamə qəbul olunmuşdu. Sənəd
Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində dəstəkləmiş,
işğal olunmuş bütün ərazilərdən erməni
qüvvələrinin tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını və azərbaycanlı məcburi
köçkünlərin öz yerlərinə qayıtması
üçün lazımi şəraitin yaradılmasını tələb
etmişdi.
2006-cı ilin iyununda ölkəmizin
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına üzv
qəbul edilməsi Azərbaycan ilə BMT
arasında əməkdaşlıq işində əlamətdar
hadisə olmuşdu. Azərbaycan BMT – nin
ixtisaslaşdırılmış təşkilatları – İnkişaf
Proqramı, Qaçqınların İşləri üzrə Ali
Komissarlığı, Uşaq Fondu, UNESCO,
Sənaye İnkişafı Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Qadın Fondu,

eyni sözləri desəydim siz bunu
fərqli şəkildə qəbul edə bilərdiniz.
Ancaq bu gün siz buradasınız,
siz hamınız peşəkarsınız, ağıllı
insanlarsınız və bilirsiniz ki, doğru
və yanlış nə deməkdir. Siz həmin
dağıdılmış ərazilərə səfər edirsiniz
və bu, hər bir sözdən artıqdır, bunu
öz gözünüzlə görmək imkanınız
olur. Ona görə hesab edirəm
ki, müharibə vaxtı mən, səmimi
desəm, bir balaca fərqli yanaşma
gözləyirdim, çünki uzun illərdir ki,
Azərbaycana qarşı ədalətsizlik
hökm sürürdü, bizə qarşı müxtəlif
media qrupları tərəfindən hücumlar
var idi. Bəzən bu, məlumat qıtlığından qaynaqlanırdı, ancaq bir çox
hallarda erməni lobbi təşkilatlarının
sayəsində baş verirdi”.
Dövlət başçımız həmişə olduğu
kimi, bu məsələdə də tamamilə
haqlıdır. Çünki bədxahlarımız və
erməni lobbisinin vəsaiti ilə fəaliyyət
göstərən mətbuat vasitələri hər

Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi
ilə fəal əməkdaşlıq edir. Ölkəmizin
terrorizmə qarşı mübarizədə qlobal səviyyədə fəal iştirakını BMT
çərçivəsində Azərbaycanın mühüm
töhfəsi adlandırmaq olar. Bu nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatın yüksək vəzifəli
şəxslərinin Azərbaycana səfərləri
zamanı ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə
görülən işlərə verilən yüksək qiymət
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı verdikləri
bəyanatlar, ölkəmizin suverenliyinə və
ərazi bütövlüyünə dəstək Azərbaycanın
BMT-dəki möhkəm mövqeyini bir daha
təsdiqləyir.
2011-ci ildə dövlət müstəqilliyinin
bərpasının 20 illiyi ərəfəsində
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi bir
daha təsdiqləmişdi ki, respublikamız
dünya ölkələrinin yüksək etimadını
və dəstəyini qazanmışdır. Bu seçim
ölkəmizə BMT Təhlükəsizlik Şurasına
iki dəfə sədrlik etməyə imkan vermişdi.
Prezident İlham Əliyev səsvermənin
nəticəsindən dərhal sonra xalqı rəsmi
bəyanatla təbrik etmiş və ölkəmizin
həyatında çox əlamətdar və tarixi
hadisə baş verdiyini bildirmişdi. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının dünyanın ən
mötəbər qurumu olduğunu bildirən ölkə
başçısı Azərbaycanın müstəqil dövlət
kimi artıq bu qurumun üzvü olmasını çox böyük qələbə adlandırmışdı.
Azərbaycanın xarici siyasətinin qələbəsi
olan bu hadisə bir daha sübut etmişdi
ki, ötən illər ərzində müstəqil və güclü
ölkə kimi bütün dünyada özümüzü
təsdiq etmişik. Azərbaycan bir daha
təsdiqləmişdir ki, o, etibarlı tərəfdaşdır
və beynəlxalq ictimaiyyətin məsuliyyətli
üzvüdür. Buna görə də, müstəqil siyasət
həyata keçirən Azərbaycanın dostlarının sayı daim artır. Dünya ölkələri
Azərbaycana inanır, ona hörmət edir,
bütün sahələrdə əməkdaşlıqda maraqlı
olduğunu vurğulayır.
Bir sözlə, Azərbaycan – BMT
əlaqələri uğurla inkişaf edir. Rəsmi
Bakı bu mötəbər təşkilatla əlaqələrini
bundan sonra da inkişaf etdirməyə, onun
fəaliyyətinə səmərəli töhfə verməyə
çalışır. Bu məqsəflə irəli sürülən
təkliflərin müzakirəsində fəal iştirak edir.
Eyni zamanda, Azərbaycan bu qurumun səmərəli fəaliyyət göstərməsinə,
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin
qorunmasına da öz töhfəsini vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının BMTyə daxil olması ilə yaranmış qarşılıqlı
əlaqələr intensiv inkişaf yolu keçərək,
çoxtərəfli əməkdaşlığa çevrilmiş və
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
inkişafında, beynəlxalq aləmdə öz layiqli
yerini tutmasında mühüm rol oynamışdır.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

zaman Azərbaycana qarşı hücumlar edirdilər. Bu addımları atanlar
əksərən o qədər də müstəqil olmayan media şirkətləri idi.
Qeyd edək ki, 35 ölkəni təmsil
edən jurnalistlərin dövlət başçımıza ünvanladığı 50-dən çox sualın
əksəriyyəti məhz regiondakı bugünkü reallıqlar barədə idi. Azərbaycan
– Türkiyə və Türkiyə -- Ermənistan
münasibətləri barədə verilən suallar
isə bugünkü reallıqlarla yanaşı,
tarixi reallıqları da əhatə edirdi. Elə
dövlət başçımız da öz cavablarında
həmin məqamları nəzərə alırdı:
“Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini
1993-cü ildə bağlamışdır, Kəlbəcər
işğal altına düşəndən sonra, məhz
buna görə. O vaxta qədər Türkiyə ilə
Ermənistan arasında sərhədlər açıq
idi. Türkiyə Ermənistanı rəsmən
tanıyan ilk ölkələrdən biri olmuşdur.
Ermənistanın müstəqilliyinin ilk
günlərindən Türkiyə Ermənistanla
normal əlaqələr qurmaq fikrində idi.

Əfsuslar olsun ki, Ermənistanda
anti-Türkiyə təbliğatı həddindən
artıq güclü idi və bu gün də bu,
davam edir… Onlar Türkiyə və
Azərbaycanı hər zaman düşmən
sayıblar. Sərhədlərin bağlanması o vaxt Azərbaycana göstərilən
həmrəylik aktı idi. İndi münaqişə
başa çatdı. İndi Azərbaycan öz
torpaq bütövlüyünü bərpa etdi və
əlbəttə ki, bölgədə yeni vəziyyət
yaranmışdır. Ancaq, eyni zamanda, Ermənistanın Türkiyəyə qarşı
iddiaları hələ də qüvvədədir. Baxın,
müharibədən əvvəl Ermənistan
Prezidenti nə söyləyirdi? Söyləyirdi
ki, Sevr müqaviləsinə yenidən baxılmalıdır. Yəni, Türkiyəyə ərazi iddiası
var. Ermənistanın konstitusiyasında
Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası var.
Onlar bundan əl çəkməlidirlər. Bütün
dünyada Türkiyəyə qarşı çirkin kampaniya aparırlar. Qondarma dırnaqarası “soyqırımı”nı müxtəlif ölkələrin
parlamentində qəbul etdirirlər. Belə
düşmənçilik siyasəti nə qədər davam edə bilər? Onlar necə deyərlər,
ağlını başına yığmalıdırlar. Türkiyə
kimi böyük ölkəyə ərazi iddiaları irəli
sürmək özünəqəsddir, axmaqlıqdır”.
Dünya mətbuatının təmsilçiləri
Azərbaycan Prezidentinin tədbirin
sonunda səsləndirdiyi fikirləri
daha böyük məmnunluqla qəbul
etdilər: “Mən sizin vasitənizlə
sizin ölkələrinizdə yaşayan insanların diqqətinə Azərbaycanın
həqiqətlərinin bir hissəsini çatdıra
bildim. Əminəm ki, belə səfərlər
tez-tez həyata keçiriləcək. Çünki siz
indi dağılmış yerlərə səfər etdiniz,
baxdınız. Bir müddətdən sonra siz
o yerləri bərpa edilən yerlər kimi
görəcəksiniz”.
İnşallah!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 26-da
yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı xarici
ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş işıqlandırılıb.
Xarici KİV-lər dörd saatdan çox davam etmiş mətbuat konfransında
Prezident İlham Əliyevin jurnalistlərin suallarını ətraflı şəkildə
cavablandırdığını, vacib məsələlərə toxunduğunu, bir sıra önəmli mesajlar
verdiyini qeyd ediblər.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
mətbuat konfransı xarici ölkələrin
mediasında geniş işıqlandırılıb

Türkiyənin “Anadolu”, İHA, “Sputnik Türkiye”
xəbər agentliklərində, “Haberler” portalında,
“TRT Haber”, “Haber Türk”, “CNN” “Haber
Global”, “A Haber”, “NTV” telekanallarında, “Yeni
şafak”, “Hurriyet”, “Posta”, “Milliyet”, “Sabah”
qəzetlərində yayılmış məlumatlar “Azərbaycan
Prezidenti Əliyev: Azərbaycanda türk Ordusunun
kiçik modelini quracağıq”, “Əliyevdən Ordumuza
böyük qiymət: Azərbaycanda türk ordusunun
kiçik modelini quracağıq”, “Azərbaycan Prezidenti Əliyevdən Ermənistandakı hərbi çevriliş cəhdi
haqqında açıqlama”, “Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev: Türk Ordusu bizim üçün ən məqbul
modeldir”, “Ərdoğan və Əliyevdən Ermənistana
mesaj”, “Azərbaycan Prezidenti Əliyevdən
mühüm açıqlamalar” və s. sərlövhələrlə təqdim
edilib.
Rusiyanın “TASS”, “Ria Novosti”, “İnterfaks”,
“Vestnik Kavkaza”, “Regnum” agentlikləri, “RBK”,
“RT”, “Vesti”, “360” telekanalları, “Arqumentı i
faktı”, “Nezavisimaya qazeta”, “Kommersant”,
“İzvestiya”, “Rossiyskaya qazeta”, “Vzqlyad”
qəzetləri, “Life”, “Lenta” saytları Prezident İlham
Əliyevin İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda yaranmış vəziyyət, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə görülən quruculuq işləri,
Azərbaycanda vaksinasiya prosesi, üçtərəfli
Bəyanatın icrası barədə fikirlərini geniş şərh
ediblər.
Rumıniyanın “Ultima Ora” (Son saat) qəzeti
və “News24hours” xəbər portalı, Yunanıstanın
“Real Group Media” şirkəti, Ukraynanın “Obozrevatel”, “Podrobnosti”, “Stopcor”, “Baqnet”, “Tsn”,
“Dialog”, “Korrespondent”, “Polemika” xəbər portalları Azərbaycan Prezidentinin mətbuat konfransının dünya ictimaiyyətinə önəmli mesajların
çatdırılması baxımından mühüm rol oynadığını

qeyd ediblər. Materiallarda bildirilir ki, Prezident
İlham Əliyev mətbuat konfransında müxtəlif
regional məsələlərlə bağlı jurnalistlərin suallarını
4 dildə dəqiq, səlis və məntiqli cavablandırıb.
Azərbaycan Prezidentinin güclü və xarizmatik
dövlət başçısı və qətiyyətli lider olduğu vurğulanıb.
Çinin milli xəbər agentliyi Sinxua, Çin Mərkəzi
Televiziyası və digər media orqanları Prezident
İlham Əliyevin mətbuat konfransında vaksin
mövzusundakı fikirlərinə geniş yer veriblər. Çin
KİV-ləri Azərbaycan Prezidentinin mətbuat konfransında çinli tərəfdaşların vaksin təchizatına
dair öhdəliklərini yerinə yetirməsi barədə xoş
sözlərini də təqdim ediblər.
Livanın “Al-Masdar News” xəbər saytının,
İranın “Mehr” xəbər agentliyinin və “Iran Daily”
qəzetinin yaydığı informasiyalarda Prezident
İlham Əliyevin mətbuat konfransında bölgədəki
mövcud vəziyyət, region ölkələrinin əməkdaşlığı
ilə bağlı fikirləri əks olunub.
Qırğızıstanın “Goldenbridgenews” və “Turkeltoday” portalları isə Prezident İlham Əliyevin
mətbuat konfransının mətnini tam şəkildə
yayıblar.
Gürcüstanın “1tv” kanalı, “Pia”, “Kvira” “Imedi
News”, “For”, “Report”, “Aktual”, “Interpress”,
“Gaxa”, “Marneulifm” saytları dövlətimizin başçısının mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirləri
geniş oxucu auditoriyasına çatdırıblar.
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Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev fevralın 26-da yerli və xarici
jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat
konfransında ötən il noyabrın 10dan sonra mənfur düşmənin əvvəlki
faşist əməllərindən əl çəkmədiyini,
20 gün ərzində təbiətimizə və
əmlakımıza maksimum ziyan vurmağa çalışdığını diqqətə çatdırıb.
Ölkə rəhbəri daha sonra işğalçının
evləri, ağacları yandırdığını, kəsibdoğradığını, talan etdiyini bildirib:
“Evlərin pəncərələrini, sanitar
qovşaqlarını aparırdılar və bütün
dünyanın gözü qarşısında. Yaxşı
ki, xarici medianın nümayəndələri
də bu vəhşiliyin şahidləri olublar və
bütün dünya gördü ki, biz kimlərlə
üz-üzəydik və hansı bəlanı məğlub
etdik. Mən sözün düzü, belə vəhşilik
gözləmirdim. Özü də tamamilə
əsassız. Baxın, başqasının torpağını
zəbt edəsən, orada o torpağın, o

Artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpa
və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə iqtisadi
inkişafın formalaşması ilə bağlı sistemli və kompleks
tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Azərbaycan
Prezidenti tərəfindən yaşayış sahələrinin bərpası və
iqtisadiyyatın qurulması ilə bağlı 4 mühüm prioritet
müəyyənləşdirilib. İlkin mərhələdə həmin ərazilərə dəyən
ziyanın qiymətləndirilməsi, ikinci mərhələdə infrastruktur
layihələrinin reallaşdırılması, daha sonra sosial
obyektlərin, inzibati binaların inşası, nəhayət, sonuncu
mərhələdə məskunlaşmanın başa çatdırılması nəzərdə
tutulub.
Dövlətimizin başçısının vurğuladığı
kimi, hətta uzun illər qeyri-qanuni məskunlaşmadan sonra əzəli
torpaqlarımızı boşaldarkən düşmən
ağacları kəsib, meşələrimizi məhv
edib.

Əminəm, necə ki, düşməni qısa
müddət ərzində torpaqlarımızdan
qovduq, – cəmi 44 gün ərzində, –
bizim tarixi dədə-baba torpağımız
olan Qarabağı da qısa müddətdə
bərpa edəcəyik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

ması və Azərbaycanın “yaşıl artım”
ölkəsinə çevrilməsi kimi məsələlər
yaxın onilliyin əsas strateji istiqaməti
kimi göstərilib.
Dövlətimizin başçısı hazırda bütün dəymiş ziyanın hesablandığını,

Böyük qayıdış başlayır

evin sahibini qovasan, güc tətbiq
edərkən heç bir vaxt vermədən. Biz
onlara 20 gün vaxt verdik, onlar bizə
20 saat da vaxt verməmişdilər. Ondan sonra onun evində yaşayasan,
sonra deyəsən ki, bu mənimdir. Sən
orada çıxmağa məcbur olanda evi
dağıdasan, sökəsən, yandırasan.
Bu dərəcədə əxlaqsızlıq ola bilərmi?
Bütün dünya bunu gördü. İkinci
Qarabağ müharibəsinin əhəmiyyəti
təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası
ilə məhdudlaşmır. Bütün dünya
erməni faşizminin əsl, real sifətini
gördü”.
Bəli, həqiqətən Ermənistan 30
ilə yaxın müddətdə Azərbaycanın
işğal olunmuş torpaqlarında ekoloji
terror törədib. Qədim tarixə, nadir
maddi və mənəvi irsə, özünəməxsus
flora və faunaya, zəngin yeraltı,
yerüstü sərvətlərə malik Qarabağ
düşmən tərəfindən vəhşicəsinə
istismar olunub. Regionun meşə
örtüyü məqsədli şəkildə məhv edilib,
münbit torpaqlar, su ehtiyatları ekoloji və radioaktiv çirklənməyə məruz
qoyulub.
Yeri gəlmişkən, rəsmi hesablamalara görə, Azərbaycanın 54
min hektar meşə sahəsi işğalçı
tərəfindən dağıdılaraq, talan olunub.
Düşmən ondan müxtəlif materiallar
istehsal edib, orada parket biznesi
qurub.
Bölgənin təbii landşaftı ciddi
deformasiyaya uğradılıb. Qeyri-qanuni olaraq təbii sərvətlərin istismarı
və mənimsənilməsi həyata keçirilib.

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bu vandallıq əməlinə yerli və
xarici media nümayəndələri üçün
keçirdiyi mətbuat konfransında
diqqəti bir daha yönəldərək, deyib ki,
ərazilərin minalanması ilə bərabər,
burada hər şey, bütün infrastruktur tamamilə dağıdılıb, kənd və
şəhərlər xarabalığa çevrilib: “Mən
azad edilmiş ərazilərdə dəfələrlə
olmuşam, maşınla yüzlərlə kilometr
yol gedirsən və yalnız dağıdılmış
kəndləri görürsən, heç yerdə bircə
bina da yoxdur. Ağdamda bircə bina
da yoxdur. Təkcə qismən dağıdılmış
bir məscid qalıb, ondan da ermənilər
atəşin təshih edilməsi üçün oriyentir
və müşahidə məntəqəsi kimi istifadə
ediblər, oradan baxırlarmış ki,
Azərbaycan qoşunları orada hərəkət
edir, yoxsa yox? Füzulidə bircə bina
da yoxdur. Hətta bayraq sancmağa yer yox idi. Biz bayrağı bayraq
dirəyindən asdıq. Cəbrayılda da eyni
vəziyyətdir. Zəngilanda, Qubadlıda
bir neçə ev qalıb, onlarda da qanunsuz məskunlaşdırma aparılmışdır…”.
Yeri gəlmişkən, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə ekoloji vəziyyətin
bərpası üçün kompleks tədbirlərin
görülməsi nəzərdə tutulub. Bu
torpaqların “yaşıl enerji” zonasına
çevrilməsi planlaşdırılıb.
Bu yaxınlarda Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
təsdiqlənən “Azərbaycan 2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də də qlobal iqlim
dəyişikliklərinin miqyasının azaldılması, təmiz ətraf mühitin təmin olun-

bu məqsədlə respublikanın müvafiq
qurumları tərəfindən video-foto
və dron çəkilişlərinin aparıldığını,
bütün dağılmış evlərin protokollaşdırılması, pasportlaşdırılması
işlərinə start verildiyini xatırladaraq, vətəndaşların dəymiş ziyanın
ödənilməsi üçün fərdi qaydada,
ilk növbədə, Azərbaycan, sonra
beynəlxalq məhkəmələrə müraciət
etmələrini də diqqətə çatdırıb.
Ölkə rəhbəri, həmçinin artıq
bu sahədə işlərə başlanıldığını,
müvafiq sənədlərin imzalandığını
qeyd edib: “Bu sahədə buna oxşar
münaqişələrdə dəymiş ziyanın
hesablanması üçün təcrübəsi olan
beynəlxalq şirkətlərlə də sənədlər
imzalanıb. Onlar yaxın gələcəkdə
Azərbaycana gələcəklər. Əlbəttə ki,
onlar özləri tədqiqatlar aparacaqlar, ancaq biz də onları lazım olan
materiallarla təmin edəcəyik. Bu
beynəlxalq şirkətlərin bu sahədə
təcrübəsi var. Dəymiş ziyanın
ödənilməsi, təzminatın ödənilməsi
üçün əlbəttə ki, beynəlxalq
məhkəmələrdə iddialar qaldırılacaq”.
İşğaldan azad edilən yaşayış
sahələrinin bərpasından danışarkən,
bir məqamı da vurğulamaq istərdik.
Belə ki, həmin ərazilərimizin
inkişafı ilə bağlı hazırlanan konsepsiyada həm təşviq, həm də
sahibkarlar üçün güzəştlər nəzərdə
tutulub. Bu torpaqlarda dövlətözəl tərəfdaşlığının daha da
gücləndirilməsi məqsədilə sahibkarlar üçün xüsusi güzəşt mexanizminin tərtib olunması da qərara alınıb.

Bu il dövlət büdcəsindən
işğaldan azad olunan yaşayış
sahələrinin, infrastrukturun bərpası
üçün 2,1 milyard manat vəsaitin
ayrılması nəzərdə tutulub. Eyni
zamanda, Qarabağ Dirçəliş Fondu
yaradılıb. Fond büdcədənkənar
vəsaitin müxtəlif mənbələrdən cəlb
edilməsini və bu vəsaitin həmin
ərazilərə yönəldilməsini əsas
məqsəd kimi qarşıya qoyub.
Hazırda Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının tikintisi sürətlə aparılır.
Bu il yanvarın 14-də Prezident
İlham Əliyev tərəfindən təməlqoyma
mərasimi keçirilən aeroportla bağlı
dövlətimizin başçısı deyib: “Bu
hava limanının əsas məqsədi xarici
qonaqların Şuşaya gəlişini təmin
etməkdir. Çünki buradan Şuşaya
olan məsafə o qədər də böyük deyil.
Nəzərə alsaq ki, bu gün Füzuli-Şuşa
dördzolaqlı və bəzi yerlərdə altızolaqlı yeni avtomobil yolunun təməli
qoyulub, xarici qonaqlar Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanına gələrək,
çox rahat və qısa müddət ərzində
Şuşa şəhərinə gedə biləcəklər…”.
Ölkə rəhbəri daha sonra
qeyd edib ki, Şuşa Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan olunub. Bu
şəhərin bərpası və tarixi simasının

özünə qaytarılması istiqamətində
işlərə start verilib. Azad edilmiş torpaqlarımızda ikinci beynəlxalq hava
limanının Kəlbəcər və ya Laçın rayonlarının ərazisində inşa ediləcəyi
nəzərdə tutulub. İndi yerin seçilməsi
və beləliklə, iki beynəlxalq hava limanının tikintisinə yaxın zamanlarda
başlanılması qərara alınıb.
Bir müddət bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev tərəfindən Füzuli
rayonunda Horadiz-Ağbənd dəmir
yolu xəttinin təməlinin qoyulması da
mühüm əhəmiyyətə malik hadisədir.
Bu dəmir yolu xətti nəinki bölgənin,
həm də bütün regionun gələcək inkişafı üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.
Ümumi uzunluğu 100 kilometr
olan bu nəqliyyat infrastrukturu
Azərbaycan vətəndaşlarının azad
edilmiş torpaqlara rahat gedişgəlişinin təminatında əhəmiyyətli rol
oynayacaq. Ən önəmli cəhət isə odur
ki, adı çəkilən infrastruktur Türkiyəyə
qədər uzanmaqla Bakı-Tbilisi-Ceyhandan sonra Azərbaycanı qardaş
ölkə ilə birləşdirən ikinci dəmir
yolu şəbəkəsi olacaq. Həmçinin
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında
birbaşa əlaqənin yaranmasına böyük
töhfə verəcək.

Bununla da Azərbaycan
təhlükəsiz tranzit ölkə kimi növbəti
mərhələyə daxil olur. Eyni zamanda,
bu infrastruktur bütün türk dünyasını birləşdirməklə yaxın gələcəkdə
regionun türkdilli dövlətləri arasında dərin iqtisadi-siyasi birliyin
qurulmasını şərtləndirir. Beləliklə,
sözügedən layihənin reallaşması
ilə Azərbaycanın regionda strateji
əhəmiyyəti artır, o cümlədən iqtisadi
potensialı daha da güclənir.
Prezident İlham Əliyev bərpa
olunacaq yaşayış sahələrində müasir iqtisadi və texnoloji innovasiyaların tətbiqini də diqqət mərkəzində
saxlayır. Bu isə Qarabağın yaxın
gələcəkdə “ağıllı region” kimi dünyada tanınacağına əlverişli şərait
yaradır. Bu baxımdan Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində birinci “ağıllı
kənd” layihəsinin icrasına başlanılması mühüm önəm daşıyır.
Xatırladaq ki, 200 evdən ibarət
inşa ediləcək kəndin enerjiyə
tələbatı yalnız alternativ enerji
mənbələrindən əldə olunacaq. Eyni
zamanda, belə bir innovasiyanın
tətbiqi yaşayış, istehsal, sosial
xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı”
və alternativ enerji kimi sahələrin
inkişafını sürətləndirəcək.

Dövlətimizin başçısı yuxarıda
qeyd etdiyimiz mətbuat konfransında bu məsələ ilə bağlı bildirib
ki, minalardan təmizləmə prosesi
başa çatandan sonra və artıq
bununla paralel olaraq biz bu işləri
başlayırıq: “Bu yaxınlarda “ağıllı
kənd” layihəsi artıq gerçəkləşməyə
başlamışdır. Zəngilan rayonunun
üç kəndində - Birinci, İkinci, Üçüncü
Ağalı kəndlərində bu layihə həyata
keçiriləcək. Mən təlimat vermişdim
ki, bu ilin sonuna qədər layihə tam
başa çatsın. Yəni, orada təqribən
1000-ə yaxın insan yerləşəcək.
Bütün lazımi infrastruktur qurulacaq,
əkin sahələri bərpa ediləcək və insanlar oraya qayıdacaqlar. Belə pilot
layihələr çox ola bilər. Biz indi onun
üzərində işləyərik”.
Beləliklə, Azərbaycan Prezidentinin vurğuladığı kimi, biz tezliklə
doğma Qarabağımızı cənnətə
çevirəcəyik. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə qısa vaxt ərzində görülən
işlər, həyata keçirilən tədbirlər də
bunu deməyə əsas verir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Açılış mərasimindəki
P
ismarıcların “Ramana tezisləri”

rezident İlham Əliyevin xarici və yerli
jurnalistlərlə keçirdiyi mətbuat konfransını
televiziyadan izlədim. Dövlət başçımız
müxtəlif mövzulara aid dəfələrlə bəyanatlar
verib. Mətbuat konfransında həm Azərbaycan
ictimaiyyətini, siyasi ekspertləri maraqlandıran
məsələlərə tam şəkildə aydınlıq gətirildi.

“Fevralın 25 -də Bakının Ramana qəsəbəsindəki yeni yaşayış
kompleksində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin iştirakı ilə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə
mənzillərin təqdim olunması mərasimi keçirildi. Prezident
mərasimdə dərin məzmunlu çıxış etdi. Müharibədən yenicə
çıxmış ölkənin sosial, infrastruktur və digər layihələrini nəinki
təxirə salmaması, hətta tam gücü ilə davam və inkişaf etdirməsi
Ramanadakı mərasimlə bir daha təsdiq olundu”. Bu fikirləri Milli
Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva bildirdi.
Prezidentin çıxışında qeyd etdiyi kimi, həssas kateqoriyadan
olan ailələrə dövlət tərəfindən xüsusi diqqət göstərildiyini, belə
insanların problemlərinin ilk növbədə həll olunmasının vacibliyi
məsələsinə toxunan Q.Paşayeva dedi:
– Cənab Prezidentin Ramanadakı açılış mərasimindəki çıxışında
nələri gördük? Müharibəyə qədər olan
dövr, müharibə, müharibə sonrası...
– işğalın ağır nəticələri, o nəticələrin
aradan qaldırılması üçün dövlətin öz
üzərinə götürdüyü öhdəliklər, ordu
quruculuğu, müharibənin aparılması,
müharibə itkiləri, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdəki quruculuq prosesi... və
bütün bunların fonunda təxirə salınmayan dövlət sosial layihələri. Bu barədə
cənab Prezident dəfələrlə öz fikirlərini
bölüşüb. Dövlət başçısının vurğuladığı
kimi, imza qədər keçərli olan Prezident
sözü Ramanada bir daha təsdiq olundu. İşin yalnız maddi, iqtisadi tərəfləri
deyil, həssas qrupların diqqət – qayğı
ilə əhatə olunması, necə deyərlər,
dövlət vəfasının bütün şərtlər daxilində
yenə yerinə yetirilməsi – mənəvi
amillər də özünəməxsus önəm kəsb
edir.
İndi baxın, saxta “qalib dövlət” ədası
ilə yerə -göyə sığmayan, “qüdrətli ölkə”
öz mövcudluğunun ən bərbad günlərini
yaşayarkən, gerçək qalibiyyəti qazanan,
yaşayan Azərbaycan öz çiçəklənməsini
davam etdirir. Müharibə itkilərini hələ
də cəsarət edib, gerçək rəqəmlərlə
ifadə edə bilməyən uğursuz dövlətə –

hələ də Qarabağ torpaqlarından meyit
yığan (daşıyan) Ermənistana qarşılıq,
Azərbaycan şəhid ailələrinə, qazilərə
qayğını dövlətin prioritet vəzifəsi olaraq
bir daha nümayiş etdirir. Konkret olaraq,
onlara tam təmirli mənzillər bağışlayır.
Diqqət edək: Ramana kompleksində
doqquzmərtəbəli 30 bina tikilib.
Ümumilikdə 1512 mənzildən ibarət
kompleks bütün zəruri sosial infrastrukturla təchiz edilib. Ərazidə məktəb,
uşaq bağçası, klub-icma mərkəzi inşa
olunub.
“Şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə qayğı dövlətin daim diqqət
mərkəzindədir.” – deyən komitə sədri
dövlət başçısı tərəfindən cari ilin
yanvarında bu məqsədlə imzalanan
sərəncamı xatırlatdı:
– Həmin sərəncamla təsdiq olunmuş proqrama əsasən, 2021 – 2025
-ci illərdə ev şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan 11 mindən çox
şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil,
habelə fərdi evlə təmin ediləcək. Bu
5 ildə görüləcək ilk belə plan deyil.
Gərək olduqca, dövlətimizin daha yeni
proqramlar qəbul və icra etmək imkanı
vardır. Siz təsəvvür edirsinizmi, cəmi
bir neçə ay əvvələ qədər, saxta “qalib
ədası”ndan əziyyət çəkən Ermənistan

belə ardıcıl, böyük miqyaslı proqramları
icra edə bilərmi? Bax, bu müqayisə
çox həqiqətləri bir daha üzə çıxarır.
Dövlətimizlə qürur duyuruq.
Söhbət şəhid ailələrinə,
müharibə əlillərinə yalnız mənzillərin
verilməsindən getmir. Ehtiyacı olan
bütün qazilərə dövlət tərəfindən
bundan sonra da lazımi kömək
göstəriləcək. Əsaslı təmirdən sonra
açılmış Şağan qəsəbəsindəki reabilitasiya mərkəzində də qazilərə davamlı,
keyfiyyətli tibbi yardım göstəriləcək.
Minlərlə qazimiz orada hər il müalicə
alacaq, reabilitasiyadan keçəcək, öz
sağlamlığını bərpa edəcək. Ayrıca,
müharibə dövründə əlini, qolunu itirmiş
oğullarımız üçün ən müasir protezlər
sifariş edilib, ilkin olaraq, 300 -dən
çox qazimizin bu protezlərlə təmin
ediləcəyi rəsmən bildirilib. Üstəlik,
ayaqlarını itirmiş qazilərimizin bəziləri
“ağıllı” protezlərlə təmin edilib və
onlar artıq normal həyatlarına davam
edirlər. Dövlət – xalq birliyini, xalqın
öz dövlətinin yanında necə durduğunu
44 günlük müharibədə necə gördüksə,
dövlətin öz qazi vətəndaşlarına, səhid
ailələrinə diqqət – qayğısını da eyni
yüksək dərəcədə görmək qürurvericidir.

Cənab Prezidentin sözlərindən
çıxış edərək desək, dövlətimiz öz
sosial siyasətinə, bu siyasətin strateji
prioritetlərinə sadiqdir. Dövlətimiz şəhid
ailələri, müharibə əlilləri, yaralı qazilər
üçün əlindən gələni edib, edir və edəcək.
Statistikaya diqqət edək: bugünədək
9200-ə yaxın şəhid ailəsi, müharibə əlili
dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin edilib.
Yalnız ötən, 2020-ci ildə bu kateqoriyadan olanlara 1572 mənzil verilib. Bu
il isə bundan təqribən iki dəfə çox – 3
minə yaxın ailə mənzillə təmin olunacaq.
Beləliklə, həm I, həm də II Qarabağ
müharibəsində şəhid olmuş əsgər və
zabitlərin ailələrinə Bakıda, Sumqayıtda,
Abşeron rayonunda bu ilin sonuna qədər
mənzillər veriləcək. Onu da əlavə edək
ki, 7200-ə yaxın müharibə əlilinə minik
avtomaşını verilib.
Qənirə Paşayeva bu fikirləri cənab
Prezidentin Ramanadakı çıxışında
verdiyi ismarıclara əsasən bildirdiyini dedi. Qeyd etdi ki, Ramana oradakı böyük yaşayış kompleksinin
istifadəyə verilməsindən, həmin açılış
mərasimindən və dövlət başçısının
oradan verdiyi ismarıclardan sonra,
Sabunçu rayonu inzibati ərazisindəki bir
qəsəbə olmaqdan çıxıb, respublikamızda, dünya azərbaycanlıları arasında,
türk dünyasında, dünyada adı (yalnız
Ramana qalasına görə yox), yeni simasına, yeni yaşayış kompleksinə, yeni
sakinlərinə görə də gələcəkdə daha
çox ziyarətçi qəbul edəcək gözəl ünvan
olacaq. Prezidentin Ramanadakı çıxışı
Ermənistanın düşdüyü mövcud durumun “niyə”sini, “necə”sini, Ermənistanın
gələcəksizliyini, qalib Azərbaycanın
aydın sabahını yığcam, dəqiq ifadə
etməsi ilə “Ramana tezisləri” də adlandırıla bilər. Və o tezislərə zaman-zaman
yenidən müraciət olunacaq...

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Ölkəmizdə yeni reallıqlar yaradılıb
Prezidentimiz bir daha bildirdi ki,
artıq münaqişə həll olunub. Yəni artıq
Azərbaycan Ermənistanın işğalına son
qoymuşdur. Bu baxımdan məsələ bitib. O
ki qaldı bizim ərazimizdə kompakt yaşayan
ermənilərə, onların reinteqrasiya prosesi
baş verəcəkdir.
Dövlət başçımız mətbuat konfransında
jurnalistlərin bütün suallarını aydın və
sistemli şəkildə cavablandırdı. Bərpa
işlərinə münasibət bildirən dövlət
başçımız bir daha vurğuladı: “Xüsusilə
vurğulamaq istəyirəm ki, biz orada
vətəndaşlarımız üçün ən yaxşı şərait
yaratmalıyıq. Çünki uzun illərdir bu
insanlar əziyyət çəkirlər. Biz anlayırıq ki,
həmvətənlərimiz ən qısa zamanda oraya
qayıtmaq istəyirlər. Yenə də istəməzdim
daha dəqiq tarix verim, təkcə elə Ağdam
kimi bir şəhərimizin yenidən bərpası ən
azı 2 il çəkəcəkdir”.
Cənab Prezident bildirdi ki, bizim
Qarabağın bərpasından başqa önəmli
bir işimiz yoxdur. Çünki əsas infrastruktur
layihələri artıq gerçəkləşib.
Məcburi köçkün həyatı yaşayan
insanlara dövlətimiz tərəfindən həmişə
yüksək qayğı və diqqət göstərilib. Bunu
bizim Qubadlı məcburi köçkünləri də
yüksək dəyərləndirirlər. Bu gün onlar
Böyük Qayıdışa hazırdırlar. Bu qayıdış
rayonumuzun qəsəbə və kəndlərinin
minalardan təmizlənməsindən sonra
Prezidentimizin göstərişi ilə baş tutacaq.
Prezident mətbuat konfransında məcburi
köçkünlərin qayıdışı məsələsinə də aydınlıq
gətirmişdir: “Kimsə bəlkə getmək istəmir?
Nəyə görə biz buna pul xərcləməliyik?!
Əgər məcburi köçkün həftəsonu istirahətə

gedəcək, başqa vaxt Bakı və Sumqayıtda
yaşayacaqsa, nəyə görə pul xərclənməlidir?
Ona görə də mənim tapşırığımla məcburi
köçkünlər arasında qayıdışla bağlı sorğu
keçiririk”.
Dövlət başçısının sözlərinə görə, o
halda pul xərclənəcək ki, daimi ora qayıdış
olsun: “Ona görə biz sorğular həyata
keçiririk. İşğaldan azad edilmiş ərazilər
dəniz kənarında olan bir istirahət yeri
olmamalıdır”.
Amma qubadlılılar istirahət üçün
yox, yaşamaq üçün doğma torpağa
qayıtmağa hazırlaşırlar. Dövlət başçımızın
jurnalistlərin suallarına qətiyyətli
cavablarındakı məqamlar onların
Qubadlıya qayıtmaq arzularını daha
da artırmışdır. Bu qeydlərimizi cənab
Prezidentin bu fikirləri ilə tamamlamaq
istərdim: “Biz yeni reallıq yaratdıq və
indi hər kəs bu reallıqla barışmalıdır,
hesablaşmalıdır. Bizim üçün yeni dövr
başlayır və postmüharibə dövrü bir çox
ölkələr üçün də çətin dövr olub. Amma
müharibədən sonra artıq bir neçə ay keçir
və biz görürük ki, postmüharibə dövrü də
bizdə çox rahat keçir. Bu da cəmiyyətimizin
çox böyük üstünlüyüdür, xalqımızın
böyüklüyüdür və bu gün məhz bu ideyalar
uğrunda biz yenidən birləşirik. Yeni
ideyalar uğrunda - Qarabağı necə bərpa
edək, keçmiş köçkünləri torpaqlara necə
qaytaraq. Bundan sonra elə bir qüdrətli
dövlət yaradaq ki, heç kim heç vaxt bizə
qarşı heç bir təxribat törədə bilməsin”.

Allahverdi HAXVERDİYEV,
YAP Qubadlı rayon
təşkilatının sədri
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Məhkəmə fəaliyyəti təkmilləşdirilir

M

əhkəmə-Hüquq Şurasının növbəti iclası keçirilib.
Şuradan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, videoformatda
keçirilən iclasda məhkəmə fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi üzrə ötən il görülmüş işlər, habelə
qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib.

Çıxış edən Şuranın sədri, ədliyyə
naziri Fikrət Məmmədov 2020-ci ilin
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin müdrik və yenilməz
sərkərdəliyi ilə xalqımızın Qarabağın azadlığı uğrunda apardığı Vətən
müharibəsində Qələbəsi - Zəfər ili
kimi tariximizə əbədi həkk edildiyini
vurğulayıb.
Bildirilib ki, Xocalı soyqırımı və
digər hərbi cinayətlər törədən mənfur
düşmən üzərində bu möhtəşəm
Qələbə ulu öndər Heydər Əliyevin
yaratdığı müstəqil respublikamızın
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
bütün, o cümlədən hərbi və iqtisadi
sahələrdə misilsiz inkişafı sayəsində
mümkün olub. Vətən müharibəsi
günlərində Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın xalqımızın ədalətli mübarizəsi naminə
vətənpərvər çağırışları xüsusi
əhəmiyyət kəsb edib.
İclasda COVID-19 infeksiyasının
qarşısının alınması ilə bağlı ötən il
həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən
beynəlxalq tövsiyələr də nəzərə
alınmaqla məhkəmələrdə işlərə
baxılmasının məhdudlaşdırıldığı,
zəruri profilaktik və preventiv işlərin
görüldüyü bildirilib. Məhkəmə
proseslərinin “Elektron məhkəmə”
informasiya sistemi vasitəsilə distant
aparılması üçün xüsusi proqram
modulu hazırlanıb, bir çox işlərə video
bağlantı ilə baxılıb. Operativ olaraq
qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi
cinayət işlərinə də bu formatda baxılmasına imkan verib.
İclasda ötən il “Məhkəməhüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
Azərbaycan Prezidentinin 2019-cu il
3 aprel tarixli fərmanının icrası üzrə
tədbirlərin davam etdirildiyi, mühüm
qanunvericilik aktlarının hazırlanması və bir çoxunun qəbul edildiyi
bildirilib.
Qeyd olunub ki, dövlətimizin başçısının qanunvericilik təşəbbüsü ilə
yüksək humanizmin növbəti təzahürü
olaraq, cinayət qanunvericiliyinə
mühüm dəyişiklər edilib, 35 əməl dekriminallaşdırılıb, 30 maddənin sanksiyasına alternativ cəzalar daxil edilib.
Bu sahədə yeni qanunların tətbiqi
ilə əlaqədar məhkəmələr tərəfindən
2000-dən çox məhkum cəzadan
tamamilə azad edilib, 3300-dən artıq
məhkumun cəza müddəti azaldılıb.
Ötən il, həmçinin yeni kommersiya və inzibati məhkəmələr fəaliyyətə
başlayıb, həmin məhkəmələr
təcrübəli hakimlərlə komplektləşdirilib.
Kommersiya işlərinə çevik baxılması üçün iddiaların elektron qəbulu
və elektron sənəd dövriyyəsi təsbit
olunub. Əlçatanlığın effektiv müəyyən
edilməsi nəticəsində kommersiya

işlərinin sayı 50 faizədək artıb, iddiaların 94 faizi təmin olunub, qərarların
sabitliyinin göstəricisi 96 faizi təşkil
edib.
İclasda kadr korpusundan daha
səmərəli istifadə edilməsi üçün ötən
il hakimlərin təyinatı ilə bağlı 60-dan
çox qərarın qəbulu, o cümlədən
dövlət başçısının sərəncamları ilə
30-dan çox rəhbər hakim vəzifələrinə
təyinatların aparılması, bir sıra
hakimlərin iş yerinin intizam qaydasında dəyişdirilməsi və ya aşağı işə
keçirilməsi, yüksək hazırlığa və zəruri
mənəvi keyfiyyətlərə malik 20-dək
yeni nəsil gənc hakimin ali və apellyasiya məhkəmələrinə irəli çəkilməsi
diqqətə çatdırılıb.
Şura sədri Fikrət Məmmədov,
həmçinin bildirib ki, hakimlərin
məsuliyyət hissinin artırılması üzrə
görülən tədbirlər çərçivəsində
videokonfrans formatında ölkənin
bütün məhkəmə sədri və müavinləri,
kollegiya sədrlərinin iştirakı ilə
müşavirə keçirilərək qanunun aliliyinin
və qərarların ədalətliliyinin təmin
edilməsi ilə bağlı dövlət başçısının
tövsiyələri qəti nəzərə çatdırılıb.
Bu məsələlərin hər bir hakimin və
məhkəmə işçisinin ciddi şəkildə
diqqətinə yetirilməsi məqsədilə bütün
məhkəmələrdə yığıncaqlar keçirilib, yol verilən nöqsanlar və onların
səbəbləri müzakirə edilib.
Fərmanın icrası çərçivəsində
ötən il Şuranın qərarı ilə “Hakimlərin
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
Qaydaları” təsdiq edilib, onun
elektron proqram təminatı hazırlanıb. Qaydalara uyğun olaraq
100-dən çox hakimin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi məqsədilə ali,
apellyasiya məhkəmələrinin, habelə
müvafiq məhkəmə sədrlərinin rəyləri,
Ədliyyə Nazirliyinin məlumatları,
digər aidiyyəti materiallar toplanılıb,
zəruri təhlillər aparılıb və yekun rəylər
hazırlanıb.

Korrupsiyaya şərait yaradan
halların qarşısının alınması və obyektivliyin təmin olunması məqsədilə
Şura tərəfindən məhkəmələrdə
monitorinqlər aparılaraq, yol verilən
bir çox nöqsanlar aradan qaldırılıb, o cümlədən 2 məhkəmə sədri
intizam məsuliyyətinə cəlb olu-

nub. Fəaliyyətdə şəffaflığın təmin
edilməsi üçün məhkəmə qərarlarının
dərci üzrə xüsusi proqram təminatı
hazırlanıb.
Həmçinin ötən il 8 hakim
intizam məsuliyyətinə cəlb edilib,
fəaliyyətində aşkar edilən pozuntular 80-dən çox hakim və məhkəmə
sədrinin diqqətinə çatdırılıb. Habelə
16 hakimin səlahiyyətlərinə müxtəlif
əsaslarla, o cümlədən səlahiyyət
müddəti uzadılmadığına görə xitam
verilib.
Fərmanla ayrılmış 200 yeni hakim
ştatının yüksək hazırlığa və mənəvi
keyfiyyətlərə malik hüquqşünaslar hesabına komplektləşdirilməsi
məqsədilə Hakimlərin Seçki Komitəsi
tərəfindən müsabiqələr xüsusi
karantin rejimi qaydalarına riayət
olunmaqla davam etdirilib, hakimliyə
namizədlərin keyfiyyətli distant təlimi
təşkil olunub. 44 namizəd bütün
imtahanları, o cümlədən yarım illik
tədrisi və məhkəmələrdə stajkeçməni
uğurla başa vurub və dövlətimizin
başçısının 2021-ci il 3 fevral tarixli
sərəncamı ilə müxtəlif birinci instansiya məhkəmələrinə təyin ediliblər.
Bununla yanaşı, hakimlərin
seçilməsi prosesi davam edir. Test
və yazılı imtahandan uğurla keçmiş
növbəti 64 nəfər hakimliyə namizədlə
bu ərəfədə şifahi imtahanlar keçiriləcək.
300-dən çox hüquqşünasla test imtahanı isə martın 3-nə təyin edilib.
İclasda qeyd olunub ki, son illər
həyata keçirilən qanunvericilik və
institusional tədbirlər məhkəmələrin
mülki sahədə iş yükünün xeyli
azalmasına təsir edib. Bu isə işlərə
daha çevik və keyfiyyətlə baxılmasını şərtləndirir. Belə ki, ötən il birinci
instansiya məhkəmələrinin mülki işlər
üzrə yekun qərarlarının demək olar
ki, 80 faizi ilə tərəflər razılaşıb, başqa
sözlə həmin işlərdən apellyasiya
şikayəti verilməyib. Ümumiyyətlə,
birinci instansiya məhkəmələrinin

mülki işlər üzrə yekun qərarlarının
95 faizi, hökmlərin isə 91,3 faizi
dəyişdirilməyərək sabit qalıb.
Məhkəmə infrastrukturunun
müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlər
ötən ildə də davam etdirilib. Yüksək
texnologiyalı müasir Sumqayıt və
Masallı məhkəmə komplekslərinin,
Bakı şəhəri Suraxanı rayon
məhkəməsi binasının tikintisi başa
çatdırılıb. Məhkəmələrin üçdə ikisini
əhatə edən “Elektron məhkəmə”
informasiya sisteminin ölkənin bütün
məhkəmələrində tətbiqi məqsədilə
Dünya Bankı ilə xüsusi layihə icra
olunur.
Eyni zamanda, Şurada
dövlətimizin başçısının məhkəmə
fəaliyyətində ədalət, qanunçuluq,
qərəzsizlik, hər kəsin qanun və
məhkəmə qarşısında bərabərliyi
və ədalət mühakiməsinin digər
prinsiplərinə dönmədən riayət
edilməsi, şəffaflığın təmin olunması,
korrupsiya və digər neqativ hallara
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə
bağlı qəti tapşırıq və tövsiyələrindən
irəli gələn məsələlər müzakirə edilib.
Qanun pozuntularına ciddi reaksiya
verilməsi, korrupsiya və digər neqativ
hallara qarşı barışmaz münasibət
göstərilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Azərbaycan Prezidentinin
məhkəmə-hüquq sistemində islahatlarının dərinləşdirilməsi haqqında
fərmanının icrası ilə bağlı qarşıda duran vəzifələr qeyd edilib, o cümlədən
məhkəmə fəaliyyətinə müdaxilənin
qarşısının alınması, məhkəmə rüsumlarının diferensiasiyası, məhkəmələrin
maddi təminatının yaxşılaşdırılması
və s. məsələlərə toxunulub.
Şura üzvü, Ali Məhkəmənin sədri
Ramiz Rzayev çıxış edərək məhkəmə
qərarlarının ədalətliliyi və şəffaflıqla
bağlı tələblərin hər bir hakimin
gündəlik fəaliyyətində rəhbər tutulmasının vacibliyini bildirib, məhkəmələr
tərəfindən yol verilən nöqsanlar
və onların aradan qaldırılması,
məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzunun
yüksəldilməsi üzrə tədbirləri qeyd edib.
Çıxış edən digər natiqlər, o
cümlədən vətəndaş cəmiyyəti
nümayəndələri Şuranın fəaliyyətinin
şəffaflığından məmnunluqlarını
bildirib, ədalət mühakiməsinin
səmərəliliyinin artırılması üzrə fikirləri
ilə bölüşüblər.
İclasda məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyasında dəyişikliklərin edilməsi,
o cümlədən Sumqayıt Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin ərazi yurisdiksiyasının
müəyyənləşdirilməsi üzrə müvafiq
qərarlar qəbul olunub, Hakimlərin
Seçki Komitəsi üzvlüyünə verilmiş
namizədlər sırasından Komitə üzvləri
seçilib.
Qanunvericiliyin tələblərinin
pozulmasına görə Şəki Apellyasiya
Məhkəməsinin hakimləri Elçin Hüseynov, Ayaz Mahmudov və Vəzirxan
Məlikova töhmət verilib, Sumqayıt
İnzibati Məhkəməsinin hakimi İsmayıl
Quliyevə irad tutulub. Həmçinin korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaya yol verilməsinə, habelə hakim
etikasının pozulmasına görə intizam
icraatı başlanıb.

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ilə
Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq
İnstitutu arasında memorandum imzalanıb
akı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi (BMMM) Ukrayna
Milli Elmlər Akademiyasının
Aqatangel Krım adına Şərqşünaslıq
İnstitutu ilə əməkdaşlıq haqqında
memorandum imzalayıb. Memorandumda birgə tədqiqatlar, layihələrin
icrası və müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar əks
olunub.
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“Ukrayna BMMM-in beynəlxalq
fəaliyyətinin vacib bir istiqamətidir.
Mən, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası Aqatangel Krım adına Şərqşünaslıq
İnstitutunun direktoru Aleksandr
Boqomolova strukturlarımız arasında,
ölkələrimizin alimləri arasında
əməkdaşlıq üçün belə bir vacib addıma görə ürəkdən minnətdaram. Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
Azərbaycan multikulturalizmi haqqında biliklərin digər ölkələrin alimləri
arasında populyarlaşdırılmasına çox
diqqət ayırır və əminəm ki, gələcəkdə
Ukraynada bir çox yeni layihələr
olacaq. Ölkələrimiz arasında təhsil və
elm sahəsində əməkdaşlığın inkişafı,
Ukraynada Azərbaycan multikulturalizmi konsepsiyasının təqdim edilməsi
və populyarlaşdırılması, təhsil və elmi
prosesdə gələcək tətbiqi üçün yeni
imkanlar yaradan ÜmumUkrayna və

Ukrayna-Azərbaycan konfranslarının keçirilməsini mütəmadi olaraq
dəstəkləyirik. Bu il Nizami Gəncəvinin
yaradıcılığında ümumbəşəri bəşəri
dəyərlərə, humanizmə xüsusi diqqət
yetirəcəyik”, – deyə Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin direktoru
Rəvan Həsənov bəhs edib.
“Əlbəttə ki, türkologiya
Şərqşünaslıq İnstitutunun
prioritetlərindən biridir. Bu gün
Azərbaycanın Ukrayna üçün Cənubi
Qafqazın strateji cəhətdən əhəmiyyət
kəsb edən bölgəsində lider dövlət olduğunu görürük və azərbaycançılığın
ölkəmizdə daha fəal inkişaf etməsini
istərdik. Təbii ki, bu müvafiq kadrların - Azərbaycan dilini bilən, bu
mürəkkəb və maraqlı bölgənin
xüsusiyyətlərini dərindən bilən
mütəxəssislərin hazırlanması tələb
edir. Yaxşı ki, bu məsələdə Ukrayna-

Ümumdünya Mülki Müdafiə Gününə
həsr olunmuş videokonfrans
formatında tədbir keçirilib

 Martın 1-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mülki müdafiə işinin
təşkili Baş idarəsinin təşkilatçılığı ilə “Milli iqtisadiyyatın qorunmasına
yönəlmiş güclü mülki müdafiə” mövzusunda videokonfrans keçirilib.
FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, videokonfransda nazirliyin, müvafiq
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının,
aidiyyəti təşkilatların, o cümlədən beynəlxalq
təşkilatların məsul vəzifəli şəxsləri iştirak
ediblər.
FHN-in Mülki müdafiə işinin təşkili Baş
idarəsinin rəisi general-mayor Niyazi Zamanov tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, əhalinin
və ərazilərin təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı
üçün nazirliyin qəza-xilasetmə qurumlarının
peşəkarlıq səviyyəsi durmadan artırılır, onların zəruri xilasetmə texnika və avadanlıqları
ilə təchizatı məsələsinə xüsusi diqqət yetirilir,
irimiqyaslı fövqəladə hallar zamanı mərkəzi və
yerli icra hakimiyyəti orqanları, idarə, müəssisə
və təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyətdə mülki
müdafiə məsələlərinin həlli istiqamətində mühüm addımlar atılır.
Qeyd edilib ki, fövqəladə halların səmərəli
idarə olunmasının təşkili, fövqəladə hallara
dair məlumat və təcrübə mübadiləsinin həyata
keçirilməsi, qarşılıqlı yardımların təmin edilməsi
məqsədilə Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı
ilə əməkdaşlıq çərçivəsində FHN tərəfindən

hər il respublikanın bütün ərazisində 1 mart –
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ilə əlaqədar
genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Bu
tədbirlərdə əhaliyə mülki müdafiənin yaranma tarixi, məqsəd və vəzifələri, dövlətin mülki
müdafiə sahəsində apardığı işlər, insanlara
mülki müdafiə bilikləri, eləcə də fövqəladə hallar
zamanı davranış qaydaları təbliğ olunur.
Sonra Təhsil Nazirliyinin Aparat rəhbərinin
müavini Fərzəli Qədirov, Səhiyyə Nazirliyinin
nümayəndəsi, Azərbaycan Respublikasının baş
infeksionisti Təyyar Eyvazov, İqtisadiyyat Nazirliyinin Səfərbərlik hazırlığı sektorunun müdiri
Anar Orucov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
Şəhər təsərrüfatı və sosial iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin
əməkdaşı Mirhəsən Həsənov, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycan
nümayəndəliyinin Hüquq şöbəsinin müdir
müavini Samirə Allahverdiyeva mövzu ilə bağlı
məruzələrlə çıxış ediblər.
Videokonfransda FHN-in ictimaiyyətlə əlaqə
idarəsinin hazırladığı və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə sahəsində fəaliyyətindən
bəhs edən videoçarx da nümayiş olunub.

Gürcüstanlı jurnalistlər
Füzuli və Cəbrayılda
Fevralın 28-də gürcüstanlı jurnalistlər
işğaldan azad olunmuş Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarına səfər ediblər. Səfər Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin və
Gürcüstandakı səfirliyimizin təşkilatçılığı və
dəstəyi ilə təşkil olunub. Gürcüstan heyətinin
tərkibinə “Pirveli TV”, “Mtavari Arkhi”, “Imedi
TV”, “POS TV” kanallarının jurnalistləri, tarixçi
və ekspert daxildir.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki,
media nümayəndələri əvvəlcə Füzuli rayonunun
Horadiz kəndində erməni vəhşiliyini lentə alıb,
44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusu tərəfindən darmadağın edilən Ermənistan
silahlı bölmələrinin keçmiş mühəndis-istehkam
qurğularına baxıblar.
Gürcüstanlı jurnalistlər sonra Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müvafiq tapşırığına əsasən, “Füzuli Beynəlxalq hava limanının
tikintisi” layihəsi üzrə tikinti işləri həyata keçirilən
əraziyə gəliblər. Məlumat verilib ki, Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanında hazırda uzunluğu
3000 metr olan asfalt-beton örtüklü uçuş-enmə
zolağının tikintisi aparılır. Layihəyə əsasən,
asfalt-beton örtüklü uçuş-enmə zolağı, yönəldici
yol və perronun tikintisi planlaşdırılır.
Media nümayəndələri rayonun Merdinli kəndində ermənilər tərəfindən dağıdılmış
qəbiristanlığa və məscid binasının xarabalıqlarına baxıb, ermənilərin məsciddən tövlə kimi
istifadə etdiklərinin şahidi olublar. Sonra Füzuli
şəhərində ermənilərin 27 il ərzində törətdikləri
vandalizmi öz gözləri ilə görüblər. Məlumat verilib ki, ermənilər işğal etdikləri Füzuli şəhərində
və rayonun kəndlərində yaşayış evlərini, ictimai

binaları, məktəbləri, uşaq bağçalarını,
xəstəxanaları, istehsal müəssisələrini talan
edib, dağıdıb və yandırıblar. Rayonda
qəbiristanlıqlar, tarixi, mədəni abidələr də
erməni vandalizminə məruz qalıb.
Jurnalistlər səfər çərçivəsində Cəbrayıl
şəhərinin xarabalıqlarına baxıb, şəhər
qəbiristanlığında erməni vandalizminin izlərini
görüblər. Ermənilər burada mərmərdən olan
məzar daşlarını söküb aparıb, bəzi qəbirləri
qarət məqsədilə dağıdıblar.
Media nümayəndələri günün sonunda
Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə
gələrək, sakinlərlə söhbət ediblər. Bildirilib ki,
Cocuq Mərcanlı kəndi 1993-cü ildə düşmən
tərəfindən işğal edilsə də, bir il sonra, yanvarın
6-da uğurlu Horadiz əməliyyatı zamanı azad
olunub. Lakin Lələtəpə yüksəkliyi ermənilərin
nəzarətində olduğundan burada yaşamaq qeyrimümkün idi. 2016-cı ilin Aprel döyüşlərində
Lələtəpə yüksəkliyinin azad olunması mövcud
təhlükəni də aradan qaldırdı. Cocuq Mərcanlıda
150 ev, məktəb, uşaq bağçası, məscid və digər
sosial binalar tikilib, lazımi infrastruktur yaradılıb. 24 il respublikanın müxtəlif bölgələrində
məcburi köçkün kimi məskunlaşmış Cocuq
Mərcanlı sakinləri doğma kəndlərinə qayıdıblar.
Cocuq Mərcanlı 2020-ci ilin sentyabr-oktyabr
aylarında da Ermənistan silahlı bölmələrinin
artilleriya atəşinə məruz qalıb.

BERNAMA agentliyi AZƏRTAC-ın 101-ci
ildönümü ilə bağlı xüsusi məqalə yayıb
 Malayziyanın BERNAMA Milli
İnformasiya Agentliyi Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyinin
(AZƏRTAC) yaranmasının 101-ci
ildönümü ilə əlaqədar xüsusi məqalə
yayıb.

Azərbaycan münasibətlərinin vacibliyini dərk edən azərbaycanlı
həmkarlarımızla əməkdaşlıq edə
biləcəyik. Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutu
ilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi arasında Əməkdaşlıq
Memorandumunun imzalanması bu
istiqamətdə ilk addımdır”,- deyə filologiya elmləri doktoru, Ukrayna Milli
Elmlər Akademiyasının Aqatangel
Krım adına Şərqşünaslıq İnstitutunun
direktoru Aleksandr Boqomolov qeyd
edib.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Ukraynadakı
nümayəndəsi Marina Qonçaruk,
Azərbaycanın və xüsusən də
Azərbaycan multikulturalizminin
öyrənilməsində maraqlı olan Ukrayna
alimləri üçün yeni imkanlar yaratmağın çox vacib olduğunu söyləyib:

“Məsələn, Ukrayna Milli Elmlər
Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun bazasında sistemli şəkildə
fəaliyyət göstərən layihə və proqramların yaradılması artıq universitetlərdə
bu kimi fəaliyyətdə perspektiv və
imkanlar görəcək gələcək bir növ
azərbaycançılar mühiti formalaşdıra
biləcəyimizə töhfə verəcəkdir. Bu
günə qədər bunun üçün mühüm
addımlar atılıb - Kiyev Taras Şevçenko adına Milli Universitetində
“Azərbaycan multikulturalizmi”
fakültəsinin fəaliyyəti, beynəlxalq
proqramlar (qış və yay beynəlxalq
multikulturalizm məktəbləri),
müsabiqələr, Azərbaycan multikulturalizmini öyrənənlər üçün təşviqlər”.

Emil HÜSEYNLI
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Kiyev

AZƏRTAC-ın bu ölkə üzrə xüsusi müxbiri
xəbər verir ki, “Azərbaycanın ilk informasiya
agentliyi AZƏRTAC 101 yaşını qeyd edir” adlı
məqalədə martın 1-nin AZƏRTAC-ın yarandığı
gün kimi qeyd edildiyi əksini tapıb. Bildirilib ki,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılan agentlik tezliklə yeni inşa edilmiş, müasir
binaya köçməyə hazırlaşır.
Qeyd edilir ki, ötən 101 il ərzində AZƏRTAC
çətin, lakin şərəfli yol keçib. Agentlik ötən
dövrdə bir çox uğurlara imza atıb.
Xatırladılır ki, AZƏRTAC 1920-ci il martın
1-də Azərbaycanın ilk xəbər agentliyi olaraq
fəaliyyətə başlayıb. Onun ilk xəbərləri martın
2-də “Azərbaycan” qəzetində dərc olunub.
Vurğulanır ki, 24 saat fasiləsiz olaraq
çalışan AZƏRTAC 8 dildə - Azərbaycan, ingilis,
fransız, rus, alman, ispan, ərəb və Çin dillərində
xəbərlər hazırlayır. Agentlik tərəfindən hər gün
video və foto materiallar da daxil olmaqla 500dən çox informasiya yayımlanır.
Qeyd edilir ki, beynəlxalq informasiya
məkanının nüfuzlu fiqurlarından birinə çevrilən
agentlik OANA, EANA, Dünya Xəbər Agentlikləri
Konqresi, ANİA, BSANNA, TKA və İİNA kimi
beynəlxalq və regional informasiya təşkilatlarının
üzvüdür.
Məqalədə bildirilir ki, 2016-cı ildən 2019cu ilədək AZƏRTAC Dünya Xəbər Agentlikləri
Konqresinə və OANA-ya sədrlik edib. Bundan
əlavə, məqalədə agentliyin 2011-2013-cü illərdə
Qara dəniz Milli Xəbər Agentlikləri Birliyinə

rəhbərlik etdiyi də əksini tapıb. AZƏRTAC-ın hazırda Türkdilli Xəbər Agentlikləri Birliyinə sədrlik
etdiyi qeyd olunub.
Yazıda AZƏRTAC-ın dünyanın müxtəlif
ölkələrində fəaliyyət göstərən nüfuzlu xəbər
agentlikləri ilə sıx əlaqələr qurduğu, 50dək agentliklə ikitərəfli əməkdaşlıq barədə
müqaviləyə malik olduğu da bildirilir. Hazırda agentliyin xüsusi müxbirlərinin 22 ölkədə
fəaliyyət göstərdiyi, ölkənin daxilində isə bütün
bölgələrdə müxbir məntəqəsinə malik olduğu
qeyd edilir.
Ötən ilin payızında Azərbaycan Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu tərəfindən
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 30 ilə yaxın bir
dövrdə işğal altında saxlanan torpaqların azad
edilməsi barədə ilk xəbərlərin də bütün dünyaya
məhz AZƏRTAC tərəfindən çatdırıldığı xüsusi
vurğulanır.
Bildirilir ki, agentliyin kollektivi müasir dövrün
çağırışlarına operativ reaksiya vermək və qabaqcıl texnologiyalara yiyələnmək üçün əzmlə
çalışır. Vurğulanır ki, sosial media bumunun
yaşandığı bir dövrdə ənənəvi medianın qabaqcıl
mövqeyinin saxlaması üçün AZƏRTAC kifayət
qədər güclü yaradıcı və texniki potensiala malikdir.
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İşğalçı ölkədə
təqsirkar axtarışı
Təmsilçilik funksiyasından
başqa heç bir real səlahiyyətə
malik olmayan prezident Armen
Sarkisyan da özü üçün xoşbəxt
saatın gəldiyini qət edib baş nazir
Nikol Paşinyana qarşı təzyiqlərin
artması üçün əlindən gələni etdi.
Ermənistanın ən gərgin günlərində
prezident bir tərəfdən, heç bir
səlahiyyətinin olmaması barədə
və guya, “olsaydı təslimçiliyə yol
verməyəcəkdi” kimi eyhamlarla
dolu mesajlarını xalqa ünvanlayır, digər tərəfdən, demək olar
ki, hər gün Paşinyana müxalif
mövqedə dayanan ən radikal siyasi
qüvvələrlə görüşərək siyasi meydanda özünün hakimiyyətə gedən
yolunu açmağa başladı.
Paşinyanla müxalifət arasında
öz məkrli oyununu aparan Sarkisyanın əsl məqsədi tezliklə həm
xalqa, həm də hakimiyyətə gəlmək
üçün dəridən-qabıqdan çıxan
müxalifətə aydın oldu. Beləliklə,
“toy generalı”nın əsl generala
çevrilmək arzusu daşa dirəndi.
Yaranmış pərtliyi ört-basdır etmək
üçün məzuniyyət götürüb Londona yola düşən prezident orada
“xəstələndi” və siyasi hakimiyyət
ehtiraslarını söndürmək üçün düz
bir aylıq “meditasiyaya” oturdu.
Sarkisyanın qürubu ilə əsas
fiqurlardan birinin artıq sıradan
çıxdığına əmin olan Koçaryan
kölgədən çıxmağa başlayır. Keçmişi həm Azərbaycanda, həm də
Ermənistanda qatı cinayət əməlləri
ilə xatırlanan və yeni hakimiyyət
tərəfindən dalana sıxılmış Koçaryan öz adı ətrafında “təcrübəli
dövlət xadimi” imicinin yaradılması ilə siyasi səhnəyə qayıtmağa
cəhd göstərir. Cəhdin uğurlu
alınacağı halda Koçaryan özünün
2 əsas problemini həll etməyə
çalışır: siyasi hakimiyyətə gələcəyi
təqdirdə Ermənistana rəhbərlik
etdiyi illərdə törətdiyi cinayətlərə
görə məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq və bu dəfə özünü yeni
ampluada,”erməni xalqının xilaskarı” obrazında cəmiyyətə sırımaq.
Bu yaxınlarda Moskvada
olarkən “Sputnik” telekanalına
verdiyi müsahibəsində Koçaryan
deyirdi: “Biz öz sərhədlərimizin
təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında deyilik. Ordunun bərpası ilə
məşğul olmaq üçün siyasi iradə
yoxdur. Apatiya səviyyəsi o qədər
yüksəkdir ki, sosioloqlar deyirlər
ki, bu vəziyyətdə hər hansı sosioloji araşdırma aparmağın mənası
yoxdur. İnsanların şokda olması, savaş nəticələrinin olduqca
gözlənilməzliyi təkcə hakimiyyətdən
yox, ümumiyyətlə, dövlətdən
məyusluq, erməni millətinin kifayət
qədər dövlət yaradıcı resursunun

 lub-olmaması haqqında cəmiyyətin
o
şübhələri – bütün bunlar olduqca
dərin məyusluqdur, xüsusilə əhalinin
intellektual kəsimi üçün.
Düşünürəm ki, bütün bunlar
çox intensiv miqrasiyaya səbəb
ola bilər. İnsanlar, sadəcə, çıxıb
gedəcəklər. Bu məsələdə biz axı
çox mobilik. Bizim böyük diasporamız var və böyük diaspora

Serj Sarkisyan da, əslində, özünün
baiskarı olduğu 10 min erməni
hərbçisinin qanı üzərində siyasi
reabilitasiya qazanmağa çalışır.
Uzun sürən susqunluqdan sonra
sükutu pozmağa qərar vermiş
Sarkisyan da öz xalqının çıxılmaz
vəziyyətindən yararlanaraq növbəti
dəfə erməni cəmiyyətini aldatmağa
çalışır.

Bütün müxalif güclərin hazırki
hakimiyyətə qarşı yönəlməsinə
baxmayaraq, məqsədlərin
müxtəlifliyi də nəzərdən qaçmır.
Müxalifət revanşizmi ilə saxta
birlik nümayiş etdirən Koçaryan və
Sarkisyan cütlüyünün revanşizmi,
əslində, müharibənin nəticələrinə
qarşı deyil, məhz Paşinyan
hakimiyyətinə qarşı yönəlib. Onla-

üçtərəfli Bəyanatın müddəalarına
sadiqliyini təkrarlamaqdan başqa,
çarəsi qalmayan baş nazir daxili
siyasətində xalqı islahatlar yolunun
doğruluğuna inandırmağa çalışır və
hətta regional əməkdaşlığa hazırlıq
haqqında mesajlar da verməyə
başlayır.
Hələlik vahid blokda çıxış edən
Ermənistan müxalifəti isə

Ermənistan: məğlub
siyasətin miskin aqibəti
isə növbəti miqrasiya dalğası
üçün real infrastrukturdur. Kimin
harada qohumu, sinif yoldaşı,
tələbə yoldaşı var, gedib onlara
qoşulacaqlar.... Hələlik bizi pandemiya məhdudiyyətləri xilas
edir. Bu məhdudiyyətlərin aradan
götürülməsi, reyslərin sayının
artırılması, avtobusla Gürcüstan
vasitəsilə ölkədən çıxmaq və s
imkanları yarananda elə bir köç
dalğası başlayacaq ki, heç də az
görünməyəcək.”
Elə oradaca ”Böyük siyasətə
qayıtmışam”-- deyən Koçaryan
Qarabağ və onun gələcəyi haqqında bir kəlmə də danışmır. Qisas
şüarlarının dəstəklənmədiyini
görən hiyləgər Koçaryan
müharibədəki məğlubiyyətin
səbəbini Paşinyan hökuməti ilə
bağlamaqla 30 il öncə özünün
ortaya atdığı Qarabağ macərasını
da birdəfəlik qapatmağa və
unutdurmağa çalışır. O öz missiyasını artıq “Qarabağ məsələsi”nin
dirildilməsi ilə yox, guya, xalqın
üzləşdiyi problemlərin həlli ilə
məşğul olmaqda görür.
Maskalanmaq cəhdlərinə
baxmayaraq erməni cəmiyyətində
Koçaryanın faşist ideologiyasına
və cinayətkar obrazına qarşı sərt
müqavimət davam etməkdədir. Bu
müqaviməti həlledici gücə çevirmək
üçünsə Paşinyan hökümətinin
əlində Koçaryana qarşı lazımi anda
açıqlana biləcək kifayət qədər
cinayət faktları var. Belə bir şəraitdə
Koçaryanın siyasi hakimiyyətə
yiyələnərək törətdiyi cinayətlərin
izlərini silmək cəhdləri iflasa
məhkumdur.
Koçaryan böhranlı vəziyyətdən
istifadə edərək qaranlıq keçmişini
sıfırlamaq cəhdində tək deyil. Etnik
təmizləmə, Xocalı soyqırımı kimi
insanlığa qarşı ağır cinayətlərdə
onunla çiyin-çiyinə addımlamış

Erməni cəmiyyəti təslim aktının kədərini və məyusluğunu yaşadığı bir zamanda bu
ölkənin başabəla siyasətçiləri fürsətdən yararlanaraq taleyinə təslimçilik aktını imzalamaq
missiyası düşən baş nazir Nikol Paşinyanı devirmək və hakimiyyətə yiyələnmək üçün
mübarizə meydanına atılıblar.
2018-ci il küçə inqilabından sonra keçirilən seçkilərdə uğur qazana bilməyən çoxsaylı cırtdan partiyaları təmsil edən psevdo-siyasətçilər daha çox vətənpərvər olduqlarını
göstərmək üçün revanş şüarı altında birləşiblər və hələ də müharibənin ağır itkilərinə yas
tutan xalqı meydana çağırmaqdadırlar. Müharibənin nəticələrini dəyişmək kimi cəlbedici
şüarların bolluğuna baxmayaraq, xalq onları dəstəkləmir və onlar meydanda tək qaldıqlarını
görürlər.
Sarkisyanın riyakarlığı onun
müsahibəsində tam çılpaqlığı ilə
görünür. Sən demə, 2018-ci ildə
Sarqsyan ona görə baş nazir olmaq
istəyirmiş ki, “Qarabağ məsələsi
kimi çətin bir məsələnin həlli
məsuliyyətini öz üzərinə götürsün
və bunu gələcək nəsillərə saxlamasın”. Sarkisyanın ağ yalanına
görə, guya, imzalanmaq üçün
hansısa sənədlər də hazırlanıbmış.
Köstəbək Sarkisyanın özü haqqında “fədakar” obrazı yaratmaq
cəhdi erməni riyakarlığının ən bariz
nümunəsidir və bu cəhd erməni
mətbuatı tərəfindən dərhal ifşa
olundu.

A

zərbaycan və Pakistan parlament dostluq qruplarının Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr olunmuş videogörüşü keçirilib.
Parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Milli Məclisin
Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva Pakistan Senatının və Milli
Assambleyasının Azərbaycanla dostluq qrupunun üzvlərini və iştirakçıları
salamlayaraq bildirib ki, Xocalı bizim qəlbimizdə daimi bir ağrıdır. Çünki
erməni silahlı qüvvələri uşaq, qadın, yaşlı demədən, soydaşlarımızı qətlə
yetirib, ağır işgəncələrə məruz qoyublar. Xocalı şəhəri yer üzündən silinib.
Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan britaniyalı jurnalist Tomas de
Vaala müsahibəsində bu insanların məhz azərbaycanlı olduqlarına görə qətlə
yetirildiklərini etiraf edib.

rın məqsədi heç də müharibənin
nəticələrin aradan qaldırmaq yox,
cinayət araşdırmalarına qarşı
öz şəxsi təhlüksizliklərini təmin
etməkdən ibarətdir.
Paşinyan hökuməti öz
növbəsində tədricən müharibə
şokundan ayılmağa başlayır. 10
Noyabr Bəyanatından uzaqlaşan hər gün laxlamış Paşinyan
hökumətinin mövqeyini bir qədər
möhkəmləndirir. Müharibə mövzusunu qapadaraq yenidən islahatlar
haqqında anonslar verən hökümət
üzvləri getdikcə “köhnə qvardiya”ya
qarşı daha inamlı müqavimət
göstərirlər. Beynəlxalq təmaslarda

lar beynəlxalq təşkilatlarda Pakistana verilən
dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür ediblər.
Milli Məclisin deputatları Ceyhun
Məmmədov, Cavanşir Paşazadə, Mahir
Abbaszadə, Sadiq Qurbanov və Ülviyyə
Həmzəyeva bildiriblər ki, Azərbaycan bir tolerantlıq nümunəsidir. Ermənistan isə işğal etdiyi
Azərbaycan torpaqlarında məscidləri, tarixi
abidələri məhv edib. Deputatlar vurğulayıblar
ki, Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq,
Azərbaycan xalqının qan yaddaşında əbədi
qalacaqdır.
Görüşdə çıxış edən Pakistan – Azərbaycan
dostluq qrupunun rəhbəri Talha Mahmud,
senatorlar Şahzad Vasim, Ayeşa Raza Faruq
və Nuzhat Sadiq bildiriblər ki, Xocalı soyqırımı
tarixin qara ləkəsidir. Erməni silahlı qüvvələrinin
günahsız mülki vətəndaşları öldürmələri
bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətdir, soyqırımdır. Bir sıra ölkələr, o cümlədən Pakistan
bunu soyqırımı kimi qəbul edib. Onlayn tədbirə
yekun vuran Azərbaycanın Pakistandakı səfiri
Əli Əlizadə bu görüşə görə hər iki tərəfin deputatlarına təşəkkür edib.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Paşinyan hakimiyyətini
devirmək üçün Ermənistan
müxalifətçilərinin 10 noyabr
tarixindən etibarən göstərdiyi
çoxsaylı cəhdlər uğur gətirmədi.
“Vətənin xilası naminə hərəkat”da
birləşmiş 17 siyasi partiyanın
liderləri Paşinyanı devirmək üçün
siyasi mübarizənin bütün üsullarına
əl atsalar da 3 ay ərzində xalqın
dəstəyini ala bilmədilər. Vəziyyəti
düzgün dəyərləndirən baş nazir Paşinyan müxalifətə növbədənkənar
seçkilərin keçirilməsini təklif etdi.
Seçici dəstəyinə ümidlərini itirmiş
müxaliflər isə bu təklifdən imtina
edərək dəstəyi ölkədən kənarda
axtarmağa başladılar.
Öz tərəfdarlarının mitinqlərindəkı
çıxışlarda və mətbuata verdikləri
müsahibələrində erməni müxalifət
liderləri “Rusiyaya loyallıq”ları haqqında Kremlə mesajlar göndərməyə
başladılar. Kremlin bu eyhamlara
reaksiya verməməsini isə belə
başa düşmək lazımdır: 44 günlük
müharibədən sonra Ermənistan qolları bağlı vəziyyətdə həmişəkindən
daha çox Rusiyanın əlindədir.
Ona görə də Rusiya üçün indi
Ermənistanda kimin hakimiyyətdə
olmasının elə də fərqi yoxdur.
Hər yerdən əli üzülən müxalifət,
nəhayət, ölkənin yüksək rütbəli
hərbçilərini təxribata çəkməyə nail
oldular. Paşinyanın özü tərəfindən
8 ay öncə Baş Qərargah rəisi təyin
olunmuş və cəmi 4 ay əvvəl general-polkovnik rütbəsi ilə mükafatlandırılmış Onik Qasparyan öz müavininin işdən azad olunması haqqında
Paşinyanın əmrinə etiraz olaraq baş
nazirə istefa ultimatumu göndərdi.
Qasparyanın bu addımı xəyanət
əməlinin ermənilərin təbii xisləti
olduğunu bir daha təsdiq etdi.
Xalqı Azadlıq meydanına dəvət
edib ölkədə “hərbi çevrilişə cəhd”
haqqında bəyanat səsləndirən
baş nazir nəinki öz əmrini geri
götürdü, üstəlik, ultimatum verən
Onik Qasparyanın özünü də
vəzifəsindən azad etmək haqqında əmr imzaladı. Onik Qasparyan isə öz növbəsində baş naziri
istefaya məcbur etmək inadında
israrlı olduğunu bildirir. Müxalifət
hərəkatının rəhbəri Vazgen Manukyan fasiləsiz mitinqlərə çağırdı və
azsaylı müxalifət tərəfdarları gecəni
hökumət evinin qarşısında çadırlarda keçirdilər.
Təxribatdan maksimum
yararlanmağa çalışan müxaliflər,
xüsusilə də keçmiş cinayətlərinə
görə istintaq altında olan və hər an
həbs olunmaq təhlükəsi ilə yaşayan “Qarabağ klanı”nın rəhbərləri
də dərhal hərəkətə keçdilər.
Paşinyandan başqa istənilən
adamın hakimiyyətə gəlməsini
özlərinin cinayət məsuliyyətindən

yaxa qurtarması üçün fürsət kimi
dəyərləndirən müharibə caniləri –
Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan
da yaranmış vəziyyətdən yararlanaraq xalqı Paşinyanı devirməyə
çağırdılar.
Keçən günlər ərzində dünyanın bütün siyasi mərkəzləri
Ermənistanda baş verən hadisələrə
münasibət bildirdilər. BMT Baş Katibliyi, Rusiya, Avropa İttifaqı və ABŞ
Ermənistandakı qanuni hakimiyyəti
dəstəklədiklərini bəyan edərək
müxalifəti hüquqi müstəvidən
kənara çıxmamağa çağırdılar.
Göründüyü kimi, hadisələr
hələlik gərginliyin artmasına doğru
gedir. Siyasi gedişlərin ardıcıllığını
erməni xislətinə xas olan əlamətlər
prizmasından dəyərləndirsək,
Ermənistanın siyasi həyatında
xəyanətkarlıqla hiyləgərliyin üzüzə gəldiyini görürük. Xain Qasparyanın siyasi gedişi hiyləgər
Paşinyanın müqavimətinə rast
gələrək “pat” vəziyyəti yaradıb.
Hələlik bu vəziyyətdən çıxış yolunu
sadələşdirmək prezident Armen
Sarkisyanın əlindədir.
Sarkisyan isə real hakimiyyəti
öz əlinə keçirmək haqqında
düşünür. Bu da erməni xislətinin
“bulanıq suda balıq tutmaq
sevdası”nın göstəricisidir. Sarkisyanın düşüncələrini düzgün oxumağı
bacaran Paşinyan isə daha bir
bəyanat verərək bildirdi ki, əgər
prezident bu əmri imzalamasa,
o özü də hərbi dövlət çevrilişinin
iştirakçısı hesab ediləcək. Beləliklə,
Paşinyanın gedişləri hələlik inamlı
və təsirlidir.
Əlbəttə, Baş Qərargah rəisinin
əmrə tabe olaraq vəzifədən
getməsi vəziyyəti sadələşdirə bilər.
Lakin bu addım bir tərəfdən, onun
qorxaqlığını göstərəcək və ölkənin
siyasi səhnəsindən birdəfəlik
silinməsinə gətirib çıxaracaq,
digər tərəfdən isə bu addımı ilə
Qasparyan yenicə tərəfinə keçdiyi müxalifətin son ümidlərini də
birdəfəlik dəfn etmiş olacaq. Qasparyan könüllü olaraq vəzifəsindən
getməkdən imtina edəcəyi halda
isə ölkədə vətəndaş müharibəsi
qaçılmaz olacaq.
Bu gün Ermənistanda vəziyyət
bu qədər mürəkkəbdir. Səbəbi isə
bu günlə bağlı deyil. Erməni xalqının başına gələn bu fəlakətlərin
səbəblərini 100 il ərzində onların
şüurlu surətdə öz beyinlərinə doldurduğu miflərin təsiri altında əxz
etdikləri və inandıqları “böyüklük”
və “qədimlik” sindromunda və bu
sindromdan doğan əsassız iddialarında axtarmaq lazımdır.

Cavanşir FEYZİYEV,
Milli Məclisin deputatı,
fəlsəfə doktoru

44 gün... + 4 saat: Müharibədən bərpa
və quruculuq prosesinə keçidin təsbiti
İrəvanda baş vermiş qanlı 1 mart hadisələrinin 13-cü
ildönümündə cəhənnəmə gedən hər erməni özünə yoldaş
axtarır. Uğursuz və məğlub dövlətdə iqtidar – müxalifət qarşıdurması öz nəhsliyini qorumaqdadır. ... İnformasiya portallarında yayılan məlumatlarda açıqca görünür ki, məğlubiyyət
Ermənistanı növbəti məğlubiyyətlərin də kənarına gətirib. Bu
sətirləri yazarkən öyrəndim ki, bizim Xocavənddə faşist törtöküntüsü Njdeyə qoyulmuş abidənin üstü örtülüb, tamamən
götürülməsi barədə danışıqlar gedir.

Pakistanlı deputat: Xocalı
soyqırımı tarixin qara ləkəsidir

Q.Paşayeva diqqətə çatdırıb ki, bizim əsas
məqsədimiz bu soyqırımını törədənlərin ədalət
məhkəməsində cavab verməsidir. Bu soyqırımı
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş və insanlıq
əleyhunə bir cinayətdir. Dünyanın bu soyqırımını tanıması, həqiqətləri bilməsi üçün qardaş
və dost ölkələrə ehtiyacımız var. Bu baxımdan
Pakistana təşəkkür edirik ki, bu qardaş ölkə
həmişə Azərbaycanın yanında olub. Biz bu
mənəvi və siyasi dəstəyin davamlı olacağına
inanırıq.
O, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 44 günlük müharibə zamanı işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda ermənilərin
törətdikləri vandalizmi görmələri üçün pakistanlı
deputatları ölkəmizə səfərə dəvət edib.
Pakistan Milli Assambleyasında
Azərbaycanla dostluq qrupunun üzvləri xanım Şaza Xavaca və Farrux Xan bildiriblər
ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı törətdiyi
Xocalı soyqırımı ilə bağlı Pakistan bir sıra
bəyanatlarla çıxış edib. Milli Assambleyanın
üzvləri Xocalı soyqırımı zamanı qətlə yetirilimiş
azərbaycanlılara Allahdan rəhmət diləyiblər və
bu ağır cinayəti törədənlərin cəzalarına çatacağına əminliklərini bildiriblər. Pakistanlı deputat-

20 fevralda keçirdiyi növbəti
mitinqdə də istəyinə nail ola
bilmədi. Müxalifət liderlərinin
verdikləri açıqlamaların əksinə olaraq, bu, Paşinyan hökümətinə qarşı
son və həlledici həmlə ola bilmədi.
Ermənistanda siyasi mübarizənin
bugünkü mənzərəsi isə onu
göstərdi ki, bu mitinq müxalifətin
özü üçün də son və həlledici cəhd
kimi yozula bilər. Bu cəhdin uğursuz aqibəti erməni revanşistlərini
siyasət səhnəsindən uzaqlaşdıracaqmı? Ermənistan cəmiyyəti isə
onları uçuruma aparmış şüarların
ardınca getmək istəmir.

Siyasətdə “pat” vəziyyəti

İşğalçı ölkənin paytaxtında
ara qarışıb, məzhəb itdiyi bir
vaxtda, fevralın 26 -da Azərbaycan
Prezidenti geniş mətbuat konfransı
keçirdi. Mətbuat konfransını
qürurla izlədim, sonra videoyazısı
ilə yenidən tanış oldum. Əsasən
Xocalı soyqırımı, Ermənistanın
Azərbaycana hərbi-siyasi təcavüzü
mövzulu konfransda, 44 günlük
müharibə, müharibəsonrası dövr,
sövq-təbii mərkəzi mövqedə idi.
Mətbuat konfransında iştirak
edən jurnalistlərdən birinin sözü
ilə desək, 4 dildə, 4 saatdan artıq
sürən mətbuat konfransı keçirmiş
ilk dövlət başçısı olaraq tarixi
rekorda imza atan cənab İlham
Əliyev, jurnalistlərin verdiyi sualların
mövzu rəngarəngliyinə, onların
media quruluşu, ölkə mənsubiyyəti
və s. baxımdan da özünəməxsus
fərqliliklər daşıyırdı.
Bizim üçün o zalda neçə
jurnalistin iştirak etməsi, onların
hansı ölkələri təmsil etmələri əlbəttə
maraqlıdır, lakin bundan daha maraqlı
olanı o jurnalistlərin hansı suallara
cavab axtarmaları və ondan da
maraqlısı aldıqları cavablar idi. Ölkə
başçısının tənqidçi xarici medianın
suallarına qarşı kamil cavabları,
xüsusilə Vətən müharibəsi günlərində
verdiyi müsahibələrdə öz ifadəsini
dəqiq tapmışdı. Bununla belə,
müharibə 44-cü günündə bitsə də,
o gündən bu günə bitib-tükənməyən

suallar, cavab arayışları, kimlərdəsə
şübhələr, kimlərdəsə hirs-hikkə, daha
başqalarında qəzəb, barışmazlıq və
bütün bunlarla yanaşı qələbəmizin
sirrinə vaqif olmaq istəkləri vardı.
Məşhur deyimi yada salsaq,
faktdan başqa fakt yoxdur və o fakt
da Azərbaycan Respublikasının
müzəffər Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş
Komandanının rəhbərliyi ilə əldə etdiyi
parlaq qələbədir.
Biz təmiz qələbə qazanmışıq!
Silahlı Qüvvələrimiz müharibədə
qızıl ləyaqət göstərib. Bu mükəmməl
hərb mədəniyyəti Ermənistan kimi
insanlıq düşməni olan bir uğursuz
dövlətə, onun başıpozuq, iki stulda
eyni vaxtda oturmağa həvəsli siyasihərbi rəhbərliyinə münasibətdə
tətbiq edilməsi ilə xüsusi məna,
mahiyyət daşımaqdadır. Bu təmiz
qələbədən sonra yaranmış, yaxud
yaradılmış suallar yığınına 4 saatda
cavab verən Prezident müzəffər
ordunun Ali Baş Komandanıdır!
Prezidentin mətbuat konfransından
çıxardığım ilk nəticə bir cümlə ilə
“Biz müharibə etməyi də, sülh təsis
etməyi də bacarırıq!” – şəklində
ifadə oluna bilər. Prezidentin
möhtəşəm mətbuat konfransı
müharibədən mədəniyyətə,
azadlıqdan abadlığa keçidin bir
daha təsbiti, siyasi təsdiqi oldu.
Müharibə hərb sənəti olmaq
etibarı ilə özü də bir mədəniyyət
hadisəsidir – biz hərb teatrında, hərbi-

siyasi, diplomatiya səhnəsində öz
usta məharətimizi göstərdik. Bununla
belə, sülh mədəniyyətində nəyə qadir
olduğumuzun da unudulmaması,
gözardı edilməməsi gərəkdir. Hazırda
Qarabağda sırf mədəniyyət, incəsənət
planında yeni müstəvi qazanılıb.
Elan olunmamış müharibənin, 30
illik erməni işğalının acı nəticələrinin
aradan qaldırılması – tarixi-mədəni
abidələrin bərpası, mədəni həyatın
canlanması, top-tüfəng səslərinin
instrumental ansamblın, sazın, tarkamanın səsi ilə əvəzlənməsi imkanı
yaranıb. İşğal mədəniyyətsizliyi,
azadlıq mədəniyyəti ilə əvəzlənib.
Ağlı olan ermənilərin özü üçün
də mədəniyyət xilas aktı ola bilər.
Təsadüfi deyil ki, uzaqgörən dövlət
başçısı müharibədən sonrakı ilk
ilimizi məhz “Nizami İli” elan etdi.
Dövlət başçısı Şuşaya Mədəniyyət
Paytaxtı statusu verərək, Vaqif
Poeziya Günlərinin, Xarıbülbül
festivalının bərpasına göstəriş verdi.
Buyurun, 30 ilə yaxın sülh yolu dedik,
beynəlxalq hüquq dedik, çağırış
etdik – nəticəsi nə oldu? – Bir qarış
torpağımız belə bizə sülh yolu,
danışıq yolu ilə qaytarılmadı. Elə ki,
müzəffər ordumuz “Dəmir yumruq”
əməliyyatına başladı, hamının yadına
sülh düşdü, hamının yadına atəşkəs
düşdü...
Azərbaycan Prezidenti
müharibə başlamamışdan öncə
(24 sentyabr 2020) BMT Baş

Assambleyasının 75-ci sessiyasının
ümumi debatlarında videoformatda
çıxış edərkən Ermənistanın təmas
xəttinə əlavə qüvvələr topladığını,
yeni işğal planlarına malik olduğunu
deyərək, beynəlxalq birliyi xəbərdar
etmiş, bunun Ermənistana baha
başa gələcəyini bildirmişdi.
Prezidentin Xocalı soyqırımının
29-cu ildönümündəki mətbuat
konfransında verdiyi ismarıcları da
qulaqardına vurmaq lazım deyil. Bu,
Ermənistana və onun məğlubiyyətini
həzm edə bilməyən, vurnuxan
havadarlarına son xəbərdarlıq
dərəcəsindədir. “Dəmir yumruq
yerindədir!”
Qürurla izlədiyimiz mətbuat
konfransında digər bir müharibə
– COVID –19 -a qarşı görülən
tədbirlərə aid suallar da müvafiq
şəkildə cavablandırıldı. Bir-biri ilə
münaqişə yaşayan dövlətlərdən,
necə deyərlər, eyni məsafədə
durmaq, münaqişə tərəfləri ilə məhz
Azərbaycanın dövlət maraqlarına,
beynəlxalq hüquq normalarına
uyğun davranmaq respublikamızın
ədalətli seçimidir. Bu da mətbuat
konfransında işıqlandırılan
mövzulardan idi. Heç şübhəsiz, tarixi
zəfərimizi, bu zəfəri qazanan Silahlı
Qüvvələrin və Ali Baş Komandanın,
dövlət-xalq birliyinin mahiyyət
dərinliyini öz içimizdə də düzgün
qiymətləndirə bilməyənlər, narahat
olanlarımız var. Prezidentin mətbuat
konfransından sonra o narahatlıqlar
önəmli dərəcədə cavab tapdı.
Dövlətimizə, dövlət başçımıza,
xalqımızın ideallarına, xalqımızın
dövlətcanlı, vətəncanlı olmasına
qətiyyən şübhə etməməliyik!
Dörd saatlıq mətbuat konfransı
diplomatlar, politoloqlar tərəfindən
video-dərs şəklində öyrənilməli bir
hadisə dəyərindədir.

Əkbər QOŞALI
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Azərbaycan Prezidenti dünya
informasiya məkanını heyran qoydu
A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 26-da yerli
və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat
konfransı ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması baxımından növbəti əhatəli informasiya yayımı
oldu. Dövlətimizin başçısı dünyanın aparıcı kütləvi informasiya
vasitələrinin təmsilçiləri ilə 4 saatdan çox davam edən canlı
dialoqunda 35-dən çox media nümayəndəsinin 50-yə yaxın
sualına 4 dildə çevik və inandırıcı cavablar verdi. Azərbaycan
liderinin bu açıqlamalarında dünya ictimaiyyətinə ölkəmizlə bağlı
köklü həqiqətlərlə yanaşı, regionda yaranmış yeni realıqlarla bağlı
mühüm mesajlar da çatdırıldı. Artıq tarixə qovuşmuş Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin birmənalı mövqeyi beynəlxalq
auditoriyaya yenidən bəyan edildi, dövlətimizin növbəti addımları
və regionun gələcəyi ilə bağlı konkret istiqamətlər göstərildi.
Prezident İlham Əliyevin, həmişə
olduğu kimi, bu dəfəki media açıqlamalarında da diplomatik məharət, natiqlik
bacarığı nümayiş etdirməsi, bütün
aktual məsələlərə səlis, məntiqli, faktlar
əsasında münasibət bildirməsi xarici
media təmsilçilərini təəccübləndirdiyi
kimi, onların informasiya körpüsü yaratdıqları auditoriyaları da heyran qoydu.
Böyük Britaniyadan olan jurnalist
Aynur Tattersal mətbuat konfransında
dərindən təsirləndiyini açıq-aşkar etirf
edərək bildirdi: Cənab Prezident, bizi
bura dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür
edirik. Düşünürəm ki, mətbuat konfransının uzunluğuna görə siz artıq dünya
rekorduna imza atmısız. Mən 25 ildir
ki, jurnalistika ilə məşğulam, ancaq hər
hansı prezidentin 4 dildə belə əhatəli və
davamlı mətbuat konfransı aparmasının
şahidi olmamışam”.
Azərbaycan Prezidentinin qeyd
etdiyi kimi, dünya mətbuatının
ölkəmizə münasibəti artıq dəyişir.
Bu uğurlu irəliləyişin önündə cənab
İlham Əliyevin özü gedir. Əvvəllər
Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı susqunluq nümayiş etdirən xarici KİV-lər
indi mövcud reallığı öz gözləri ilə

görür və qiymət verir. Əlbəttə ki, bu,
müharibədə Azərbaycanın qazandığı
tarixi Zəfərlə yanaşı, dövlətimizin başçısının 44 gün ərzində xarici KİV-lərə
30-dan artıq müsahibə verməsinin
nəticəsidir. Həmin müsahibələrdə
Azərbaycan lideri Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinin əsl təcavüzkar
mahiyyətini ifşa etdi və bu da informasiya müharibəsində ermənilərə
ən böyük zərbə oldu, Azərbaycana
qarşı qərəzli fikirlər müsbətə doğru
dəyişməyə başladı.
Uzun illər haqlı ikən “təqsirkar”
sayılmağımız artıq arxada qalıb, indi
situasiya tamamilə dəyişib. Azərbaycan
Prezidentinin ötən illər ərzində həyata
keçirdiyi uğurlu siyasət, hücum diplomatiyası bütün cəbhələrdə vəziyyəti
ölkəmizin xeyrinə dəyişib. Cənab Prezident İlham Əliyevin məhz Xocalı soyqırımı günündə mətbuat konfransı keçirməsi
heç də təsadüfi deyildi. Dövlətimizin
başçısı dünya istimaiyyətinin diqqətini bir
daha bu dəhşətli soyqırımına yönəltdi.
Azərbaycan Prezidenti qətiyyətlə
dünyaya mesaj verdi ki, XX əsrin ən
böyük qətliamlarından biri olan Xocalı s oyqırımını törədənlərin cəzası

verilməlidir. Ölkəmizin rəhbəri dünyanın aparıcı xarici media orqanlarının
diqqətini növbəti dəfə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı soyqırımı siyasətinə
yönəltdi və informasiya cəbhəsində
ölkəmizin mövqeyini daha da
gücləndirdi.
Azərbaycan Prezidentinin bu
mətbuat konfransı ölkəmizin beynəlxalq
informasiya məkanındakı növbəti
mühüm qələbəsidir. Media körpüdə
dünyanın çoxsaylı nüfuzlu media qurumlarının təmsil olunması, Prezidentə
ünvanlanan suallar 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra beynəlxalq
aləmdə Azərbaycana artan maraqdan
xəbər verirdi. Bu, bir faktdır ki, Qarabağ müharibəsindən sonra ölkəmizə
gələn, xüsusilə işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə vəziyyəti işıqlandıran xarici
jurnalistlərin sayı daha da artıb.
Əvvəllər isə məlum olduğu kimi,
mənzərə tam fərqli idi. Haqlı olduğumuz halda haqsız duruma düşürdük.
Dövlətimizin başçısı mətbuat konfransında bu məsələni şərh edərək bildirdi:
“Uzun illər lazım oldu ki, biz dünyanın
fikrini dəyişdirə bilək, həqiqətləri təqdim
edə bilək. Açıq-aydın olan həqiqətləri

təsdiq etmək üçün, onları sübut etmək
üçün görün biz nə qədər səy göstərdik.
Stereotip isə belə idi ki, Ermənistan
daim haqlıdır. Nə etsə də yenə də
onlara haqq qazandırırdılar. Baxın,
son bir-iki il ərzində Ermənistanda nə
qədər müxalifət lideri həbs edildi. Nə
qədər insan öz hüquqlarından məhrum
edildi. Hətta siyasi qətllər də baş verdi.
Hansısa bir beynəlxalq təşkilat onları
qınadımı? Yox. Onlara hər şey etmək
mümkündür. Biz isə haqlı olduğumuzu
döyüşərək sübut etməyə çalışırdıq və
buna nail olduq”.
Mətbuat konfransında dövlətimizin
başçısına ünvanlanan suallar onu
göstərdi ki, bir çox qlobal məsələlərlə
bağlı Azərbaycanın sözünə qulaq asmaq, ölkəmizin proseslərə münasibətini
öyrənmək istəyən auditoriyanın
coğrafiyası genişlənib. Bu da onunla
əlaqədardır ki, artıq regionda yeni
reallıq yaranıb. Bu reallığı Azərbaycan
yaradıb. Dünya mediasının da əsas
diqqəti bu reallığa yönəlib.
Bu gün dünyanın aparıcı media qurumları regionda baş verən hadisələrin
şərhini birbaşa məhz Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevdən almağa
çalışır, real vəziyyətə dair informasiyanı ölkəmizdən əldə edir. Çünki bütün
dünya şahidi oldu ki, Azərbaycan öz
haqqını özü əldə etrdi, məhz öz gücü,
iradəsi hesabına erməni işğalına son
qoydu, torpaqlarını qaytardı, öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etdi. Dünya diplomatiya və informasiya məkanında bu
önəmli dönüş rəşadətli Azərbaycan
Ordusu və Qalib Prezident, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin möhkəm
iradəsi, qətiyyəti, müdrikliyi sayəsində
baş verdi.

Əhliman ƏMİRASLANOV,
Milli Məclisin Səhiyyə
komitəsinin sədri, akademik

Mətbuat konfransı jurnalistlərin
bölgədəki reallığın obyektiv mənzərəsini
dərk etməsinə imkan yaratdı
Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü günü – fevralın 26-da Prezident
İlham Əliyevin yerli və xarici KİV nümayəndələri üçün mətbuat konfransı
təkcə ölkəmizdə deyil, ümumilikdə Cənubi Qafqazda gedən ictimai-siyasi
prosesləri diqqətlə izləyən beynəlxalq aləmdə də maraqla qarşılandı.
Düzdür, indiyədək Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici jurnalistlərə
çoxsaylı müsahibələri olub. Lakin müzəffər Azərbaycan Ordusunun Vətən
müharibəsindəki qələbəsindən sonra ölkə başçısının 35-dən çox media
qurumundan olan jurnalistlərlə mətbuat konfransı formatında görüşü və
müxtəlif aktual mövzularla bağlı sualları ətraflı şəkildə cavablandırması
əhəmiyyətli tarixi hadisə idi.
Prezidentin hər bir suala diqqətlə
yanaşması və mətbuat konfransının
təşkili ilə bağlı jurnalistlərin
təəssüratlarını bölüşməsi yerli və
beynəlxalq medianın gündəmindədir.
Həmin jurnalistlərdən biri, Londonda
fəaliyyət göstərən jurnalist, Türk-İngilis
Qəzetçilər Birliyinin sədr müavini
Aynur Tattersallın ölkə başçısı İlham
Əliyevə ingilis dilində sual verərkən
canlı yayımla bütün dünyaya çatdırılan
mətbuat konfransının gedişindəcə
öz təəssüratlarını dilə gətirməsi,
mediada geniş əks-səda doğurdu:
“Düşünürəm ki, mətbuat konfransının

uzunluğuna görə Siz artıq dünya
rekorduna imza atmısınız. Mən 25 ildir,
jurnalistika ilə məşğul oluram, ancaq
hər hansı bir Prezidentin 4 dildə bu
cür mətbuat konfransı aparmasının
şahidi olmamışdım.”,--deyən jurnalist
ölkə başçısı İlham Əliyevi təbrik
etdi. Təqdirəlayiq haldır ki, mətbuat
konfransının həmin bir dəqiqə əlli
bir saniyəlik hissəsi Prezident İlham
Əliyevin rəsmi twitter hesabında da
ingilis dilində yayımlanıb.
Əslən türk kökənli olan Aynur
Tattersall mətbuat konfransını
işıqlandırmış bir qrup xarici jurnalistin

Misir mətbuatı Prezident
İlham Əliyevin keçirdiyi
mətbuat konfransından yazır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin fevralın 26-da yerli və xarici media
nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı
Misirin kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən
geniş işıqlandırılıb.
Misirin “Asiaelyoum” informasiya agentliyi və “Aldiplomasy”
portalı dörd saatdan çox davam etmiş mətbuat konfransında
Prezident İlham Əliyevin jurnalistlərin suallarını ətraflı şəkildə
cavablandırdığını, vacib məsələlərə toxunduğunu, bir sıra
önəmli mesajlar verdiyini qeyd edib. “İlham Əliyev: 10 noyabr
Bəyanatı prinsip etibarilə icra edilir” sərlövhəli materiallarda Azərbaycanın dövlət başçısının bölgədə yaranmış son
vəziyyət, Ermənistanda siyasi böhran, hərbi əsirlərin qaytarılması və digər məsələlər haqqında 35 media qurumunun
50-dən çox sualını cavablandırdığı vurğulanıb.

Qahirə

Oqtay BAYRAMOV
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Qarabağa – azad edilmiş ərazilərə səfəri
zamanı facebook üzərindən canlı yayım
vasitəsilə Qlobal Qəzetçilər Şurasının
xarici əlaqələr üzrə sədr müavini,
modern.az saytının rəhbəri Elşad
Eyvazlı ilə birgə izləyiciləri Füzulidən
salamlayıb və təəssüratlarını bölüşüb:
– Azərbaycan səfərini yüksək
qiymətləndirirəm. Beynəlxalq media
nümayəndələri ilə birgə dəvətə görə
Azərbaycandakı səlahiyyətli şəxslərə
dərin təşəkkürümü bildirirəm. 25
ildir ki, jurnalistikadayam. Dünyanın
hər yerində liderlərin fəaliyyətini və
dünya gündəmini izləyirəm. Digər

həmkarlarımla birgə Prezident İlham
Əliyevin mətbuat konfransında iştirak
etdim. Adətən, liderlərin toplantıları ən
çox 45 dəqiqə davam edir. Ancaq biz
fervalın 26-da baş tutmuş konfransın
4 saata yaxın davam etdiyinin şahidi
olduq. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan
lideri bütün media nümayəndələrini
maraqlandıran sualları cavablandırdı.
Dörd saat müddətində 50-dən çox
suala ətraflı şəkildə cavab verməklə,
konfransın müddətinə görə, dünya
liderləri arasında rekorda imza atdı.
Hər bir suala tək-tək aydınlıq gətirildi.
Düşünürəm ki, bizim üçün maraqlı və
faydalı bir toplantı oldu. Konfransdan
sonra işğaldan azad edilmiş bölgəyə
– Füzuliyə gəldik. Burada ərazilərin
minalardan təmizlənmə işlərinin şahidi
olduq. Eyni zamanda, Prezident İlham
Əliyevin haqqında danışdığı, Füzulidə
fəaliyyətə başlayacaq beynəlxalq hava
limanının tikintisi ilə bağlı görülən
işlərlə tanış olduq. Bir jurnalist olaraq,
Azərbaycanda yenidən olmaqdan çox
məmnunam.

Əfsanə BAYRAMQIZI,
“Xalq qəzeti”

Tarix heç nəyi unutmur, o cümlədən xalqın adı ilə bağlı olan hadisələr heç
zaman yaddan çıxmır. Son əsrlərin hadisələri də həm tarixdə yaşadılır, həm
də düşüncələrdə. Gördüklərini, şahidi olduqlarını sələflər xələflərə danışıb.
Xatirələr belə tarixləşir. Tarixi faktlar, hadisələr təsdiqləyir ki, siyasi məqsədlərə
görə ermənilərin Qafqaza, Azərbaycana köçürülməyə başladığı vaxtlar
soyqırımların, milli zəmində qırğınların başlanğıcı olub. Ermənilik müxtəlif
səviyyələrdə mühafizə olunduğundan inkişaf edib, cücərib və yayılıb.

Bəşəri siyasətin
informativ tribunası

Ötən əsrin sonlarında keçmiş SSRİ
hökumətinin siyasi dəstəyinə ümid olan erməni
ideoloqları Azərbaycandan yeni torpaqlar qoparmağa cəhd göstərdi. Xalqın ruhu ermənilərin
ərazi iddialarına qarşı sipərə çevrildi. 1920-ci
ildən üzü bəri keçmiş Sovet İttifaqının siyasi qadağalarına baxmayaraq milli azadlıq
mübarizəsi açıq müstəviyə keçirildi. Azərbaycan
dövlətçiliyinin bərpasına yönəldilən milli-azadlıq
hərəkatı həm də ermənilərin ərazi iddialarını
boğmaq məqsədilə başlanmışdı. İmperiya xalq
hərəkatını, xalqın milli mübarizəsini boğmaq
üçün 1920-ci ilin 20 yanvarında Bakıda qırğın,
ermənilər isə 1992-ci ilin 26 fevralında Xocalıda
soyqırımı törətdilər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev xalqın adı ilə bağlı olan
bütün tarixi hadisələrə beynəlxalq ictimaiyyəti
əhatələyən auditoriyada münasibət bildirir. Bu münasibət təkcə həmin hadisə ilə
məhdudlaşmır, həm də dövlətin cari və perspektiv strategiyasını ortaya qoyur.
Bilavasitə Azərbaycanla bağlı olsa da
son ilin ən mühüm beynəlxalq hadisəsi
Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad
edilməsidir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-da yerli
və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi
mətbuat konfransında da bu məsələlər sualcavab formatında şərh edildi. Mətbuat konfransı
29 il bundan əvvəl törədilmiş faciənin – Xocalı
soyqırımının başvermə səbəblərini və mexanizmini bir daha xatırlatdı. Bu xatırlatma dünyanın
diqqətini bir daha Azərbaycan gerçəkliklərinin
dərkinə, ona dövlət səviyyəsində münasibət
bildirilməsi zərurətinə yönəltdi. Xocalı soyqırımını Ermənistan faşizminin təzahürü kimi
təqdim edən ölkə başçısı qeyd etdi ki, “Xocalı
soyqırımının törədilməsi ilə Ermənistan, əslində,
Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq istəyirdi.
Təsadüfi deyil ki, Ermənistan rəhbərləri – hərbi
cinayətkarlar xarici jurnalistlərə müsahibə
verərkən, bu barədə sualı cavablandırarkən
qürur hissi ilə qeyd edirdilər ki, bəli, Ermənistan
bu hərbi cinayəti dinc əhaliyə qarşı törədib. Ona
görə ki, Azərbaycan xalqı görsün, Ermənistan
rəhbərliyi dinc əhaliyə də əl qaldıra bilər”.
29 il sonra Azərbaycan Ordusunun hissələri
Ermənistanın növbəti irimiqyaslı təxribatının
qarşısını qətiyyətlə aldı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin əmri ilə əks-hücuma
başladı. Bu, Vətən müharibəsi idi. Azərbaycan
Ordusu Vətən müharibəsində həm torpaqlarımızı işğaldan azad etdi, həm də Ermənistanın
elan etmədən başladığı müharibədə şəhid olanların, bu sıradan Xocalı faciəsinin qurbanlarının
qisasını yetərincə aldı. Ölkə başçısının qeyd
etdiyi kimi, Xocalı qurbanlarının intiqamı döyüş
meydanında alındı...
Ukraynanın “İnter” telekanalı əmkdaşının
sualı xüsusilə qürurverici oldu: “Mən hərbi

jurnalist kimi, bütün planetdə onlarca müxtəlif
hərbi münaqişələri işıqlandırmaq imkanına malik olmuşam. Demək istəyirəm ki, Azərbaycanın
işğal olunmuş rayonlarının azad edilməsi
üçün xüsusi əməliyyat mənim fikrimcə, həm
hərbi texnologiyaların tətbiqi baxımından, ən
başlıcası, dinc əhali və hərbçilər arasında
tələfatın minimuma endirilməsi, həm də yeni
hərbi texnologiyaların tətbiqi baxımından
nümunəvi əməliyyat idi. Azərbaycan bütün
dünyaya göstərdi ki, səngər müharibəsi artıq
keçmişdə qalıb və mən əminəm ki, bu, bir çox
hərbi məktəblərin dərsliklərinə daxil ediləcək.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı bu
xüsusi əməliyyatı diqqətlə izləyirdi. Ukraynanın
hərbi dairələri bu əməliyyatın nəticələrini fəal
müzakirə edir, yüksək qiymətləndirirdi.”
Yeri gəlmişkən, Vətən müharibəsində bir
rus jurnalistinin Şuşanın işğaldan azad edilməsi
haqqında yazdıqlarını xatırlayıram: “Belə döyüş,
dövlət, Vətən sevgisi görən olubmu, – demək
çətindir. Dağ yuxarı, döyüşə-döyüşə qan-tər
içində qalxırdı Azərbaycan Ordusu. Nə yaralını,
nə şəhidini əldən buraxmırdı. Nəfəs almadan
Şuşaya çıxdılar”.
Rus jurnalistin bu döyüş təəssüratı dünya
müharibələr tarixinin, bəlkə də, ən heyrətləndici
savaş təsviridir. Onun bu fikrinin davamı kimi,
dünya ictimaiyyətinə belə bir heyrəti yaşadanların sərkərdəsinin – cənab İlham Əliyevin
bu barədə rəyini öyrənmək istəyi də təbiidir.
Azərbaycan Prezidenti belə cavab verdi:
–Buna görə də bütün bu əməliyyatların
kombinasiyası uğurla nəticələnib. Bir də,
əlbəttə, planlaşdırmanın düzgün olması. Sizə
deməliyəm ki, planlaşdırma düzgün olmasaydı bizim üçün çox çətin olardı. Ona görə ki,
orada uzunmüddətli istehkamlardan əlavə təbii
relyef də çətinlik törədir. Axı, dağa dırmaşmaq,
aşağıdan yuxarıya qalxmaq lazımdır. Şuşanın
alınması isə ümumiyyətlə, ayrıca dastandır, bəli,
bu, epos kimidir. Ona görə ki, döyüşçülər nə
götürə bilərdilərsə götürməliydilər. Amma özünlə
nə götürə bilərsən? Maksimum qumbaraatan.
Bu, inanılmaz fiziki qüvvə, hazırlıq tələb edir.
Bu, sal qayalara aşağıdan dırmaşmaq lazımdır.
Müdafiə xətləri çox möhkəmlənib, özü də orada
ermənilərin tankları və topları vardı. Bizdə isə
süngü-bıçaqlar və yüngül silah. Bəzən mən də
ekspertlərin fikrini müşahidə edirəm, amma,
əlbəttə, hərənin öz fikri var. Bu da aydındır,
çünki ekspert döyüş əməliyyatlarının bütün
mənzərəsinə bələd ola bilməz. Buna görə də,
təbii ki, müharibə aparılmasının bir növünün
xeyrinə müəyyən meyil olur. Amma deməliyəm
k, bu elementlərin heç biri vahid komandanlıq,
planlaşdırma olmadan bizim qələbəmizi təmin
etməzdi. Məhz bunlarının hamısının düzgün
kombinasiyası: kəşfiyyat, artilleriya, zərbə pilotsuz uçuş aparatları, pilotsuz kamikadzelər, xüsusi təyinatlılar, ordu korpusları – bütün bunlar
birlikdə qələbəyə gətirib çıxarıb. Lakin zaman
keçdikcə məxfilik qrifi götürüləcək və informasiya daha çox olacaq. Amma düşünürəm ki, hətta
artıq olub keçənlər düzgün nəticə çıxarmaq
üçün kifayət qədər əsas verir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yerli və xarici media
nümayəndələri üçün mətbuat konfransı bu
gün beynəlxalq aləmdə sülhsevər bir dövlətin
bəşəri siyasətinin informativ tribunası kimi
dəyərləndirilir.

Səbinə XASAYEVA,
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycanda güclü vətənpərvər gənclər ordusu yetişib
Mən Prezidentimizin çıxışında bir
məqama xüsusi diqqət yetirilməsini
istərdim. İlham Əliyev Birinci və
İkinci Qarabağ müharibələri arasındakı dövrdə dövlət və xalq olaraq
torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi istiqamətində hazırlıq işləri
apararkən, eyni zamanda, Vətəni
hər şeydən uca tutan gənc nəslin
yetişdiyini vurğuladı, vətənpərvərlik
amilinə toxundu. Dövlətimizin başçısı
qeyd etdi ki, bir çox illər ərzində ardıcıl siyasət aparılıb, həm beynəlxalq
müstəvidə, həm iqtisadi sahədə,
həm qonşu ölkələrlə münasibətlərdə.
Regional layihələrin icrasında və
əlbəttə ki, ordu quruculuğunun
təkmilləşdirilməsi üçün böyük işlər
görülüb. Eyni zamanda, gənc,
vətənpərvər, Vətəni hər şeydən çox
sevən nəsil yetişdi. Bax, bu nəsil
torpaqlarımızı azad etdi. Bütün
Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri
bir yumruq kimi birləşərək, düşməni
məğlub edib və torpaqlarımızı işğaldan azad ediblər. Bu, tarixi hadisədir.
Azərbaycan tarixində buna oxşar
parlaq qələbə olmamışdır.
Ölkə rəhbəri bildirdi ki, belə
bir parlaq qələbəyə imza atan
şəhidlərimizin ailələrinə, qazilərimizə
daim həssaslıqla yanaşılır, onların
problemlərinin həll olunması diqqət
mərkəzində saxlanılır. Cənab Prezidentin vurğuladığı kimi, müharibədən
cəmi üç ay yarım keçməsinə baxmayaraq, şəhid ailələri və müharibə

Müharibə vəziyyətində olan və ya müharibədən yenicə
çıxmış hər bir ölkədə şəhid ailələrinə və qazilərə dövlət
tərəfindən maksimum diqqət və qayğı göstərilməsi
hökumət üçün prioritet təşkil etməlidir. Bu, bir aksiomdur və bu barədə heç mübahisə etməyə belə ehtiyac
yoxdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin fevralın 25-də Bakının Ramana qəsəbəsindəki
yaşayış kompleksində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə
mənzillərin təqdim olunması mərasimindəki çıxışı zamanı səsləndirdiyi fikirlər bir daha bu həqiqəti əyani şəkildə
təsdiq etdi.
əlilləri üçün yüksək səviyyədə
yaşayış kompleksi, şəhərcik inşa
olunaraq, təqdim edilməsi bunun
bariz ifadəsidir. Bu baxımdan, Şağan
qəsəbəsində reabilitasiya mərkəzinin
əsaslı təmirdən sonra istifadəyə
verilməsi də böyük əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, həmin mərkəzdə hər
il minlərlə qazi müalicə olunacaq,
reabilitasiyadan keçəcək, öz sağlamlığını bərpa edəcəkdir.
Eyni zamanda, müharibədə
əlini, qolunu itirmiş qazilərimiz
üçün ən müasir protezlər də məhz
burada sifariş olunacaq. Vətən
müharibəsində ayaqlarını itirmiş
qazilərimizin artıq bir neçəsi burada təqdim edilən dünyanın aparıcı
şirkətlərinin istehsalı olan ən müasir
protezlərlə təmin olunub. Onlar artıq
normal həyata qayıda biliblər. Bu da
sevindirici haldır. Yaralı qazilərimizin

hər birinin sağalması, reabilitasiyadan müvəffəqiyyətlə keçməsi, normal
həyata dönməsi hamımızın arzusudur.
Ümumiyyətlə, əlaqədar dövlət
qurumları şəhid ailələri və müharibə
əlillərinin qarşılaşdıqları problemlərin
həlli istiqamətində daim fəallıq
göstərməli, bu kateqoriyadan olan
insanlar dövlətin qayğısını daim
öz üzərlərində hiss etməlidirlər.
Prezident İlham Əliyevin və Birinci
vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
şəhid ailələri və müharibə əlillərinə
qarşı diqqətinə, qayğısına, narahatlığına söz ola bilməz. Mənim
həmsöhbət olduğum şəhid ailələri,
qazilər, müharibə əlilləri həmişə
cənab Prezidentdən və Mehriban xanımdan razılıq edirlər. Məhz onların
müvafiq göstərişlərinə əsasən dövlət
qurumları şəhid ailələri və müharibə
əlillərinin problemləri ilə yaxından

maraqlanır və bu problemlərin
həlli üçün lazımi tədbirləri həyata
keçirirlər. Bunun nəticəsidir ki, son
17 il ərzində müharibə əlillərinə
7200-ə yaxın minik avtomaşını
verilib, 9200-ə yaxın şəhid ailəsi,
müharibə əlili dövlət tərəfindən
mənzillərlə təmin edilib. 2020-ci ildə
1572 mənzil verilib. Bu il isə 3 minə
yaxın mənzilin verilməsi nəzərdə
tutulub. İstər Birinci, istərsə də İkinci
Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş
hərbçilərimizin ailələrinə Bakıda,
Sumqayıtda, Abşeronda bu ilin
sonunadək mənzillərin verilməsi davam etdiriləcək. Eləcə də digər şəhər
və rayonlarımızda da şəhid ailələri
üçün binaların tikintisi aparılır.
Dövlətimizin bu insanlara
müharibədən sonra da diqqət və
qayğı göstərməsi, onlara sahib
çıxması təkcə sosial siyasət deyil.
Bu, həm də mənəvi məsələdir.

Prezidentimiz də sözügedən
görüşdə məhz bu məqama xüsusi
həssaslıqla toxundu və qeyd etdi
ki, “bu siyasət mənəvi normalara
əsaslanır və Vətən uğrunda canından keçmiş insanların yaxınları
dövlət tərəfindən bundan sonra da
qayğı ilə, diqqətlə əhatə olunacaqlar. Son illər müavinətlərin, pensiyaların məbləğinin artırılması göz
qabağındadır. Azərbaycan dövləti
bu siyasəti bundan sonra da davam
etdirəcək”. Dövlətin, dövlət başçısının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə əlil olmuş
vətəndaşların və şəhid ailələrinin
yanında olması, onlara qayğı
göstərməsi təqdirəlayiq haldır.
Biz MHP olaraq cənab Prezidentin bu siyasətini birmənalı
olaraq dəstəkləyirik və hesab edirik
ki, əlaqədar qurumların rəhbərləri,
yerlərdəki məmurlar, xüsusən də
icra başçıları da Prezidentimizdən
nümunə götürməli, şəhid ailələri və
müharibə əlillərinin problemlərinin
vaxtında aradan qaldırılması üçün
səy göstərməlidirlər. Əslində, bu
hər birimizin vicdan borcudur. Bu, 44
günlük müharibə zamanı formalaşmış cəmiyyətdəki ruh yüksəkliyini,
milli həmrəyliyi qoruyub saxlamaq
baxımından da olduqca əhəmiyyətli
məsələdir.

Əlisahib HÜSEYNOV,
Milli Həmrəylik
Partiyasının sədri
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2 mart 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Xocalı soyqırımının xarici mediada ilk əks-sədası
“Vaşinqton Post”
Tomas QOLTS, Ağdam.
Eşitdiklərimizə inana bilmirdik. Onlar
deyirdilər ki, ermənilər rus əsgərləri
ilə birləşərək 25-i gecəsi Xocalı
şəhərini Yer üzündən siliblər, yüzlərlə
insanı qətlə yetiriblər. Sağ qalanların
üz-gözləri cırıq-cırıq, ayaqları yalın,
soyuqdan və qışqırmaqdan səsləri
çıxmırdı. Raisa Aslanova adlı bir qadın
ağlaya-ağlaya bildirdi ki, həyat yoldaşını
və kürəkənini onun gözləri qarşısında
öldürüblər, qızı isə itkin düşüb.
Yüzlərlə, bəlkə də, min nəfər mülki
şəxs onları müdafiə edən bir ovuc
döyüşçü ilə birgə bildirçin ovundakı kimi
gülləbaran edilmişdi. Cəsədlərin çoxu
əlçatmaz yerlərdə, meşədə, dağlarda qalmışdı. Xocalı insan məskəni
deyil, qarğaların sakin olduğu məkana
bənzəyirdi. Bir gecədə min ölü? Bu,
qeyri-mümkün kimi görünürdü. Lakin biz kiçicik araşdırma aparandan
sonra ölənlərin sayı barədə deyilənlərin
həqiqət olduğunu gördük.
Mən artıq Xocalıdaydım. Dərələrdə,
təpələrdə, qar üzərində hələ xeyli
meyit qalmışdı. Artıq ruhların dolaşdığı, yalqız, yeməyin, suyun və həyatın
olmadığı şəhərdə, burada bütün
adamlar öldürülmüşdü, öldürülmüşdü,
öldürülmüşdü. Mən, sadəcə, ağlamağa,
ağlamağa, ağlamağa başladım.
27 fevral 1992-ci il

“İndependent”
Elen Vomak, Ağdam. Döyüş
vəziyyətində olan Dağlıq Qarabağın
şərqində yerləşən bu şəhərin baş
məscidinin xidmətçiiləri dedilər ki,
bu gün onlar ermənilərin çərşənbə
günü işğal etdiyi anklavda yerləşən
Azərbaycan şəhərindən gətirilmiş 17
nəfəri dəfn ediblər.
Stepanakertin şimal-qərbində
yerləşən və 6 min nəfər əhalisi olan Xocalı şəhərindən olan qaçqınlar hücum
zamanı qadın və uşaqlar daxil olmaqla
500 nəfərin öldürüldüyünü dedilər.
Ağdam məscidinin direktoru Səid Sadıqov bildirdi ki, Xocalı şəhərindən olan
qaçqınlar çərşənbə günündən bəri onun
məscidinə 477 meyit gətiriblər.
Bakı rəsmiləri Xocalıda 100 nəfərin
öldürüldüyünü iddia edir, erməni
rəsmiləri isə öz paytaxtları İrəvandan
bildirirlər ki, cəmi 2 azərbaycanlı
qətlə yetirilib. Bakı rəsmisi bildirdi ki,

onun hökuməti ölülərin dəqiq sayını bilən zaman azərbaycanlıların
qəzəblənəcəyindən narahatdır.
Bu gün burada gördüyümüz 7
cənazədən ikisi uşaq, üçü qadın idi.
Ağdam xəstəxanasında müalicə olunan
digər 120 qaçqın ağır yaralardan
əziyyət çəkir.
Raziyə Aslanova Ağdama çərşənbə
günü gecə çatıb. O, dedi ki, çərşənbə
axşamı gecə Xocalıya hücuma keçən
ermənilər dayanmadan atırdılar. Onun
əri və kürəkəni öldürülmüş, qızı itkin
düşmüşdür.
Dağlıq Qarabağdan bura qaçıb
gələn qaçqınlar arasında keçmiş Sovet
Daxili Qoşunlarında xidmət edən iki
türkmən əsgəri var idi. Onlar ötən cümə
hərbi hissələrini tərk etmiş və Xocalıda
sığınacaq tapmışlar. Əsgərlər dedilər
ki, erməni çavuşları onları “müsəlman
olduqları üçün” döyürdülər.
Fərarilər bildirdilər ki, onların keçmiş
hərbi hissəsi 366-cı alay Xocalını işğal
edən erməni hərbçilərini dəstəkləyirdi.
Onlar bildirdilər ki, qadın və uşaqlara
qaçmağa kömək edirdilər. Əsgərlərdən
biri Ağaməhmət Mütif dedi: “Biz dağlardan keçərək bir qrup gətirirdik. Bu
zaman ermənilər bizi gördü və atəş açmağa başladılar. On iki nəfər öldürüldü”.
28 fevral 1992-ci il

“Röyters”
Elif Kaban, Ağdam. Çərşənbə
qırğınından sonra azərilər onlarla insan
dəfn edirdilər. Onlar ki, bu bölgənin ikinci böyük yaşayış mərkəzi olan Xocalı
şəhərinin ermənilər tərəfindən işğalı
zamanı öldürülmüşdülər. Dəfndə iştirak
edənlərdən biri jurnalistlərin üstünə
qışqıraraq demişdir: “Dünya burada baş
verənlərə göz yumur. Biz ölürük, siz isə
baxırsız”.
28 mart 1992-ci il

“Sandey Tayms”
Tomas Qolts, Ağdam. Erməni
əsgərləri yüzlərlə qaçqın ailəni qırır.
Sağ qalanların sözlərinə görə, erməni
əsgərləri 450-dən çox azərbaycanlıya
atəş açmış və süngüdən keçirmişlər.
Onların çoxu uşaq və qadınlar idi.
Yüzlərlə, bəlkə də, minlərlə insan itkin
düşmüş və ölmüşdür.
İşğalçılar qadın və uşaqları
müdafiə edən əsgərləri və könüllüləri
öldürmüşlər. Sonra onlar qorxudan
əsən qaçqınlara atəş açmağa başlayıblar. Sağ qalanlardan bir neçəsi baş
verənləri belə təsvir etdi: “Elə əsl qırğın
belə başladı. Ermənilər dayanmadan
atırdılar. Sonra onlar içəri daxil oldu,
bıçaq və süngü ilə adamları doğramağa
başladılar”. Bu, sağ qalan 3 əsgərdən
biri olan Azər Hacıyevin dedikləri idi.
Raziyə Aslanova Ağdama başqa qadınlar və uşaqlarla erməni

meşələrindən keçərək gəlmişdir. O,
ermənilərin dayanmadan atdığını bildirdi, əri və kürəkəninin gözləri qarşısında
öldürüldüyünü dedi. Qızı isə hələ də
tapılmayıb.
Ağdama gələn oğlanlardan biri qulağını itirmişdi. Sağ qalanların dediyinə
görə, daha 2 min adam ayrı səmtə
qaçıb, hələ də tapılmayıb. Bəlkə də, onların çoxu soyuqdan yaxud da aldıqları
yaralardan ölüblər.
Dünən gecə Ağdam meyitxanasına
479 meyit gətirildi və qəbiristanlıqda 29
nəfər dəfn olundu. Mənim gördüyüm və
hələ dəfn olunmamış 7 cənazənin 2-si
uşaq, 3-ü isə qadın idi. Onlardan birinin
sinəsi aldığı güllə yarasından tamamilə
dağılmışdı.
Ağdam xəstəxanası qan və terror
səhnəsinə çevrilmişdi. Həkimlər bildirdi
ki, soyqırımdan qaçan 140 xəstə dərin
güllə yaralarından əziyyət çəkir. Ancaq
onlar Ağdamda da təhlükəsiz deyildilər.
Cümə günü gecə 150 min əhalisi olan
şəhərin üzərinə raketlərdən zərbələr
endirildi. Bir neçə bina dağıdıldı və bir
nəfər öldü.
1 mart 1992-ci il

azərbaycanlıların kütləvi qırğını zamanı
ən azı 1000 nəfər öldürülüb. Daha
4000-nəfər yaralanmış, donub ölmüş,
yaxud itkin düşmüşdür.
Mülki vertolyot dağlara enməli və
kütləvi qırğınların törədildiyi yerlərdən
meyitləri yığmalı idi. Mülki vertolyot 4
meyit yığdı. Həmin vaxt azərbaycanlı
operatorun çəkdiyi filmdə isə həmin
təpələrdə onlarla meyit göstərilirdi.
Ağdama qayıdan zaman mülki
vertolyotun yığdığı cənazələrə baxdıq.
İki nəfər yaşlı kişi və kiçik bir qız qanına
qəltan edilmiş, onların əlləri və ayaqları
donmuşdu.
2 mart 1992-ci il

“Vaşinqton Post”
Erməni basqınları azərilərin ölümü və qaçqın düşməsi ilə nəticələnir.
Xocalının 10 min əhalisindən, təxminən,
1000 nəfəri erməni ordusunun çərşənbə
axşamı həyata keçirdiyi hücum zamanı

Zahid Cabbarov dedi: “Biz olduğumuz
yerdə 200 nəfər öldürüldü”. Müxtəlif
istiqamətlərdən gəlmiş qaçqınlar da
gülləborana tutulduqlarını və yol boyu
çoxlu sayda insanın qətlə yetirildiyini
dedilər. Meyitlərin ətrafında əşyalar, paltar və şəxsi sənədlər var idi. Cənazələr
kəskin şaxtadan donmuşdular, həmçinin
qırğından sonra təpə və meşələrdə
gizlənmiş insanlar da soyuqdan ölmüşdü. Onların hamısı kasıb geyinmiş adi
adamların cənazələri idi.
Bizim gördüyümüz 31 nəfərdən
yalnız 3 nəfər formada idi, hansılar ki,
biri polis, ikisi isə milli könüllülər idi.
Qalanları mülki şəxslər idi (8 qadın və 3
uşaq). İki ailə birlikdə öldürülmüşdü və
burada qadınlar əliuşaqlı idi.
Onlardan bir neçəsi başından
dəhşətli yaralar almışdı: balaca bir qızın
isə yalnız üzü salamat qalmışdı. Sağ
qalanlar dedi ki, onlar yerə uzananda
ermənilər dayanmadan onlara atəş
açırdılar.
3 mart 1992-ci il

“BBC Morninq News”
Canlı yayımda olan BBC müxbiri
xəbər vermişdir ki, o, 100-dən çox
azərbaycanlı kişi, qadın, uşaq, hətta
körpənin çox qısa məsafədən başlarından güllə ilə vurulduğunu görüb.
Hadisə yerində çəkilmiş şəkil dağlardan çoxlu sayda insan meyitlərinin yığılmasını təsdiq edir. Müxbir xəbər verir
ki, operator və Qərbdən olan jurnalistlər
ermənilərin qırdığı yüzdən çox kişi, qadın və uşaq meyitlərini görüblər. Onlar 1
metrdən də az məsafədən başlarından
vurulmuşdu. Şəkildə həmçinin təxminən
10 nəfərin, bunlar əsasən qadınlar və
uşaqlar idi, başından güllə ilə öldürüldüyü göstərilir. Azərbaycan iddia edir
ki, erməni qüvvələri mindən çox mülki
insanı qətlə yetiriblər.
3 mart 1992-ci il

“Nyu York Tayms”
“Röyters” Ağdam. Ermənilər
tərəfindən törədilən soyqırım. Bu gün
sonuncu sovet qoşunları Dağlıq Qarabağı tərk edir. İtar-Tass İnformasiya
Agentliyi xəbər verir ki, 366-cı motoatıcı
alayı ərazidən çıxmağa, əslində isə
müharibə edən iki etnik qrup - ermənilər
və azərbəycanlılar arasındakı buferi
aradan götürməyə başlamışdır.
Hər iki tərəf müdaxilə etmək üçün
heç bir cəhd etməyib. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının
tərkibindədir, onun əhalisinin çox
hissəsini isə ermənilər təşkil edir.
Şəhərin bombardman edilməsi.
Azərbaycanın informasiya agentliyi
Azərinform xəbər vermişdir ki, Bazar günü gecə Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlılar məskunlaşan Şuşa
şəhəri ermənilər tərəfindən raket
atəşinə tutulub. Vəncəli qəsəbəsinə
edilmiş digər bir hücum zamanı isə bir
neçə adam yaralanmışdır.
Ermənistan respublikası keçən
həftə azərbaycanlıların yaşadığı Xocalı
şəhərində 1000 nəfərin onun hərbçiləri
tərəfindən öldürülməsini və qırğından
xilas olmaq üçün qarla örtülmüş dağlardan qaçan kişi, qadın və uşaqların
soyqırımını inkar edir. Lakin bu ərazidə
onlarla insan meyiti Azərbaycana bu
soyqırımın törədilməsini iddia etməyə
əsas verir.

İki yük maşını meyitlə dolduruldu.
“Röyters”in fotoqrafı Frederik Lenqan
Ağdam yaxınlığında azərbaycanlıların
meyitləri ilə dolu iki yük maşını görmüşdür. “Birinci dəfə 35 meyit saydım və
məncə ikinci maşında da bir o qədər
meyit var idi. Onların bəzilərinin başı
kəsilmiş, çoxları yandırılmışdı. Onların hamısı kişi idi və bir neçəsi hərbi
rəngdə forma geymişdi”.
Etnik zorakılıq və iqtisadi böhran
dekabrda 11 keçmiş Sovet respublikası
tərəfindən yaradılmış Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin parçalanmasına səbəb ola
bilər. Birlik üzv dövlətlər olan xristian
ermənilərlə müsəlman azərbaycanlılar
arasında uzun illərdən bəri mövcud olan
etnik nifrətin qarşısında aciz qaldı.
Dağlıq Qarabağdakı 4 illik müharibə
1500–2 min adamın ölümünə səbəb
oldu. Keçən həftə baş verən döyüş
xüsusilə dəhşətli idi.
2 mart 1992-ci il

“Tayms”
Qarabağda cənazə təpələri. Anatol
Liven erməni qoşunları tərəfindən
həyata keçirilən kütləvi insan qırğını
barədə məlumat toplayan zaman atəşə
tutulub. Biz Dağlıq Qarabağın qarla
örtülmüş dağlarından aşağı düşərkən
səpələnmiş meyitləri gördük. Görünür,
qaçqınlar qaçarkən onlara atəş açmışdılar. Bu hadisədən sonra jurnalistlər
azərbaycanlı operator tərəfindən
çəkilmiş kadrlara baxdılar. Kadrlarda bizim keçdiyimiz həmin dağların müxtəlif
hissələrində onlarla insan cənazələri
əks etdirilirdi.
Azərbaycanlılar iddia edirlər ki,
keçən həftə ermənilər tərəfindən
işğal olunan Xocalı şəhərindən qaçan

Qərb bölgəsində Xocalı
qurbanlarının xatirəsi yad edildi

Gəncə
Faciənin ildönümü ilə
əlaqədar Gəncədə anım tədbiri
və ağacəkmə aksiyası keçirilib. Anım mərasimində Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Niyazi Bayramov,
Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zeki Öztürk, Gürcüstanın
Gəncədəki baş konsulu Nikolas
İaşvili, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər.
Xocalı sakinlərinin
müvəqqəti məskunlaşdığı
qəsəbədə ucaldılan “Xocalı”
abidəsi ziyarət olunub, önünə
tər çiçəklər düzülüb. Niyazi
Bayramov Xocalı sakinləri
ilə görüşüb, onlara başsağlığı
verib.
Qeyd edək ki, “Xocalı”
abidəsinin ziyarəti gün ərzində
idarə, müəssisə və təşkilatlar,
habelə şəhər sakinləri tərəfindən
xüsusi karantin rejimi qaydalarına riayət olunmaqla keçirilib.
Daha sonra ağacəkmə
aksiyası təşkil olunub. Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində təşkil edilən
aksiyada soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə 613 ağac əkilib.
Aksiyada şəhər rəhbərliyi,
idarə, müəssisə və təşkilatların
nümayəndələri, gənclər iştirak
ediblər. Aksiya çərçivəsində
yerli iqlim şəraitinə uyğun
ağaclar əkilmiş, onlara qulluq
göstərilmişdir.

Goranboy
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Goranboy
rayonunda da Xocalı soyqırımı
şəhidlərinin xatirəsinə 613 ədəd

qətlə yetirilmişdir. Azərbaycan televiziyası Xocalı ərazisindən cənazələrin
yük maşınları ilə evakuasiyasını
göstərmişdir.
2 mart 1992-ci il

“Nyu-York Tayms”
“Röyters”, Ağdam. Ermənilərin
törətdiyi qırğın. Azərbaycanın
ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi
Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməni
hərbçilərinin mülki vətəndaşlara qarşı
törətdiyi soyqırımı haqqında bu gün
yeni bir sübut əldə olunmuşdur. Vertolyotla bölgəyə gedən Azərbaycan
jurnalistləri və rəsmiləri qayıdan zaman
özləri ilə üç uşaq meyiti gətirmişlər. Onların başlarının arxa hissəsi tamamilə
dağıdılmışdı. Onlar dedi ki, ermənilərin
atəş açması onlara meyitləri yığmağa
imkan vermədi.
İnsanların başlarının dərisi
soyulmuşdur. Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlı rəhbərinin köməkçisi Əsəd
Fərəşov dedi: “Qadınların və uşaqların başlarının dərisi soyulmuşdu. Biz
meyitləri yığmağa başlayanda onlar bizi
gülləborana tutdular”.
Meyitlərin yük maşınları ilə
daşınması. “Röyter”in fotoqrafı Frederik
Lenqan dedi ki o, Ağdam yaxınlığında azərbaycanlıların meyitlərinin iki
yük maşınına doldurulduğunu görüb:
“Birinci dəfə 35 meyit saydım və məncə
ikinci maşında da bir o qədər meyit var
idi. Onların bəzilərinin başı kəsilmiş,
çoxları yandırılmışdı. Onların hamısı
kişi idi və bir neçəsi hərbi rəngdə forma
geymişdi”.
3 mart 1992-ci il

“Tayms”
Anatol LİVEN. İşiqlandırılmamış soyqırımı. Dağlıq Qarabağın
təpələrində qadın və uşaqlar daxil
olmaqla 60-dan çox meyit səpələnmişdi
və bunlar erməni qoşunlarının Azəri
qaçqınlarına qarşı törətdiyi qırğını
təsdiq edir. Yüzlərlə adam itgin düşüb,
təpə və dərələr erməni qüvvələrinin
azərbaycanlı qaçqınlara qarşı ötən
çərşənbə axşamı törətdiyi soyqırım
nəticəsində öldürülmüş insanların
meyitləri ilə dolu idi.
Burada 31 meyit var idi. Ən azı
daha 31 cənazə ötən 5 gün ərzində
Ağdama aparılmışdı. Bu rəqəmlərə
çərşənbə axşamı gecəsi ermənilərin
Azərbaycan şəhəri Xocalını darma-dağın etdikləri zaman qətlə yetirilən dinc
əhali aid deyil. Həmçinin tapılmamış
meyitlər də istisna olunur.
Soyqırımı zamanı sağ qalan

s oyqırımında erməni faşistləri
tərəfindən xüsusi qəddarlıqla
öldürülmüş 613 şəhidin
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq keçirilən bu aksiyada rayon
icra hakimiyyətinin başçısı
Məhərrəm Quliyev, idarə və
təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Aksiya pandemiya dövrünün
tələb və qaydalarına uyğun
təşkil olunmuşdur.
Tədbir zamanı 613 ədəd
müxtəlif növ, o cümlədən 263
yerli xurma (xirnik), 150 alma,
90 ərik, 60 iydə və 50 heyva
ağacı əkilmişdir.

Gədəbəy
Gədəbəy Rayon İcra
Hakimiyyətinin, Gədəbəy Rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin,
Gədəbəy Rayon Gənclər və
İdman İdarəsinin və Gənclərin
İnkişaf və Karyera Mərkəzinin
Gədəbəy nümayəndəliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş
“Xocalı gənclərin gözü ilə” adlı

“Vaşinqton Tayms”
Brayn Killen, Ağdam. Dağlıq
Qarabağda onlarla insan meyitləri
səpələnmişdir və bu, bu mübahisəli
ərazi uğrunda 4 ildən bəri döyüşlərdə
törədilmiş ən dəhşətli soyqırımın sübutudur. Bu şəhərdən yenicə qayıdan
Azərbaycan rəsmiləri özləri ilə 3 uşaq
meyiti gətiriblər və onların başlarının
arxa hissəsi tamamilə dağıdılıb.
Yerli məsciddə daha 6 meyit var idi
və onların əlləri və ayaqları donmuş,
üzləri isə soyuqdan qaralmışdı. Qadınlardan biri öldürülmüş atasının sinəsinə
qəzəblə vuraraq “Telman!”--deyə qışqırırdı. Cənazə arxası üstə uzanmış və
sağ əli havada donmuşdu.
Ötən həftə ermənilərin işğal etdiyi
Xocalıya vertolyotla qısa səfərdən
qayıdanlar dedi ki, onlar da oxşar
mənzərənin şahidi olublar, ancaq
həcmcə bundan daha böyük. Bir rus
jurnalistinin dediyinə görə o, 50 metrlik
sahədə 30 meyit saymışdır.
Dağlıq Qarabağın ikinci böyük
Azərbaycan şəhəri olan Xocalının
təpədən dırnağadək silahlanmış erməni
hərbçiləri tərəfindən ötən çərşənbə
axşamı işğal olunmasından sonra
ermənilər azərbaycanlıların soyqırımını
inkar etdilər. Azərbaycan 1000 nəfərin
öldürüldüyünü deyir.
“Röyters”in fotoqrafı Frederik Lenqan Ağdam yaxınlığında
azərbaycanlıların meyitləri ilə dolu
iki yük maşını görmüşdür. “Birinci
dəfə 35 meyit saydım və məncə ikinci
maşında da bir o qədər meyit var idi.
Onların bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları yandırılmışdı. Onların hamısı kişi
idi və bir neçəsi hərbi rəngdə forma
geymişdi”.
Azərbaycan televiziyası Azərbaycan
şəhəri olan Ağdama bir yük maşını ilə
meyit gətirildiyini göstərmişdir. Onların
çoxlarının üzləri bıçaqla doğranmış,
gözləri çıxarılmışdı. Balaca bir qızın
qolları havaya açılı vəziyyətdə qalmışdır. O, sanki, kömək diləyirdi.
Ağdam hərbi komandiri Rəşid
Məmmədov İkinci Dünya müharibəsi
zamanı nasistlərin əməllərini xatırlayaraq dedi: “Meyitlər üst-üstə yığılmışdı.
Heç faşistlər də bunu etməmişdir”.
Operator və qərbli jurnalistləri
ərazidən götürən vertolyotun pilotu
dedi ki, Xocalıda və Əsgəran dərəsində
onlarla meyit görüb.
3 mart 1992-ci il

Hazırladı:
R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

ağac əkilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti, IDEA İctimai
Birliyinin sədri Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
maarifləndirmə kampaniyası çərçivəsində Xocalı

rəsm müsabiqəsində fərqlənmiş
şəkillərdən hazırlanmış sərgiyə
baxış keçirilmiş və müsabiqədə
qalib gəlmiş məktəblilər Hüseynli Nübar Süleyman qızı 1-ci
yer, Tağıyeva Gülər Rinad qızı
2-ci yer, Əliyeva Sevda Rövşən

qızı 3-cü yer tutaraq diplom və
hədiyyələrlə mükafatlandırılmışdırlar.
Qaliblərə mükafatları təqdim
edən rayon icra hakimiyyətinin
başçısı İbrahim Mustafayev
demişdir ki, bəşər tarixində
görünməmiş bir cinayəti rəsm
əsərlərinin, necə deyərlər,
dili ilə təqdim etməyin özü
vətənpərvərliyin bir nümunəsi
olmaqla yanaşı, dünya
ictimaiyyətinə təbliğat vastəsidir,
mesajdır. Azərbaycanın haqq
işinin dünyaya çatdırılmasında
Gədəbəy gənclərinin bu işi
təqdirəlayiqdir.

Tovuz
Tovuz Rayon İcra
Hakimiyyətində Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümünə
həsr olunmuş onlayn formatda
müşavirə keçirilmişdir.
Tədbirdə rayonun hüquqmühafizə orqanlarının, idarə,
müəssisə və təşkilatların
rəhbərləri, inzibati ərazi
dairələri üzrə nümayəndələr və
ictimai fəallar iştirak etmişlər.
Xocalı soyqırımına məruz
qalan soydaşlarımızın xatirəsi bir

dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan
rayon icra hakimiyyətinin başçısı
Məmməd Məmmədov demişdir
ki, bu il biz Xocalı soyqırımının
ildönümünü xüsusi bir tarixi
şəraitdə qeyd edirik. Nəhayət
29 ildən sonra Müzəffər Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan
Ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və 2020-ci ilin
8 noyabrı Azərbaycan tarixinə
Zəfər tarixi kimi əbədi həkk
olundu. Qısa zamanda düşmənin
darmadağın edilməsi ilə Xocalı qurbanlarının, həmçinin
birinci Qarabağ müharibəsində
həyatlarını itirən insanların
hamısının qisası alındı.
Tədbirdə rayon icra
hakimiyyəti aparatının hüquq
şöbəsinin müdiri Svetlana Verdiyeva “Xocalı soyqırımı bəşəri
faciədir”, rayon təhsil şöbəsi
müdirinin müavini Məhəbbət
Hüseynova “Xocalı harayı”,
Qarabağ müharibəsi əlilləri,
veteranları və şəhid ailələri ictimai birliyi rayon filialının sədri
Əli Əliyev “Xocalı faciəsindən
Böyük Qələbəyə doğru” mövzularında çıxış etmişlər.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

STAR neft emalı zavodu
xam neft idxalını artırıb
Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkətinin (SOCAR)
Türkiyədəki STAR neft
emalı zavoduna 2020ci ilin dekabrında 878
239 ton xam neft idxal
olunub. 2019-cu ilin
eyni dövründə zavod
803 427 ton neft idxal
etmişdi.
Enerji Bazarının
Tənzimlənməsi Təşkilatının
(EPDK) hesabatında qeyd
olunur ki, STAR dekabrda 32
970 ton dizel yanacağı ixrac
edib. 2019-cu ilin dekabrında
bu rəqəm 125 856 ton olmuşdur.
Ötən ilin dekabrında zavod 577 278 ton
dizel yanacağı, 9 245 ton aviakerosin, 19
252 ton mayeləşdirilmiş neft qazı, 26 684 ton
qeyri-maye qaz, 124 202 ton nafta, 53 270
neft koksu, 3 802 yüksək kükürd tərkibli dizel

yanacağı, 9 278 ton keçid məhsulu və 97 162
ton digər məhsullar istehsal edib.
Qeyd edək ki, STAR neft emalı zavodunun açılışı 2018-ci il oktyabrın 19-da olub.
Zavodun istehsal gücü ildə 10 milyon tondur.

“Xalq qəzeti”
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2 mart 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Xocalı qanı kəsilməyən yaramızdır
1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan ordusu
Azərbaycanın Xocalı şəhərində dinc və günahsız əhaliyə qarşı amansız soyqırımı törətdi.
Bununla XX əsrin sonlarında daha bir dəhşətli
insanlıq dramı yaşandı. Bu faciə bir tərəfdən
hər bir Xocalı sakininin öz torpağına, millətinə,
Vətəninə sədaqətinin nümunəsidir, digər tərəfdən,
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı
törətdiyi soyqırımıdır, barbarlığın və faşizmin yeni
təzahürüdür....

Bu fikirləri İsraildə nəşr olunan “The
Jerusalem Post” qəzetinin tanınmış analitiki,
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
İsraildəki nümayəndəliyinin rəhbəri Arye Qut
bildirib.
O deyib ki, Ermənistanın uzun illər davam
edən hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan
ərazilərinin 20 faizi işğal edilmişdi, bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkünə çevrilmişdi. Erməni vandalizmini
saymaqla bitməz, lakin Xocalı soyqırımı bu
vəhşiliyin pik nöqtəsidir. Ermənistan silahlı
birləşmələrinin vəhşiliyi nəticəsində Xocalı
sakinlərindən 613 nəfəri öldürülmüş, 487
nəfəri şikəst olmuş, 1275 dinc sakin – qocalar,
uşaqlar, qadınlar əsir götürülmüş, ağlasığmaz
işgəncələrə, təhqirlərə və həqarətlərə məruz
qalmışlar. 150 nəfərin taleyi indiyədək məlum
deyildir. Bu, əsl soyqırımı idi. Xocalıda qətlə
yetirilmiş 613 nəfərdən 106-sı qadın, 63-ü
uşaq, 70-i qocalar olmuşdur. Ancaq bizim
təsəllimiz də var. Belə ki, 44 günlük Vətən
müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Ordusu
düşməni, demək olar ki, tam məhv etdi, onların silahlı quldur birləşmələrini Qarabağdan
vurub çıxardı. Lakin nə qədər böyük qələbə
qazansaq da, Xocalı soyqırımı heç zaman
yaddaşımızdan silinməyəcək. Xocalı qanı
kəsilməyən yaramızdır.
A.Qut qeyd edib ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət”
beynəlxalq kampaniyası dünyada bu soyqırımı tanıtmaq üçün böyük işlər görür. Bu
prosesə dəstək olaraq öz həyatım, atamın
həyatı və dəhşətli Xocalı soyqırımı ilə bağlı
hissənin də olduğu real hadisələrdən bəhs
edən sənədli roman yazdıq. Bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Bakı şəhərində
möhtəşəm təqdimatlarını keçirdik. Əsərdə
müxtəlif konfessiyalara, millətlərə mənsub,
fərqli mühit və şəraitdə böyümüş, taleyin qismətindən Bakı şəhərində görüşən
iki gəncin– Polad və Röyanın ülvi, saf
məhəbbətini təsvir etməyə çalışmışıq. Əsərin
baş qəhrəmanı Röyanın taleyi vasitəsilə
Ermənistanın Xocalıda azərbaycanlı mülki
əhaliyə qarşı törətdikləri dəhşətləri real olaraq
təsvir etmişik. Röya hələ uşaq ikən erməni
cəlladlarının Azərbaycanın Xocalı şəhərinin

dinc sakinlərinə qarşı törətdiyi amansız qırğının şahidi olub. O, xalqının zorla cəlb edildiyi
müharibənin bütün dəhşətlərini yaşayıb. Röya
böyüdükdən sonra soyqırımı zamanı sağ
qalmış həmyerlilərinə itkin düşmüş doğmalarını və yaxınlarını tapmaqda kömək etmək
qərarına gəlir. O, var qüvvəsi ilə Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasına çalışır.
“Ağrı” romanında XX əsrin faciəsi-Xocalı soyqırımı ətraflı təsvir olunub. Əsərdə
Xocalıda kütləvi qırğından sağ çıxa bilmiş
sakinlərin ifadələri əsasında “əzabkeş” erməni
xalqının iç üzü açılıb, Azərbaycan xalqının
kədəri və faciəsi ürəkağrısı ilə təsvir edilib.
Bu, olmuş tarixdir, bu, real hadisədir və onu
gizlətmək niyyətimiz yoxdur. Çünki atam
faciədən bir ay əvvəl Xocalını görmüş şəxsdir
və mən bu romanı yazarkən İsrail mətbuatının
nümayəndələri ilə birlikdə 1992-ci ilin fevral ayında Xocalıda törədilmiş bu dəhşətli
gecənin real şahidləri ilə bir neçə dəfə
görüşmüşəm. Ermənistan silahlı birləşmələri
tərəfindən 1992-ci ildə törədilmiş vəhşiliklər
İŞİD tərəfindən istifadə edilmiş üsullara
oxşardır. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın
Xocalı şəhərində törədilmiş qanlı soyqırımı aktı mənim üçün də şəxsi ağrı-acıdır,
mənim də şəxsi faciəmdir. Biz həm də,
romanın qəhrəmanları vasitəsilə göstərməyə
çalışmışıq ki, Azərbaycanda yəhudilər və
müsəlmanlar həmişə birgə tarix və taleyə
malik qardaşlar kimi dinc yaşayıblar və yaşamaqda davam edirlər.
İsrailli ekspert əlavə edib: “İsrail dövlətinin
vətəndaşı kimi fəxr edirəm ki, Azərbaycanda
multikulturalizm və tolerantlıq həyat tərzidir.
Bu dövlətdə heç vaxt təqiblər, qırğınlar
və antisemitizm faktları olmayıb. Qədim
Azərbaycan torpağında İslam, iudaizm,
atəşpərəstlik, xristianlıq və s. dinlər mövcud
olub. Bu ölkədə indi də yüksək tolerantlıq
və dözümlülük vardır. Belə bir əhəmiyyətli
tarixi fakt da var ki, müsəlman Şərqində ilk
parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hökumətində dörd nazir yəhudi
xalqının nümayəndələri olublar ki, bu da
Azərbaycanda tarixən yəhudilərə bəslənilən
münasibəti göstərir.”

Təqdim etdi:
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son günlərdə yaydığı
məlumatda bildirilir ki, koronavirusun mutasiyası nəticəsində
yaranan və ilk dəfə Cənubi Afrika Respublikasında aşkarlanan
B.1.351 ştammının 46 ölkədə, Braziliya və Yaponiyada rast gəlinən
P.1 ştammının isə 21 ölkədə yayıldığı rəsmi olaraq təsdiqlənib.
Beynəlxalq qurumdan, həmçinin bildirilib ki, koronavirusa ümumi
yoluxma hallarının dünya üzrə azalması heç də arxayınlaşmağa
əsas verməməlidir, çünki virusun variantları nəzərə çarpmadan
yayılmaqdadır. Bir çox ölkədə bu variantların qeydiyyata alınmaması
onların statistikasını aşağı göstərsə də, qeyri-rəsmi göstəricilərin
daha da yüksək olma ehtimalı var.
BMT – nin Baş katibi Antonio Quterreş Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə
müraciət edərək deyib ki, COVID – 19
insanların həyatını məhv etməyə və
iqtisadiyyatı sarsıtmağa davam edir.
Dünya əhalisinin vaksinasiya prosesi
çətin ki, dürüst və bərabər hesab edilə
bilər. Baş katib vaksinlərin ədalətli
bölüşdürülməsinin qlobal ictimaiyyət
qarşısında duran əsas mənəvi vəzifə
olduğunu qeyd edib. Bildirib ki, bu gün
COVID – 19 əleyhinə bütün vaksinlərin
75 faizi cəmi 10 ölkənin payına düşür.
Eyni zamanda, 130 – dan çox ölkə
var ki, hələ vaksinlərin bir dozasını da
almayıb.
A.Quterreş pandemiya ilə
mübarizənin, iqtisadiyyatın bərpası
üzrə koordinasiyalı səylərin və xüsusilə
qlobal vaksinasiya planının hazırlanmasının zəruriliyini bildirib. BMT rəhbəri
hesab edir ki, “Böyük 20” –liyə daxil
olan ölkələr belə bir planın hazırlanması
ilə məşğul olan fövqəladə operativ qrup
yaratmalıdırlar.
Məlumdur ki, yanvarın 18 –dən
etibarən Azərbaycan da bir sıra aparıcı
ölkələrin sırasına qoşularaq yeni növ
koronavirusa qarşı vaksinasiyaya başlayıb. İlk günlərdə peyvənd olunanlara artıq ikinci doza vurulur. Həmçinin fevralın
17-dən başlayaraq, yaşları 50 – 64 olan
şəxslərin peyvəndlənməsinə başlanıb.
Qeyd etməliyik ki, pandemiya elə bir
təhlükədir ki, ondan xilas olmağın ən
kəsə yolu yalnız budur. Biz, virusun
aramızdan çəkilıməsi üçün, ya oturub
virusun mutasiyaya uğrayıb zəifləməsini
gözləməliyik, ya da əhalinin çox böyük
bir hissəsinin virusa yoluxaraq kütləvi
immunitet qazanmasını. Ölkəmiz haqlı
olaraq peyvəndi ən kəsə, düzgün və
vacib bir istiqamət hesab edir. Ona görə
də əminliklə deyə bilirik ki, peyvənd
olunmağın alternativi yoxdur. Əvvəla,
bununla ilk növbədə özümüzü yoluxmaq təhlükəsindən qoruyuruq, həm də
yoluxacağımız təqdirdə onun yüngül
ötüb keçməsini təmin etmiş oluruq.
Peyvənd kampaniyası başlayan ilk
gündən mütəxəssislər bildirirlər ki, heç
bir şübhəli fikirləri yaxına buraxmadan,
tərəddüd etmədən vaksin olunmaq
lazımdır və hər birimizin və bütövlükdə

Beynəlxalq Azərbaycanlı Xanmlar Klubunun
təşkilatçılığı ilə Niderlandda fəaliyyət göstərən
Life24 kanalının “Hollanda gündəmi” proqramında
Xocalı qətliamı mövzusundan danışılıb.

Life24 kanalında Xocalı
soyqırımından danışılıb

Yavuz Nufelin
aparıcısı olduğu proqramda Azərbaycanın
Niderland Krallığındakı
səfiri Fikrət Axundov,
Milli Məclisin deputatı
Ramin Məmmədov,
Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının
baş müəllimi Zaur
Məmmədov, Fransada fəaliyyət göstərən
"Alim" Elmi Assosiasiyasının rəhbəri,
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Günel Səfərova və Xocalı
sıyqırımının şahidi Əfsanə Ələkbərova iştirak ediblər.
Qonaqlar 29 il öncə Xocalıda baş verən hadisələr barədə
ətraflı məlumat veriblər, bu faciəyə aparan ictimai-siyasi
proseslər, Xocalı soyqırımının beynəlxalq səviyyədə tanınması, erməni faşizminin ifşa olunması üçün Azərbaycan
dövlətinin və diaspor təşkilatlarının fəaliyyətindən bəhs
ediblər.
Aparıcının suallarını cavablandırarkən Günel Səfərova
Fransada fevralın 23-də "Xocalı soyqırımının müxtəlif
aspektlərdən təhlili" mövzusunda vebinar keçirdiklərinə diqqəti
cəlb edib.
Fransada Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin
keçirilməsində qarşılaşdıqları çətinliklərdən danışarkən
G.Səfərova xatırladıb ki, Lion şəhərində yaşayır və uzun illər
burada şəhər merinin birinci müavini erməni əsilli fransız
olub. İndiyədək Lion şəhərində Xocalı ilə bağlı tədbir keçirə
bilməmişik. Bizə birbaşa "icazə vermirik" demirlər, bürokratik
əngəllərlə vaxtı uzadırlar. Erməni lobbisinin qatı milliyyətçi
qanadının nümayəndələri Xocalı soyqırımı ilə bağlı Parisdə
təşkil edilən anım mərasimlərinə dəfələrlə basqın edib və
ağlasızmaz azğınlıqlar törədiblər.
Proqramı aşağıdakı linkdən izləmək mümkündür:
https://www.youtube.com/watch?v=h-RPZB0iz8Q

aparıblar. Tədqiqat zamanı, 2020 – ci
ilin aprelindən oktyabr ayına qədər
bəzi xəstələr standart müalicə alarkən,
bəzilərinə həmin müalicədə təyin edilən
preparatlarla yanaşı sink qlükonat (50
mg) və C vitamini (8000 mg) verilib.
Araşdırmanın nəticəsində, C vitamini və sink alan xəstələrin digərləri ilə
müqayisədə simptomların şiddətində
və müddətində ciddi bir fərq olmadığı
müəyyən edilib. Deməli C vitamini və
sink qəbul etmədən də xəstələr eyni
göstəricilərlə sağala bilərmişlər.

“Xalq qəzeti”
qədər sürətli və təsirli bir peyvənd
yaratmaq olduğunu qeyd edib: “Bunun
üçün “işıq sürəti” ilə proyektə başladıq. Peyvənd bərabər paylanılmalıdır.
Vaksini yaradan zaman da bir çox
əngəllərlə rastlaşdıq və onları dəf etdik.
Hazırda peyvəndin paylanılmasında bu
çətinlikləri yaşayırıq. Əminik ki, hər şey
normala dönəcək”.
Qeyd edək ki, ölkəmizdə 2021 –
2022 –ci illər üçün koronavirusa qarşı
vaksinasiya strategiyası hazırlanıb və
peyvəndləmə mərhələli şəkildə həyata

Bu gün
Od çərşənbəsidir
Od çərşənbəsi Azərbaycan xalqının min illər boyu bayram etdiyi Novruz
yaradılışının mərhələlərini əks etdirən dörd ünsürdən biridir. Xalq arasında
bu çərşənbəyə bəzən Üskü çərşənbə, Addı çərşənbə də deyilib. Bu çərşənbə
qədim insanların Günəşə, oda olan müqəddəs inamından irəli gəlir. İnanclara
görə, od yeni həyatın, baharın, istiliyin gəlişinin rəmzidir. Hələ qədim
dövrlərdən insanlar odu qoruyub, oda hörmət ediblər. Qalanan tonqallar
sayına görə həmişə nəyə isə işarə olub.
Zərdüşt inanclarından hələ
çox-çox əvvəl insanlar təbiəti
canlandıran, torpağı isidən
Günəşi, onun yerdəki simvolu olan odu təsəvvürlərində
rəmzləşdiriblər. Belə bir etiqad
yaranıb ki, insanlar Günəşi
və odu nə qədər əzizləsələr,
oхşasalar, təbiət o qədər tez
isinər, adamlara хoşbəхtlik
gətirər. Kənd yerlərində camaata Od çərşənbəsinin olmasını bildirmək üçün həmişə
dağların başında tonqallar
qalanırmış. Əgər dağlar olmasa, hündür yerlər seçərək,
o hissələrdə tonqalın qalanması məqsədə uyğun hesab
olunurmuş.
Bineyi – qədimdən Novruz
bayramına qədər bir çox
tamaşa və oyunlar keçirilib.
Adət-ənənəyə uyğun olaraq,
bu tamaşa və oyunlarda
əsasən cavanlar iştirak ediblər.
Yaxın keçmişimizdə bölgələrdə
keçirilən cıdır, qılıncoynatma,
kəməndatma, gözbağlıca,
kosa-kosa və digər oyun və
tamaşalardan ən çox cıdır
və kosa–kosa oyunlarında
kütləvilik seçilib. Bu oyunlarda
cavanlarla bərabər uşaqlar da,
yaşlılar da çox olub. Novruza
qədər keçirilən çərşənbələrdən
ən kütləvisi Od çərşənbəsi
olub və indi də belədir. Bu
gün bölgələrimizdə hər ailə
öz həyətində bir tonqal çatıb,
əlavə olaraq küçədə də ocaq
qalayacaqsa, şəhərdə hər
binanın önündə olmasa da,
iki - üç binadan bir, 300 – 400
ailəyə bir tonqal qalanacaq.
Amma hər yerdə uşaqlar bu
çərşənbəyə xüsusi hazırlaşırlar. Çünki, tonqalın alovu ərşə
bülənd olanda yerdən götürülür, od üstündən tullanmaqla
məharətlərini göstərmək
istəyirlər.
Bu gün Od çərşənbəsidir.
Su çərşənbəsi kimi onun da öz
atributları, özəllikləri, öz süfrəsi

var. Bu günün əsas atributu
oddur, ocaqdır. Müqəddəs
ocaq, ilkinliyimizin ilıq hənirinə
belə tapındığımız, and içdiyimiz ocaq! Bu gün də başqa
çərşənbələr kimi qonum-qonşuya, lap yaxın qohuma belə
evdən çıraq, maya, un, kibrit
vermək olmaz. Axşama iş-güc
qalmasın deyə, evi də ertədən
təmizləyərlər. Heç süfrədən
tökülən qırıntılara belə
süpürgə çəkməzlər, adətə görə
günah sayılar. Bu gün ehsan
vermək, yas yerinə getmək
də günah hesab edilir. Qızgəlinlər əllərinə xına qoyarlar
ki, əllər od rəngində olsun.
Ağbirçək, ağsaqqal
olan ailələrdə çərşənbələr
indi də ilkinliyini qoruyub
saxlayır. Nə uşaqların
yumurta döyüşdürməsinə,
nə də, o başdan çıxıb qaş
qaralanda evə dönməsinə
söz deyən olur. Uşaqlar şənlik
gözlədiklərinə görə, onlara
bunu qadağan etmirlər. Gün
uzunu bir – birinə tapmaca
deyən uşaqların səs – küyü
qulaq batırsa da, onlara yenə
acıqlanmırlar... Papaqatma bu
çərşənbəyə aid olmasa da,
qaş qaralan kimi, uşaqlar hər
evin qapısını döyür, onlara


“Arsax” adlandırılan xalçalar
Vətənimizin ayrılmaz hissəsi olan Qarabağın
azərbaycanlı xalçaçıları tərəfindən toxunan
milli irs nümunələrimizdir. Bu sərgi ermənilərin
növbəti falsifikasiyasıdır. Çox güman ki,
kolleksiya 1992-ci il Şuşanın işğalı zamanı
azərbaycanlıların evlərində qalan xalçalardan
ibarətdir.”

Türkiyədə koronavirus peyvəndinin
yaradıcısı Uğur Şahin açıqlamasında
“BioNTech”in xərçəng üçün immunoterapi müalicəsini qorumaq məqsədi
ilə yaradıldığını bildirib. Peyvəndin
yaranması haqqında danışan Şahin
əlavə edib ki, proyektə başlamazdan
əvvəl bunun uğurlu olub - olmaması
ilə bağlı heç bir fikirləri yox imiş: “Əsas
məqsədimiz qısa zamanda peyvəndin
yaradılması olub. Proyekti necə maliyyə
edəcəyimizi bilmirdik. Məsələn, gələcək
2 il üçün ümumi büdcə 350 milyon
dollar idi. Amma peyvəndin proyektinin
1,5 milyard dollar civarında olacağını
bilirdik. Peyvəndi 10 milyondan çox
insan üçün istehsal etdik. Bunu bütün
dünyadakı insanlara çatdırmaq istəyirik.
Düşünürük ki, bu virus hələ bizimlə
çox qalacaq. Bu, sadəcə 2021 –ci və
2022 –ci illərin problemi deyil. Virusun
gələcək 10 ildə də bizə çətinliklər yaradacağı gözlənilir”.
Tədqiqatçı həkim Özlem Türeci
də əsas hədəflərinin mümkün olduğu

keçirilir. Eyni zamanda, həmin proses
ÜST –nın və bu sahə üzrə məşğul
olan institutların tövsiyələri nəzərə
alınaraq aparılır. Peyvəndləmənin ilk
mərhələsi artıq arxada qalıb. Doğrudur,
həmin prosesin kütləviliyi arzuolunan
səviyyədə olmasa da, COVID –19 –la
bağlı yayılmış bəzi fikirlərin yanlış
olduğu təsdiqləndi, təhlükə yaradan,
ümumiyyətlə, heç bir ciddi hadisə qeydə
alınmadı.
Çinin “Sinovac” şirkətinin ölkəmizdə
tətbiq olunan “CoronaVAC” peyvəndinin
effektivliyi və ən əsası, zərərinin olmadığı aparılan tədqiqatlar nəticəsində
sübut olunub və tibb aləmində məşhur
“Lanset” jurnalının səhifələrində də
təsdiq edilib. Vaksinlərə qarşı dünyada
qabarıq şəkildə əks təbliğat getsə də,
hökumətlər də bunları nəzərə alaraq,
bu işi çox yüksək səviyyədə təşkil
edir, vətəndaşların peyvəndlənməsinə
davam edirlər.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Ermənilər xalçalarımızı da
öz adlarına çıxmaq istəyirlər

Peyvəndləmənin düzgün və vacib
istiqamət olduğunu hamı qəbul edir
bəşəriyyətin nicatı yalnız bundan
asılıdır.
Ölkəmizdə tətbiq edilən Çinin
“Sinovac” şirkətinin “CoronaVAC”
peyvəndinin effektivlik müddəti hamıda maraq doğurur. Bu günlər hamını
bir sual düşündürür: Vaksin insanları
həyatı boyu qoruyacaq, yoxsa yenidən
peyvənd edilməyə ehtiyac olacaq?
Bu sahənin elm adamları, tədqiqatçı
infeksionist, virusoloq və epidemioloqları bildirirlər ki, peyvəndin nə qədər
təsirli ola biləcəyini demək çətindir.
Xəstəlikdən sağalandan sonra ən azı
6 ay onun anticisimləri orqanizmdə qalırsa, onda, peyvəndin 6 – 8 ay qoruya
biləcəyini güman etmək olar. Ola bilər
ki, yeni peyvənd dozası ildə bir dəfə
vurulsun, ola bilər, hər altı aydan sonra
vurulsun, bunu konkret demək çətindir.
Çünki hələ bu sahədə lazımi araşdırmalar aparılmayıb.
Peyvənd olunanlarda anticisimlərin
yaranıb-yaranmaması da gündəlikdən
düşmür. Bununla bağlı mütəxəssislər
bildirirlər ki, anticisim yaranmaması halını dünya əhalisinin 1 faizində
müşahidə etmək olar. Yəni, istər
xəstəlik keçirəndən, istərsə də peyvənd
vurulandan sonra onların orqanizmində
immunitet yaranmaya bilər. Bu, çox
nadir halda ola bilər. Həmin şəxslər
tez yoluxa, tez xəstələnə və yoluxma
zamanı xəstəliyi ağır keçirə bilərlər,
çünki immunitetləri zəifdir. Peyvənd
olunsalar da, həm yoluxa, həm də yoluxdura bilərlər. Doğrudur, bütün bunlar
indi sual doğursa da, qarşıdakı illərdə
əldə olunan təcrübələrlə daha dəqiq
öyrəniləcək.
İstər peyvəndlə, istərsə də müalicə
məsələləri ilə bağlı tədqiq edilməli,
öyrənilməli hələ çox nüanslar var.
ABŞ –da mütəxəssislər 214 nəfər
COVID –19 xəstəsi üzərində çalışmalar

verilən hər neməti ən əziz pay
kimi alırlar. Od çərşənbəsində
ailə üzvlərinin hər biri qalanan
tonqalın üstündən tullanıb
“Ağırlığım bu tonqalda yansın”
– deyə alqış – dua edərlər.
Adət-ənənəyə görə, hətta, Od
çərşənbəsində tonqal qalayıb,
alovun üzərindən tullanmaqla
bütün xəstəlikləri, pislikləri və
azar-bezarı odda yandırırlar.
Qaranlıqda ocaq başına, alovun işığına və istisinə toplaşanlar bir-birlərinə xoş niyyətli
diləklər arzulayırlar.
Uzun illərdir ki, hər
çərşənbədə ilk alqış-duamız işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi
ilə bağlı olub. İnanırdıq ki,
Prezident İlham Əliyevin əzmi
ilə Qarabağımız işğaldan
azad ediləcək. Artıq bu gün o
torpaqlarda da tonqallar çatılacaq, hərbçilərimiz çərşənbə
tonqalının ətrafına yığışacaqlar. İndi başqa arzularımız
qanadlanır. Bayram tonqallarının Zəngəzurda, Göyçədə
alovlandırılması diləyilə deyək:
Od çərşənbəmiz mübarək!

Bu fikirləri İrəvanda Tamanyan adına Milli Memarlıq
Muzey İnstitutunda Şuşa
Xalça Muzeyindən ötən
ilin noyabrın 1-də çıxarılan
xalçalardan təşkil olunacaq sərginin keçirilməsinə
münasibət bildirən
Azərbaycan Milli Xalça
Muzeyinin direktoru Şirin
Məlikova söyləyib.

Direktor bildirib ki, xalça elə
nadir sənət nümunələrindəndir
ki, toxunduğu bölgənin
tarixini, o ərazidə yaşayan xalqa mənsubluğu
barədə mühüm məlumatlar
mənbəyidir. Xalçalarımızın erməniləşdirilməsində
mənfur qonşularımızın əsas
məqsədlərindən biri də Qarabağın tarixini saxtalaşdırmaq-

dır. Əsrlər boyu burada toxunan xalçalardakı kompozisiya,
naxışlar və rəng həlli Qarabağın məhz Azərbaycanın qədim
mədəniyyət mərkəzlərindən
biri olduğunu bir daha sübut
edir.
Ermənilər xalça toxuculuğu ilə deyil, xalça ticarəti
ilə məşğul olmuş, ticarət
prosesində Azərbaycan
xalçalarını erməni xalçaları
kimi təqdim edərək yalan
toxumunu dünyaya yaymağa nail olmuşlar. XIX əsrdə
Qarabağda tədqiqatlar
aparmış Y.Zedgenidze bütün
müsəlman əhalinin xalçaçılıqla məşğul olduğunu,
Qarabağda toxunan xalçaların kəmiyyət və keyfiyyətinə
görə bütün Qafqazda birinci
yer tutduğunu, ermənilərin
isə bu sənətlə məşğul
olmadığını, əksinə, xalçaçılıq sənətinə “arzuolunmaz
iş” prizmasından yanaşdıqlarını yazır. XIX əsrdə
azərbaycanlıların xalça toxuculuğuna rişxəndlə yanaşan
ermənilərin törəmələrinin bu
gün XXI əsrdə Azərbaycan
xalçalarına iddia irəli sürməsi
mədəni irsimizə qarşı növbəti
təcavüzdür.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusdan 71 nəfər
sağalıb, 125 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 71 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb, 125 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan
verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən
analiz nümunələri müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 234 min 662
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib. Onlardan 228 min 839 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 3223 nəfər vəfat ed.ib.
Aktiv xəstə sayı 2600 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 602 min 884 test
aparılıb. Dünənki test sayı isə 4205-dir.
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2 mart 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Qərbi Azərbaycandakı tarixi-mədəni abidələrimiz
ermənilər tərəfindən darmadağın edilib
Hazırda Ermənistan adlanan qədim Azərbaycan
torpaqlarında 8000 tarix və mədəniyyət abidəmiz
olub, lakin onların böyük əksəriyyəti ermənilər
tərəfindən dağıdılıb, bir qismi isə erməniləşdirilib.
Mədəni dəyərlər üzrə
tədqiqatçı ekspert, Beynəlxalq
Memarlar Akademiyasının
Moskva şöbəsinin professoru, Azərbaycan Memarlar
İttifaqının İdarə Heyətinin
üzvü Faiq İsmayılov Trend-ə
bildirib ki, dağıdılan abidələr
Azərbaycanın İslam dövrü,
erməniləşdirilən abidələr isə
xristianlığın yayıldığı dövrə və
xristianlıqdan əvvəlki əsrlərə
aid abidələri olub.
F.İsmayılov bildirib ki, hazırda Ermənistan ərazisindəki
Azərbaycan abidələrinin nə
qədərinin mövcudluğunu qoruyub saxladığı tam məlum deyil.
Bu sahədə dəqiqləşdirmələrin
aparılmasına ehtiyac duyulur:
"Cənubi Qafqazda tarixən
heç bir erməni siyasi qurumu
mövcud olmayıb. Ermənilər
üçün ilk dövləti bu regionda
havadarları 1918-ci ildə Qərbi
Azərbaycan torpaqlarında
yaradıblar. Sovet İttifaqı
dövründə azərbaycanlılar
bu torpaqlardan sıxışdırılıb
çıxarılıb və onlara məxsus
mədəni-irs nümunələri
dağıdılıb, böyük sayda tarix
və mədəniyyət abidələri və
yer adları erməniləşdirilərək
mənimsənilib.

güclü mövqeyindən xəbər
verir. Zəngəzurda 36 məscid,
İrəvan quberniyasının
Eçmiədzin qəzasında 36,
Sürməli qəzasında 47, ŞərurDərələyəz qəzasında 63,
Novobayəzed qəzasında 14,
İrəvan qəzasında 54 məscid
fəaliyyət göstərib. Lakin bu
məscidlərdən yalnız İrəvandakı
Göy məscid qalıb, Mehridəki
bir məscid isə kilsəyə çevrilib.
Sunik bölgəsinin Aqarak
kəndi ərazisindəki bu Qafqaz Albaniyası dövrü abidəsi
məqsədli şəkildə dağıdılmaya
məruz qalıb.
Tavuş bölgəsinin Dilican şəhəri ətrafında olan üç
məbədin hamısının qapısının
üstündəki yazılar ermənilər
tərəfindən silinib.

İrəvan quberniyasında
məscidlərin artma dinamikası
1904-cü ildə 201, 1911-ci ildə
342, 1915-ci ildə 391 olub. Bu
artım dinamikası bölgələrdə
müsəlman ruhanilərinin

Qazax: yaşı 50-dən yuxarı şəxslərin vaksinasiyası başladı
Qazaxda Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022ci illər üçün Vaksinasiya Strategiyası”na uyğun olaraq COVID-19 infeksiyasına
qarşı mübarizə məqsədilə əhalinin peyvənd olunması kampaniyası uğurla həyata
keçirilir.

Rayonda yaşı 50-dən yuxarı olan
şəxslərin də vaksinasiya prosesi başlanmışdır. Bu prosesin ilk günü icra

qeyri-insaniliklə yazıldığını vurğulayan
müəllif Xocalı şahidlərinin ermənilər
tərəfindən başlarına gətirilən işgəncələri
dürüstlüklə anlatdıqlarına diqqəti cəlb
edib.
Müəllif bildirir ki, müharibə və soyqırımı günahkarları mühakimə edilənə
və Xocalı qətliamı beynəlxalq hüquqa
əsasən soyqırımı elan olunana qədər
xocalıların yaraları sağalmaz. İnsan
hüquqlarını müdafiə edən qurum kimi
Avropa İttifaqı hərbi cinayətkarların
ədalət mühakiməsinə verilməsini
Ermənistandan tələb etməlidir, çünki bu,
onun mənəvi borcudur.
Qeyd edək ki, 2020-ci il martın 12-də
Bakı Kitab Mərkəzində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun təşkilatçılığı
ilə yazıçının Bakı şəhərinə həsr edilmiş
“Küləklər şəhəri” kitabının təqdimat
mərasimi keçirilib.

Estoniyanın https://
arvamus.postimees.ee
xəbər portalında estoniyalı
yazıçı Kersti Kivirüütün
Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümünə həsr edilmiş
məqaləsi yayımlanıb.

1988-ci ildən sonra
kütləvi terrora məruz qalan
azərbaycanlılar bu əraziləri
tərk etməyə məcbur oldular və
bundan sonra bu ərazidə qalan
azərbaycanlılara məxsus olan
maddi-mədəniyyət abidələri də
ermənilər tərəfindən dağıntılara, məhvə məruz qaldı".
Tarixi mənbələr
əsasında indiki Ermənistan
ərazisində mövcud olan

qədim abidələrimiz haqqında
məlumat verən tədqiqatçı qeyd
edib ki, 1915-ci il məlumatına
görə, Zəngəzur və İrəvan
quberniyasının ərazisində
391 məscid fəaliyyət göstərib.

Estoniyalı yazıçı
Xocalı soyqırımından bəhs edib

hakimiyyətinin başçısı Rəcəb
Babaşov da rayon mərkəzi
xəstəxanasına gələrək
COVID-19 əleyhinə peyvənd
olunmuşdur.
Vətəndaşlarla
səmimi söhbət edən icra
hakimiyyətinin başçısı
Prezident İlham Əliyevin və
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında pandemiya ilə mübarizə
sahəsində görülmüş işlərin kökündə
onların sağlamlığının dayandığını bildirmişdir. Rayon rəhbəri pandemiya ilə mübarizə

tədbirləri çərçivəsində həyata keçirilən
vaksinasiya prosesinin vətəndaşların sağlamlığı üçün vacib mərhələ olduğunu qeyd
etmiş və bu işdə hər bir vətəndaşın üzərinə
böyük məsuliyyət düşdüyünü vurğulamışdır.
Məlumat üçün bildirək ki, Qazax Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasında əhalinin COVID19-a qarşı vaksinasiya prosesinin yüksək
mütəşəkkilliklə aparılması üçün bütün
zəruri tədbirlər görülüb. Belə ki, vaksinasiya prosesinin həyata keçirilməsi məqsədilə
rayon mərkəzi xəstəxanasının yoluxucu
xəstəliklər şöbəsində qəbul, qeydiyyat,
xüsusi peyvənd, nəzarət, təcili tibbi yardım
otaqları ayrılmışdır. Burada peyvəndlərin
daşınması üçün TƏBİB-in təlimatlarına
uyğun hər cür şərait yaradılmışdır.

Məqalədə qeyd olunur ki, 24 fevral
1992-il tarixində Estoniyada sovet
işğalından sonra ilk dəfə respublikanın müstəqilliyini milli şənliklərlə qeyd
edərkən minlərlə kilometr cənubda
Dağlıq Qarabağın hələ də yarası sağalmamış Xocalı şəhərini faciəyə yaxınlaşdıran proseslər baş verirdi. Xocalı
qırğınının tarixə qeyri-adi vəhşilik və

Məqaləni ətraflı şəkildə aşağıdakı
linkdən oxumaq mümkündür:
https://arvamus.postimees.
ee/7189056/kersti-kiviruut-29-aastathodzalo-tapatalgutest

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

BTQ ilə Türkiyədən Çinə
üçüncü ixrac qatarı yola salınıb

Türkiyənin daha bir ixrac
yükü Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ)
dəmir yolu ilə Çinə istiqamət
götürüb.
Bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) törəmə müəssisəsi
“ADY Konteyner”dən məlumat verilib.
Kösəköy stansiyasından yola
çıxan konteyner blok qatarının son
təyinat məntəqəsi Çinin Sian şəhəridir.
Qatar hər biri 40 futluq olmaqla 41
konteynerdən ibarətdir. Yükü isə Türkiyə
istehsalı olan elektrik avadanlıqlarıdır.
Qatar BTQ dəmir yolu ilə hərəkət

edərək Bakıya çatdıqdan sonra fider
gəmisi vasitəsilə Qazaxıstanın Aktau
limanına yola salınacaq. Daha sonra isə
yolunu dəmir yolu ilə davam etdirəcək.

Bu, qardaş ölkədən dünyanın ən iri
iqtisadiyyatlarından biri olan Çinə yola
salınan sayca üçüncü ixrac qatarıdır.

“Xalq qəzeti”

Mənzil və fərdi evlə təminat proqramı son
3 illə müqayisədə 5 dəfəyə yaxın genişlənir
Prezident İlham Əliyevin xüsusi
qayğısı nəticəsində mənzil və fərdi
evlə təmin olunan şəhid ailələri və
müharibə əlillərinin sayı ildən-ilə
əhəmiyyətli dərəcədə artır.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyindən verilən məlumata görə,
nazirlik tərəfindən şəhid ailələrinə və
müharibə əlillərinə 2018-ci ildə 626
mənzil və fərdi ev təqdim edilibsə,
2019-cu ildə bundan 50 faiz çox olmaqla
934 mənzil və fərdi ev verilib.
Dövlət başçısının tapşırığına əsasən

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

2020-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 70
faizə yaxın çox olmaqla 1572 mənzil
və fərdi ev bu kateqoriyadan olan
vətəndaşlara verilib.
2021-ci ildə isə 2018-ci ilə
nisbətən bu proqram 5 dəfəyə yaxın
genişlənəcək. Bu il 3 minədək mənzil
və fərdi ev şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə təqdim ediləcək.
Ümumilikdə bu vaxta qədər 9200dək mənzil və fərdi ev həmin kateqoriyalardan olan vətəndaşlara verilib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC

gənclərlə iş sahəsi ilə bağlı Avropa Şurasının broşür, buklet və nəşrlərinin
Azərbaycan dilinə tərcümə, dizayn və çap edilməsi işlərinin satın alınması üçün

kompüter avadanlıqlarının və onun aksesuarlarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az vahid internet portalına
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə
təqdim edə bilərlər.
• İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın
bank rekvizitləri:
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod -210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respub-

likasının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142330
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə

Azərbaycan Turizm və
Menecment Universiteti
2021-ci il üçün kartriclərin doldurulması
xidmətinin satın alınması məqsədilə
kotirovka sorğusu həyata keçirir
Maraqlanan təşkilatlar +994503304644 nömrəli
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün
sənədlər 5 mart 2021-ci il saat 11.00-dək qəbul
olunur.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,
Koroğlu Rəhimov küçəsi 822/23-cü məhəllə.

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-analoji işlərdə təcrübəsi barədə
məlumat;
- peşəkarlığı, təcrübəsi,texniki imkanları, idarəetmə səriştəsi və etibarlılığı barədə məlumatlar.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender sənədləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 29 mart
2021-ci il saat 18.00-a, tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 6
aprel 2021-ci il saat 18.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 7 aprel 2021-ci il
saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2021-ci il
martın 1-dən sonra əldə etmək olar.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı
işçi heyətinə malik mikro, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektləri iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https//www.etender.
gov.az/ vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə
iştirak etmək istəyən iddiaçılar 150 manat
məbləğdə iştirak haqqını (ASAN ödəniş
vasitəsilə) aşağıda göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə
üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər:
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı
hesaba köçürməlidirlər:
Alan bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi, 1 saylı Xəzinə idarəsi
VÖEN- 1401555071
Kod -210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWİFT- CTREAZ22
Alan təşkilat- “AzTv” QSC
VÖEN-9900062371
Büdcə təsnifatının kodu 142330
Büdcə səviyyəsinin kodu-7, fond- 7
H\h-

AZ33CTRE00000000000004048501
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi (ASAN ödəniş);
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
- satınalan təşkilat tender təklifinin
təminatını tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində
müəyyənləşdirir. Təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır. Bank təminatını təqdim etməyən (60
bank günü müddətində qüvvədə olmayan)
iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və
tenderdən kənarlaşdırılır;
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;
- yüklülük barədə vergi orqanından
arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti
haqqında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin
və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının
tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət
yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;

Qusar Suvarma Sistemləri İdarəsi
2021-ci ildə maşın-mexanizmlərə və nəqliyyat vasitələrinə sürtkü materiallarının və büdcədən
kənar hesab üzrə kanalların lildən təmizlənməsi işlərinin satın alınması məqsədilə

KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR
Kotirovka sorğusu iştirakçılarına
təklif olunur ki, kotirovka təkliflərini
dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron formada
təqdim etsinlər. Kotirovka təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,

müqavilənin vaxtında yerinə
yetirilməsi və podratçının aidiyyəti
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin
uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə
müddəti 2021-ci il dekabrın 31-dəkdir.
Kotirovka sorğusu ilə əlaqədar
məlumat almaq üçün elektron qay-

dada əlaqələndirici şəxsə müraciət
etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Abuyev Aslanşah Qubaşah oğlu.
Ünvan- Qusar şəhəri,
Ç.Qurbanov küçəsi 21A.
E-mail: ssiqusar@mail.ru
Telefon-02338)5-54-09.

- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq
subyektinə aid olması barədə məlumat;
- digər sənədlər (tenderin əsas
şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər
sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa,
üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata
ünvanlaya bilərlər. Tenderlə əlaqədar
istənilən məlumatı almaq üçün aşağıdakı
şəxsə müraciət etmək olar. Əlaqələndirici
şəxs- Əsgərov Camal Hidayət oğlu, ünvanBakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1, telefon+99412 537 02 00.
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank
təminatı istisna olmaqla) 31 mart 2021-ci
il saat 9.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 8 aprel 2021-ci il
saat 9.00-dək portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 9
aprel 2021-ci il saat 9.00-da elektron portal
vasitəsilə açılacaqdır.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
Dövlət Turizm Agentliyinin
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
mehmanxana otaqları üçün hamam ləvazimatlarının və aksesuarların satın alınması məqsədilə
keçirilmiş kotirovka sorğusunda
“Egepro” MMC qalib elan olunmuş
və həmin MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.
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2 mart 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Myanmada dinc nümayişçilərin
öldürülməsi etiraza səbəb olub
Türkiyə

Hibrid raket hazırlanır

Türkiyəli mütəxəssislər 2023-cü ildə Aya pilotsuz
kosmik aparatı çatdırmağa imkan verəcək hibrid raket
üzərində çalışır. Bu bəyanatla ölkənin sənaye və texnologiyalar naziri Mustafa Varank çıxış edib. O deyib: “İlk
buraxılışı biz beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıqda həyata
keçirəcəyik. Lakin bizim kosmik aparat Aya yerətrafı orbitə
unikal milli raketin buraxılışı vasitəsilə çatdırılacaq”.
Məlumatı “Lenta.ru” yayıb.

ABŞ
Tim Kukun açıqlaması
“Apple” şirkəti
bu il tamamilə yeni
“iPhone” smartfonu təqdim edə
bilər. Bunu şirkətin
direktoru Tim Kuk
açıqlayıb. Onun
sözlərinə görə, yeni
qabaqcıl qurğunun təqdimatında böyük yeniliklər gözlənilir. Bildirilir ki,
“Apple”ın yeni cihazı 120 hersədək görüntü yenilənmə
tezliyinə malik olacaq displeylə təchiz ediləcək. Həmçinin
displeyin alt hissəsinə “Touch ID” adlandırılan barmaq izi
sensoru quraşdırılacaq.
Xəbəri “radiosputnik.ria.ru” verib.

Çin
Maraqlı statistika
Çində aktiv internet istifadəçilərinin
sayı 1 milyarda
yaxınlaşıb. Bunu
Çin Milli Statistika
Bürosu açıqlayıb.
Bildirilir ki, 2020ci ilin sonunda
ölkədə internet
istifadəçilərinin sayı
989 milyon olub. Qeyd edilir ki, ölkədə 483,55 milyon genişzolaqlı internet istifadəçisi var.
Xəbəri “ferra.ru” verib.

“Xiaomi” avtomobil buraxacaq

Bəyanatda deyilir:
“Birləşmiş Ştatlar özünün
demokratiya, qanunun aliliyi
və insan haqlarına hörmətlə
bağlı arzularını mərdliklə
ifadə edən Myanma xalqı ilə
həmrəydir”.
Sallivan bəyan edib ki,
ölkədə bu yaxınlarda baş
vermiş çevrilişə və zorakılığın
artmasına görə məsuliyyət
daşıyanların cavab verməsi
üçün əlavə tədbirlər hazırlanır. Vaşinqton bu məsələ
ilə əlaqədar müttəfiqləri və
tərəfdaşları ilə birgə səylərini
davam etdirir.
Myanmada hərbi xuntanın dinc nümayişçilərə
qarşı qeyri-bərabər gücdən
istifadə etməsi və nəticədə
çoxsaylı insan tələfatı ilə
əlaqədar Türkiyənin Xarici
İşlər Nazirliyi də öz etirazını
bildirib. Nazirliyin bununla
bağlı yaydığı mətbuat üçün
məlumatında deyilir: “Biz böyük narahatlıqla qeyd edirik

ABŞ nümayişçilərə zor tətbiq etdiyinə görə
Myanmaya qarşı yeni tədbrilər hazırlayır. Bu
barədə ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik
məsələləri üzrə müşaviri Cek Sallivanın Ağ evin
saytında dərc edilmiş bəyanatında bildirilir.
Məlumatı “İzvestiya.ru” yayıb.

ki, 2021-ci il fevralın 1-də baş
vermiş dövlət çevrilişindən
sonra Myanmada sabitlik ciddi şəkildə pozulmaqdadır”.
Türkiyə XİN təcili olaraq

dinc nümayişçilərə qarşı
zorakılıq hallarına son qoyulmasına, ölkədə demokratiyanın bərpasına və sabitliyin
dəstəklənməsinə çağırıb.

BMT-nin İnsan Haqları
üzrə Ali Komissarlığı da
Myanmada dinc insanlara
qarşı zorakılıq metodlarından
istifadə edilməsini pisləyib.
Bununla bağlı bəyanatda
qeyd edilir ki, ölkədə dinc
nümayişçilərə qarşı güc
tətbiq edilməsindən sonra
azı 18 nəfərin ölməsi, 30-dan
çoxunun yaralanması barədə
dəqiq məlumatlar mövcuddur:
“Şahidlərin və yerli mətbuatın
verdiyi xəbərə görə, dövlət
çevrilişinə etirazını bildirən
dinc nümayişçilərin dağıdılması üçün gözyaşardıcı
qazdan, rezin güllələrdən
və səssiz qumbaralardan
istifadə olunub”.
Xatırladaq ki, bu il
fevralın 1-də Myanmada
ordu hakimiyyəti ələ keçirib,
ölkənin xarici işlər naziri və
dövlət katibi vəzifəsini daşıyan Aun San Su Çjini həbs
edib. Hazırda hakimiyyət
Silahlı Qüvvələrin Baş
Qərargah rəisi Min Aunq
Xlainqin əlindədir. Ölkədə
fövqəladə vəziyyət elan
olunub.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Tailand “CoronaVac” peyvəndi
ilə vaksinasiyaya başlayıb
 BBC-nin məlumatına görə, Tailandda
əhalinin koronavirusa qarşı vaksinasiyasına
başlanılıb.
Mənbə yazır ki, vaksinasiyada Çinin “Sinovac Biotech” şirkətinin “CoronaVac”
peyvəndindən istifadə olunur.
İlk peyvənd olunanlar isə Baş
nazirin müavini, səhiyyə naziri, habelə kənd təsərrüfatı
və mədəniyyət nazirləri, digər
rəsmilər olub.
Tailandın Baş naziri Prayut Çan-o-ça vaksinasiyanın
başlamasını pandemiya ilə
mübarizədə tarixi hadisə kimi
dəyərləndirib.
Vaksinasiyanın ilk günü

və apreldə daha 1,8 milyon
doza peyvənd gətiriləcək.
Tailandın xəstəliklərə nəzarət
departamentinin direktoru
Opas Kankavinponq ilk olaraq tibb işçilərinə, COVID-19
xəstələri ilə yaxın təmasda

olanlara, 60-dan yuxarı yaşı
olanlara peyvənd vurulacağını bildirib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Aparılmış istintaq-əməliyyat tədbirləri
ilə Balakişiyev Mülhazil Süleyman oğlunun
“Aqrolizinq” ASC tərəfindən keçirilən
tenderdə iştirak edib qalib olmaqla həmin
Cəmiyyətlə müqavilə bağlanması və mal
alınması məqsədilə ödənilmiş külli miqdarda pul vəsaitlərinin mənimsənilməsinə,
habelə lizinq yolu ilə alınması nəzərdə tutulan ümumilikdə 2 milyon 212 min manat
dəyərində malın təqdim edilməməsində
ifadə olunan hərəkətləri ilə həmin
Cəmiyyətin əmlak hüquqlarına və qanuni
mənafelərinə mühüm zərər vurmaqla ağır

nəticələrə səbəb olmasına əsaslı şübhələr
müəyyənləşdirilib.
İş üzrə toplanmış sübutlar əsasında
Mülhazil Balakişiyev Cinayət Məcəlləsinin
179.3.2-ci (külli miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə) və 308.2-ci (vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə ağır
nəticələrə səbəb olduqda) maddələri
ilə yekun ittiham elan edilərək cinayət
işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinə göndərilib.
İbtidai istintaq zamanı “Aqrolizinq”
ASC-yə vurulmuş 2 milyon 212 min
manat məbləğdə maddi ziyan tam şəkildə
ödənilib.

Slovakiya komendant saatı tətbiq edir
COVID-19 virusuna görə Slovakiya hökuməti martın
3-dən ölkə ərazisində komendant saatı tətbiq edir. Əgər
koronavirusa yoluxma azalmasa, martın 15-dən komendant
saatının vaxtı uzadılacaq.
Komendant saatı axşam saat 20:00-dan gecə 1:00-dək
olacaq. Bundan əlavə, icazəsi olmayan vətəndaşlar zəruri bir iş
olmadan səhər saat 5:00-dan axşam saat 20:00-dək evdən çıxa
bilməzlər.
“TA3” telekanalının məlumatına görə, komendant saatında
tədris müəssisələri işləyəcək. İbtidai sinif şagirdlərini və uşaq
bağçalarına gedənləri valideynlər aparmalıdırlar. İşsiz şəxslərə
isə evdən çıxmaq qəti qadağan edilib. Yalnız xüsusi icazəsi
olan və işə gedən şəxslər evdən çıxa bilərlər.

İngiltərə
Yeni rekord

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“Tottenhem”in qapıçısı Uqo Loris komanda
rekorduna imza atıb. O,
buna Premyer Liqanın
26-cı turunda “Bernli” ilə
matçda (4:0) qol buraxmamaqla nail olub.
Yerli çempionatda 285-ci
oyununa çıxan U.Loris
həmin görüşlərdən
yüzündə qapısını toxunulmaz saxlamağı bacarıb. Bu isə
“Tottenhem” tarixi üçün ən yaxşı göstərici sayılır. Beləliklə,
fransalı qapıçı klub rekorduna imza atıb.
Məlumatı “Futbol.ua” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Martın 2-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək.
Səhər bəzi yerlərdə zəif çiskin olacaq.
Mülayim şimal küləyi əsəcək, gündüz cənub
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 3-5, gündüz
6-9, Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək
771 mm civə sütunu , nisbi rütubət gecə
70-80 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 3-7°, gündüz 0-3° şaxta
olacaq.
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Bildirilir ki, Donald Tramp bu barədə Florida ştatında
mühafizəkar respublikaçıların konfransında çıxış edərkən
deyib.
Sabiq prezident respublikaçıların aralıq seçkilərdə,
sonra isə 2024-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərində
qalib gələ biləcəyini qeyd edib. O deyib: “Biz Senatda və
Nümayəndələr Palatasında çoxluğu özümüzə qaytaracağıq.
Sonra triumf anı gələcək: Ağ evdə yenidən respublikaçı
prezident əyləşəcək”.
2016-cı ildə keçirilən səsvermə nəticəsində hakimiyyətə
gələn Donald Tramp 2020-ci ildə ikinci müddətə prezident
seçilməyə nail olmasa da, qalib gəldiyini iddia edir. Onun
fikrincə, demokratlar seçki məntəqələrində kütləvi pozuntulara yol verdiyi üçün qalib Cozef Bayden olub.
Sabiq prezident, həmçinin bundan sonra respublikaçıların hakimiyyət uğrunda sərt mübarizə aparmalı olduğunu
vurğulayıb.

FHN: Ötən sutka ərzində
bir nəfər xilas edilib

“BMS AQRO” MMC-nin vəzifəli şəxsi
barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

“Xiaomi” şirkəti yaxın illər ərzində avtomobil buraxa bilər. Bildirilir ki, müvafiq layihəyə nəzarət bilavasitə
şirkətin təsisçisi Ley Tszyun tərəfindən həyata keçiriləcək.
Qeyd edilir ki, artıq “Xiaomi”nin top-menecerləri dünya
avtomobil bazarına daxil olmaq imkanını öyrənirlər.
Məlumatı “Donews” yayıb.

 “Reuters” agentliyinin yaydığı
məlumata görə, ABŞ-ın sabiq prezidenti Donald
Tramp növbəti prezident seçkilərində yenidən
iştirakını istisna etmir.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Tailandda COVID-19 infeksiyasının yeni ocağı olan
Samut Sahkon vilayətində
xüsusi risk qrupundan olan
159 nəfərə peyvəndin ilk
dozası vurulub.
Qeyd edək ki, fevralın
24-də Tailand hökuməti Çinin
“Sinovac Biotech” şirkətinin
COVID-19 əleyhinə “CoronaVac” adlı peyvəndinin təcili
istifadəsini təsdiqləyib. Elə
həmin gün vaksinlərin 200
min doza həcmində ilk partiyası Tailanda gətirilib. Martda

Ölkəmizdə yaradılmış azad və
rəqabətli bazar iqtisadiyyatı mühitindən
sui-istifadə olunmaqla qanun pozuntularına yol verilməsi hallarına qarşı
prokurorluq orqanlarının kompleks, sistemli və ardıcıl tədbirləri davam etdirilir.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
belə tədbirlərdən biri kimi, “BMS AQRO”
MMC-nin təsisçisi və direktoru Balakişiyev
Mülhazil Süleyman oğlunun qanunsuz
əməlləri ilə əlaqədar daxil olmuş məlumat
əsasında aparılmış araşdırma nəticəsində
Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı
Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan

Tramp yenidən mübarizə
aparacağını istisna etmir

ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında arabir
qar yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-8°, gündüz
0-3° şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, gündüz yağıntıda
fasilə olacağı gözlənilir. Arabir duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5°,
gündüz 6-10° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, qar
yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək

isti, gündüz 3-8° isti, dağlarda gecə 5-10°,
gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə
2-6°, gündüz 7-10° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı
ehtimalı var. Gündüz əsasən yağmursuz
keçəcək. Səhər saatlarında duman olacaq.
Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-4°,
gündüz 6-9° isti, dağlarda gecə 0-4° şaxta,
gündüz 0-2° isti olacaq.

"Xalq qəzeti"nin kompyuter 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

Ötən sutka ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
(FHN) 112 - qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər
əsasında nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən 36
halda yanğına çıxış və 2 halda köməksiz vəziyyətdə
qalma faktları üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata
keçirilib.
FHN-in mətbuat
xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görülmüş təcili və
təxirəsalınmaz tədbirlər
nəticəsində yanğınların
operativ söndürülməsi,
insanların həyatının
xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə, ötən sutka ərzində
köməksiz vəziyyətdə qalmış 1 nəfər xilas edilib, 1 nəfərin
meyiti isə aşkarlanaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Nazirlik əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli
fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini
davam etdirir.

Baykal gölündə zəlzələ

Gecə saatlarında Baykal gölü akvatoriyasında
3,9 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələnin mərkəzi B
 aykal
gölündən 18 kilometr şimal-qərbdə Suxaya yaşayış
məntəqəsində qeydə alınıb.
Yeraltı təkanlar Ulan-Ude şəhərində də qeydə alınıb.
Burada yeraltı təkanların gücü 1-2 bal gücündə olub.
TASS-ın məlumatına görə, dağıntı və tələfat yoxdur.
Bütün idarə və müəssisələr ştat cədvəlinə uyğun işləyirlər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Şahmar Mövsümov Rövşən Cavadova anası
NÜBAR CAVADOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Rasim Mustafayev Rövşən Cavadova anası
NÜBAR CAVADOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun
kollektivi iş yoldaşları Hümmət Musayevə əzizi
DİLAY MUSAYEVANIN

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
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