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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

A.M.Cəfərlinin Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi təyin edilməsi haqqında

Bizim Qələbəmiz tarixi Qələbədir. Biz tarixi ədaləti bərpa
etdik. Biz öz haqlarımızı bərpa etdik, biz şəhidlərimizin
qanını aldıq, biz düşməndən qisas aldıq və qayıtmışıq. İndi isə
bərpa işləri gedir və gedəcək. Mən demişəm, biz bu bölgəni –
Qarabağı cənnətə çevirəcəyik. Artıq bütün göstərişlər verilib.
Bütün işlər görülür, planlı şəkildə görüləcək və biz bundan
sonra bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq. Heç kim bizi bundan
sonra bu torpaqlardan tərpədə bilməz.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azad Məhyəddin oğlu Cəfərli
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin
Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Dövlət Xidmətinin rəisi təyin edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 fevral 2021-ci il

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə
Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
Müşahidə Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq
edilsin:

Müşahidə Şurasının sədri
Rövşən Nəcəf – Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat nazirinin müavini, Azərbaycan
İnvestisiya Holdinqinin İdarə Heyətinin üzvü

Müşahidə Şurasının üzvləri
Elçin Ağakişiyev – Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi
Xidmətinin Milli Gəlirlər Baş İdarəsi rəisinin
birinci müavini

“Bizim qələbəmiz tarixi qələbədir”
Bu hadisələr, eyni zamanda, bir
daha onu göstərirdi ki, dünyada hələ
də tam ədalətli bir sistem qurulmayıb.
Müxtəlif maraqlar, xüsusilə böyük
dövlətlərin mənafe toqquşmaları
dövlətlər arasında münasibətlər
sisteminin beynəlxalq hüquqa
əsaslanmasına imkan verməyib. Əgər
belə olmasaydı, Azərbaycanın 20
faiz ərazisini işğal edən Ermənistan
təxribatlara son qoyar, qanun qarşısında cavab verər, ərazilərimizdən
geri çəkilməyə məcbur edilərdi. Lakin
bütün bunların əvəzində işğalçı dövlət
ötən illərdə hər addımda ədalətsiz
şəkildə müdafiə edilir, silahlandırılırdı.
Bax, belə ədalətsiz yanaşmanın
nəticəsində Ermənistan–Azərbaycan
arasında qarşıdurma getdikcə daha
da gücləndi, vurğuladığımız kimi,
işğalçı tərəfindən ardıcıl şəkildə
təxribatlar törədilməyə başlandı.
Əlbəttə, burada Sarkisyan-Koçaryan
separatçı koalisiyası, Paşinyan rejimi
müstəsna rol oynadı.
“Soros çevrilişi” nəticəsində
hakimiyyətə gələn Paşinyan
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində
sağlam düşüncə və xoş məram
nümayiş etdirmək əvəzinə, məkrli
siyasət yürütməyə, hərbi eskalasiya
prosesinin, necə deyərlər, canlandırılmasına üstünlük verdi. O, işğal edilən
ərazilərə tez-tez səfər etməyə başladı
və belə səfərlərin birində şəxsən “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” şüarını səsləndirdi. Ermənistanın müdafiə
naziri “ərazilər müqabilində sülh”
formulundan imtina etdiyini bildirdi və
“yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə”
məzmunlu yeni hərbi konsepsiya irəli
sürdü.
Paşinyan növbəti mənfur
əməlini sentyabrın 27-də reallaşdırdı, ölkəmizə qarşı təxribat törətdi,
Azərbaycanın hərbi obyektlərini və
mülki əhalisini hədəfə aldı. Bu isə
Vətən müharibəsinin başlanmasına
gətirib çıxardı.
Azərbaycan Ordusunun
peşəkarlıq, qəhrəmanlıq nümunəsi
sayəsində, cəsarət, hünər, əzm
hesabına 44 gün ərzində 300-ə
yaxın kənd, 5 şəhər, 4 qəsəbə,
çoxsaylı strateji yüksəkliklər azad
olundu. Düşmənin çox sayda

Düz 33 il bundan əvvəl qəsbkar Ermənistan Qarabağın
dağlıq bölgəsini və ətraf rayonları özününküləşdirmək
məqsədilə azərbaycanlılara qarşı qətliamlar, qırğınlar törətməyə,
ərazilərimizi işğal etməyə başladı. Getdikcə azğınlaşan
düşmən problemin dinc və danışıqlar yolu ilə həllindən daim
yayınaraq, hətta beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrini
qulaq ardına vurmaqdan belə çəkinmədi. Eyni zamanda, yeni
ərazilərimizin işğalını davam etdirmək kimi azğın niyyətini də
gizlətmədi. Elə bunun nəticəsi idi ki, işğalçı ötən il iyul ayının
12-16-da Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz
rayonu istiqamətində, oktyabrın 26-da isə yeni humanitar
atəşkəs rejimini ciddi şəkildə pozaraq, bərpa edilən dövlət
sərhədlərimizdə məqsədyönlü şəkildə təxribatlar törətdi.
hərbi texnikası məhv edildi, silahlı
qüvvələrinə ciddi zərbə vuruldu.
Birgə bəyanat imzalanan ərəfədə isə
artıq vahid komandanlığı olmayan,
müqavimət qabiliyyətini itirən, başıpozuq dəstələrə çevrildi. Beləliklə,
ermənilərin “Böyük Ermənistan”
və “Dağlıq Qarabağ respublikası”
xülyalarına birdəfəlik son qoyuldu. Bir
sözlə, 30 il davam edən danışıqlar
prosesində Ermənistan nail olmaq
istədiklərinin heç birini əldə edə
bilmədi, Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsi
birdəfəlik aradan qaldırıldı.
Vətən müharibəsində işğalçı Ermənistanın, həm də terrorçu
dövlət olduğu bir daha təsdiqini
tapdı. Düşmən döyüşdə uduzduğunu anladığına görə, respublikamızın cəbhə xəttindən kilometrlərlə
uzaq ərazisini əməliyyat-taktiki
raket komplekslərindən uzaqmənzilli
ballistik raketlərlə atəşə tutdu.
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri
Gəncənin mülki əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələrinə, eyni zamanda,
ölkəmizin əsrlərdən bəri qorunub
saxlanan tarixi məkanlarına zərbələr
endirdi. Qəbələ, Kürdəmir və Siyəzən
istiqamətlərində də raketlər buraxdı,
mülki vətəndaşlarımızı atəşə tutmaqla,
infrastrukturumuzu dağıtmaqla qeyriinsani xislətini, beynəlxalq hüquqa, ali
bəşəri dəyərlərə zərrə qədər də olsun
məhəl qoymadığını nümayiş etdirdi.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyev çıxışlarının birində deyib:
“İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə
Azərbaycanın şanlı qələbəsi kimi

qalacaq. Bu qələbənin qazanılmasında bütün xalqımız birlik, həmrəylik
göstərmişdir. Atılan addımlar bir
məqsədi güdürdü – qısa müddət
ərzində az itkilərlə düşmənə elə
sarsıdıcı zərbələr vuraq ki, məcbur
olub torpaqlarımızdan çıxsın. Döyüş
meydanında qazanılmış qələbələr
siyasi müstəvidə də qələbənin
qazanılmasını şərtləndirdi. Əgər
döyüş meydanında biz bu qələbəni
qazanmasaydıq, inanmıram ki, işğalçı
qalan torpaqlardan çıxacaqdı. Necə
ki, torpaqlarımızı 30 ilə yaxın müxtəlif
yollarla işğal altında saxlamağa can
atan düşmən bu işğalı əbədi etmək
istəyirdi, biz danışıqlar yolu ilə də heç
bir nəticə əldə edə bilməzdik. Biz bu
müharibəni şəhidlərimizin canı, qanı
bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti hesabına, dövlətimizin siyasəti hesabına
qazanmışıq...”.
Dövlətimizin başçısı çıxışlarında Vətən müharibəsində parlaq
qələbəmizin xalqımızın tarixində əbədi
qalacağını, Azərbaycanın həm döyüş
meydanında, həm də danışıqlar masası arxasında istədiyinə nail ola bildiyini
vurğulayıb. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan,
Qubadlı və Şuşa şəhərlərinin hərbi
güc hesabına azad edildiyini, bayrağımızın o doğma yurd yerlərində
sancıldığını diqqətə çatdırıb. Bununla
da bütün dünya Azərbaycanın gücqüdrətinin şahidi olub.
Bu gün Ermənistanın terrorçu və anti-insani mahiyyəti işğalçı
ölkənin yalnız Azərbaycan üçün
deyil, bölgədəki hər bir dövlət üçün
təhdid və təhlükə mənbəyi olmasından xəbər verir. Ona görə də

region dövlətləri tərəfindən də bu,
aydın dərk edilməlidir. Onlar anlamalıdırlar ki, qonşu dövlətlərə qarşı
davamlı şəkildə ərazi iddiaları irəli
sürən, ərazisində terror təşkilatları
yerləşdirən Ermənistan bölgə üçün
də böyük təhlükədir. Region dövlətləri
də Azərbaycanın haqq işini tam
dəstəkləməli, terrorçu Ermənistana
təzyiq göstərməklə onun neytrallaşdırılmasına nail olmalıdırlar. Regionda
sülhü və təhlükəsizliyi təmin etməyin
yeganə yolu məhz budur.
Hazırda düşməndən təmizlənən
yaşayış sahələrinin yenidən qurulması, bərpası qarşıda duran ən mühüm
məsələlərdən biridir. Bu ərazilərdə
gerçəkləşdiriləcək abadlıq-quruculuq
işlərinin miqyası da, şübhəsiz ki, çox
böyükdür.
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev Laçın rayonunun
Güləbird kəndində Azərbaycan bayrağını qaldırdıqdan sonra çıxış edərək,
deyib: “Bərpa işləri arasında elektrik
enerjisi təchizatı, əlbəttə ki, xüsusi
yer tutur. Bu məqsədlə müharibədən
dərhal sonra ilk günlərdən biz bu
işlərlə məşğul olmağa başlamışıq.
İlk növbədə, Şuşa şəhərini elektrik
enerjisi ilə təchiz etmək üçün əməli
addımlara start verilmişdir və birinci
mərhələ başa çatıb. “Azərişıq” artıq
Şuşa şəhərinə elektrik xətlərini çəkib.
Şuşa şəhərini dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin etmək və ondan sonra
şəhərin inkişafını təmin etmək üçün
“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti də
Şuşa şəhərinə yüksəkgərginlikli xətlər
çəkir və Şuşa şəhərində elektrik yarımstansiyası inşa edir”.
Bu gün işğaldan azad edilən yaşayış sahələrinin bərpası layihələrinin
gerçəkləşdirilməsinə başlanılıb. Bu
məqsədlə mükəmməl inkişaf konsepsiyası hazırlanıb.
Yeri gəlmişkən, bərpa ilə əlaqədar
kompleks yanaşmanı təmin etmək
üçün dörd mərhələdə fəaliyyətin reallaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu, ilkin
mərhələdə idarəetmə və təhlükəsizliyi,
infrastruktur məsələlərinin həllini,
növbəti mərhələlərdə isə sosial
xidmətlərin fəaliyyətini, iqtisadiyyatın yenidən qurulması və inkişafını
özündə ehtiva edir.
(ardı 2-ci səhifədə)

İlham Pənahov – Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzinin direktoru
Samir Qurbanov – Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
tabeliyində Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri
Vüqar Məcidli – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Aparatının İqtisadi
sahələrin maliyyəsi şöbəsinin müdiri.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 fevral 2021-ci il

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 1047 nömrəli
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
“Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin fəaliyyətinin
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 5 noyabr tarixli
1174 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
1. “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 11 fevral tarixli 1047
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 2, maddə
179; 2016, № 2 (II kitab), maddə 338, № 8,
maddə 1384; 2019, № 5, maddə 890; 2020,
№ 5, maddə 602, № 9, maddə 1157) 3-cü
hissəsi və 4.1 – 4.3-cü bəndləri aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“3. Cəmiyyətin ümumi yığıncağının
səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilsin:
3.1. Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə:
3.1.1. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi;
3.1.2. Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının
və icra orqanının üzvlərinin, o cümlədən
rəhbərlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilməsi;
3.2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
ilə razılaşdırmaqla, Azərbaycan İnvestisiya
Holdinqinə:
3.2.1. Cəmiyyətin nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi, nizamnamə kapitalının
miqdarının müəyyən edilməsi;
3.2.2. Cəmiyyətin illik hesabatlarının,
maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi,
mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi;
3.2.3. Cəmiyyətin dividend siyasətinin
təsdiq edilməsi;
3.2.4. Cəmiyyətin qiymətli kağızlarının
buraxılması barədə qərar qəbul edilməsi;
3.2.5. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin
25 (iyirmi beş) faizindən artıq məbləğdə olan
əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də
müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə
dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 (beş) faizini və
daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar qəbul edilməsi.”;
“4.1. Cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi nəzarəti və rəhbərliyi həyata keçirmək
məqsədilə sədr də daxil olmaqla 5 (beş) üzvdən
ibarət Müşahidə Şurası yaradılır;
4.2. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi
İdarə Heyəti həyata keçirir;
4.3. Cəmiyyətin Müşahidə Şurasının
səlahiyyətləri aşağıdakılardır:
4.3.1. Cəmiyyətin uzunmüddətli inkişaf
strategiyasını təsdiq etmək;
4.3.2. Cəmiyyətin xərclər və gəlirlər smetasını təsdiq etmək və onun icrasına nəzarəti
həyata keçirmək;
4.3.3. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin
25 (iyirmi beş) faizindən artıq məbləğdə olan
əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də
müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə

dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 (beş) faizini və
daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanmasına dair ümumi yığıncağa təkliflər vermək;
4.3.4. aidiyyəti şəxslərlə bağlanması nəzərdə tutulan və dəyəri Cəmiyyətin
aktivlərinin 5 (beş) faizinədək hissəsini təşkil
edən əqdləri təsdiq etmək;
4.3.5. mövcud normativ hüquqi aktların tələbləri nəzərə alınmaqla, Cəmiyyətin
aktivlərinin idarəetməyə verilməsi və
özəlləşdirilməsi ilə bağlı əqdlərin bağlanmasına
razılıq vermək;
4.3.6. fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələri
üzrə siyasəti, daxili qaydaları, habelə filial və
nümayəndəliklərinin əsasnamələrini təsdiq
etmək;
4.3.7. Cəmiyyətin korporativ strukturunun
və ştat cədvəlinin təsdiq edilməsinə razılıq
vermək;
4.3.8. Cəmiyyətin Audit Komitəsini və digər
komitələrini yaratmaq, onların əsasnamələrini
təsdiq etmək, rəhbərlərini və üzvlərini vəzifəyə
təyin və vəzifədən azad etmək;
4.3.9. bu Sərəncamın 3-cü hissəsi nəzərə
alınmaqla, Azərbaycan Respublikasının
Mülki Məcəlləsi, Cəmiyyətin Nizamnaməsi
və Azərbaycan Respublikasının bu sahədə
münasibətləri tənzimləyən digər normativ hüquqi aktları ilə Müşahidə Şurasının
səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələləri həll
etmək.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
3. Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi:
3.1. “AzerGold” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin idarə olunmasına dair korporativ idarəetmə standartlarını, habelə onun
idarəetmə orqanlarının üzvlərinin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi sistemini altı ay müddətində
təsdiq etsin;
3.2. beynəlxalq məsləhətçi şirkət cəlb
etməklə, mövcud müqavilə öhdəliklərinə riayət
olunması şərtilə “AzerGold” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin hüquq, maliyyə, vergi və kommersiya sahələrində fəaliyyətinin nəticələrinin
diaqnostikasının aparılmasını üç ay müddətində
təmin edib nəticəsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
3.3. bu Sərəncamın 3.2-ci bəndində
nəzərdə tutulan diaqnostika başa çatdıqdan
sonra onun nəticəsindən asılı olaraq “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yeni
nizamnaməsinin və strukturunun layihəsini üç
ay müddətində hazırlayıb razılaşdırılmaq üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
3.4. bu Sərəncamdan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 fevral 2021-ci il
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23 fevral 2021-ci il, çərşənbə axşamı

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə
Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq edilsin:

Müşahidə Şurasının sədri
Samir Şərifov – Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri

Fransa Milli Assambleyasının üzvləri ulu öndər Heydər
Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

İnvestisiya Holdinqinin Baş icraçı direktorunun müavini
Vüqar Məcidli – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Aparatının
İqtisadi sahələrin maliyyəsi şöbəsinin
müdiri.

Müşahidə Şurasının üzvləri
Rəhman Hümmətov – Azərbaycan
Respublikasının nəqliyyat, rabitə və
yüksək texnologiyalar nazirinin müavini
Mətin Eynullayev – Azərbaycan
İnvestisiya Holdinqinin İdarə Heyətinin
sədri, Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəis
müavini
Zaur Qurbanov – Azərbaycan

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 fevral 2021-ci il

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının aşağıdakı tərkibi təsdiq
edilsin:

Müşahidə Şurasının sədri
Xalid Əhədov – Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidentinin köməkçisi

Müşahidə Şurasının üzvləri
Rəhman Hümmətov – Azərbaycan Respublikasının
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin müavini
Xəyyam Məmmədov – Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
Baş icraçı direktorunun müavini.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 fevral 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust
tarixli 911 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı
vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

 Fransa Milli Assambleyasının üzvlərindən ibarət
nümayəndə heyəti fevralın 22-də ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını
və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaqlar əvvəlcə Fəxri xiyabanda müasir
müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı

və qurucusu ümummilli lider Heydər
Əliyevin xatirəsini anıb, məzarı önünə
gül dəstələri qoyublar.

Sonra Şəhidlər xiyabanına gələn
nümayəndə heyətinin üzvləri ölkəmizin
azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş
qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini
ehtiramla yad edib, məzarları üzərinə
gül dəstələri qoyublar.

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Fransa Milli
Assambleyasının nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət qulluğu
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
12 fevral tarixli 261-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar
qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2003,
№ 8, maddə 440; 2006, № 3, maddə
229, № 6, maddə 498; 2007, № 2,
maddələr 86, 101, № 3, maddələr 217,
227, № 7, maddə 714, № 9, maddə 867,

№ 10, maddə 948, № 12, maddə 1242;
2008, № 1, maddə 9, № 3, maddələr
173, 179, № 6, maddə 499, № 8,
maddələr 717, 723; 2009, № 2, maddə
66, № 6, maddələr 419, 421, 422; 2010,
№ 2, maddə 80, № 3, maddə 183, № 10,
maddə 850; 2011, № 2, maddə 85;
2012, № 11, maddə 1078; 2013, № 3,
maddə 236, № 8, maddə 901; 2014,
№ 9, maddə 1027; 2016, № 5, maddə
854, № 6, maddələr 1029, 1073; 2017,
№ 5, maddə 840, № 8, maddələr 1519,
1521; 2018, № 7 (I kitab), maddələr
1445, 1486, № 11, maddə 2287; 2019,
№ 1, maddə 76, № 4, maddə 655, № 6,
maddə 1027, № 7, maddə 1211, № 8,
maddə 1405; 2020, № 4, maddə 423,

№ 6, maddə 708; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 4 fevral tarixli
1279 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş
“İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat
Toplusu”nun 2.1.4-cü yarımbəndinə
aşağıdakı məzmunda 4-2-ci abzas əlavə
edilsin:
“4-2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliklərində
baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi,
aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi;”.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 fevral 2021-ci il

“Bizim qələbəmiz tarixi qələbədir”
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq, hər bir bölgənin
təbii ehtiyatları, ənənəvi iqtisadiyyat
sahələri, nəqliyyat qovşaqları nəzərə
alınaraq, müvafiq iqtisadi rayonun
profili, ixtisaslaşması nəzərdə tutulub.
Həmçinin bu işlərin görülməsi zamanı
dövlət vəsaitlərinə qənaət edilməsi və
investisiyaların səmərəliliyinin artırılması
məqsədilə ayrı-ayrı sahələr üzrə dövlətözəl sektor tərəfdaşlığından geniş
istifadə edilməsi, xüsusi güzəştli iqtisadi
rejimin tətbiqi nəzərdə tutulur.
Erməni vandalları tərəfindən Qarabağın ekologiyasına, su təsərrüfatına,
meliorasiya sisteminə ağır zərbə vurulub. Suqovuşan Hidroqovşağı və oradan
su götürən Tərtərçay magistral kanalları
yararsız hala salınıb. Bununla bağlı
bərpa-quruculuq işlərinin aparılması
üçün Tədbirlər Proqramı hazırlanaraq,
hökumətə təqdim edilib.
Proqramın əsas məqsədi uzun illər
erməni təcavüzünə məruz qalan suvarılan torpaqların kənd təsərrüfatında

istifadəsinə şərait yaratmaqdır. Sonrakı
mərhələdə isə bu obyektlərin müasir
səviyyədə yenidən qurulması və inkişafına nail olmaqdır.
Hazırda işğaldan azad edilən
ərazilərdə sektorlar üzrə investisiya
qoyuluşu, həmçinin investorların cəlb
edilməsi ilə bağlı məsələlər araşdırılır.
Şuşa və bir neçə yaşayış məntəqəsi
istisna olmaqla qalan bütün ərazilərin
həm sosial şərtləri, həm də iqtisadiyyatının sıfırdan qurulması nəzərdə
tutulur. Şübhəsiz ki, belə bir prosesin
həmin ərazilərin reabilitasiyasından
sonra həyata keçirilməsi məqsədəuyğun
sayılır.
Ermənistanın hərbi təcavüzündən
azad olunan 1, 7 milyon hektar Azərbaycan ərazisinin əksər
hissəsi müxtəlif növ kənd təsərrüfatı
məhsullarının becərilməsi üçün yararlıdır. Həmin məhsulların emalı yeyinti
sənayesində yeni güclərin yaranmasına,
etibarlı təchizat bazasının formalaşdırılmasına imkan verəcəkdir. Ona görə
də təbii ehtiyatlara əsaslanan sənaye
müəssisələrinin qurulması, aqrar poten-

sial nəzərə alınmaqla, iri emal sənayesi
komplekslərinin yaradılması bu yaşayış məntəqələrinə qayıdan sakinlərin
sosial şəraitinə, həyat tərzinə əsaslı
təsir göstərəcək. Təbii ki, bu prosesdə
dövlətlə bərabər, özəl sektor da fəal
iştirak edəcək. Xüsusilə xarici investorların cəlbi istiqamətində müəyyən
imtiyazlar müəyyənləşdiriləcək, vergigömrük sistemində müvafiq güzəştlərin
tətbiqinə önəm veriləcək. Bir sözlə,
gerçəkləşdiriləcək strateji proqramda
iqtisadi islahatlardan, mülkiyyət toxunulmazlığına zəmanətdən tutmuş
məhkəmə münaqişələrinin ədalətli
həllinə qədər bütün məsələlər öz
ifadəsini tapacaq.
Beləliklə, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilən
Qarabağ torpaqları iqtisadiyyatımızın daha sürətli inkişafı üçün yaxın
gələcəkdə yeni potensial imkanları
genişləndirəcək, Azərbaycanın iqtisadi
göstəricilərinə görə regionun lideri mövqeyini möhkəmləndirəcək.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Rus İcması dünya ictimaiyyətindən
Xocalı soyqırımının tanınmasını tələb edir
Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin təşəbbüsü və Azərbaycan
Diaspor Gəncləri (ADG) şəbəkəsinin
təşkilatçılığı ilə “Xocalı faciəsi:
ürəklərdə sağalmayan yara”
mövzusunda videokonfrans keçirilib.
Komitənin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Xocalı soyqırımı
qurbanlarının əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik
sükutla yad edilməsi ilə başlayan tədbir
ADG-nin Rusiya üzrə koordinatoru İlahə
Ələkbərovanın moderatorluğu ilə aparılıb.
Moderator 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Xocalıya hücum edən erməni
silahlı birləşmələrinin dinc azərbaycanlıları
kütləvi şəkildə qətlə yetirdikləri barədə
ətraflı məlumat verib.
Xocalı sakini Anar Abdulov həmin
dəhşətli gecə şahidi olduğu qanlı
hadisələrdən danışıb. Bildirib ki, erməni
faşistləri bu qırğını törətməklə xalqımızın
iradəsini sındırmaq, gözünü qorxutmaq
məqsədi güdsələr də, buna nail ola
bilmədilər. “Bu ağrını hər zaman x atırladıq

və daha da gücləndik. Bu cinayət onu
törədənlərin insani dəyərlərdən uzaq
olduğunu ortaya qoydu, çünki müdafiəsiz
qalan qadınların, qocaların və məsum
uşaqların soyuqqanlı və amansız şəkildə
öldürülməsinə heç cür haqq qazandırmaq
olmaz”, – deyə o bildirib.
Tədbirdə çıxış edən Moskvadakı
Dövlət İdarəetmə Universitetinin professoru Sergey Qarnik, Azərbaycanın Rus
İcması (ARİ) sədrinin müavini Anastasiya
Lavrina, Sankt-Peterburq Azərbaycanlı
Gənclər Birliyinin sədri Elman Manafov,
Azərbaycan–Rus Gənclər Birliyinin idarə
heyətinin üzvü Regina Kovaleva bildiriblər
ki, Xocalı soyqırımı azərbaycanlıları
qorxutmaq, mülki əhalinin evlərini tərk
etmələri üçün qəsdən törədilmiş cinayət
aktı olub. Onlar hər il 26 fevral tarixinin
yalnız Azərbaycanda deyil, dünyanın bir
çox ölkələrində azərbaycanlılarla yanaşı,
qeyri-insani münasibəti qəbul etməyən
xeyirxah insanlar tərəfindən də yad
edildiyini, ölkəmizdəki rus gənclərinin öz
həmvətənləri ilə birlikdə anım mərasiminə

Fevralın 22-də Milli
Məclisin Sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan
Fransa Milli Assambleyasının
nümayəndə heyətinin üzvləri
ilə görüşüb.

Milli Məclisin mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, qonaqları səmimi salamlayan spiker
Azərbaycanla Fransa arasında əlaqələrin
zəngin tarixi olduğunu söyləyib. Bildirilib ki, tarixin müəyyən dönəmlərində bu
əlaqələr ən müxtəlif səviyyələrdə davam
etdirilib. Müstəqil Azərbaycan Fransa ilə
əlaqələrin dərinləşməsinə böyük əhəmiyyət
verir. Prezident İlham Əliyev və Fransa
prezidentlərinin qarşılıqlı səfərləri zamanı
aparılan danışıqlar, ölkələrimiz arasında
imzalanmış sənədlər münasibətlərimizə
keyfiyyətcə yeni çalarlar gətirib.
Yüksək səviyyəli bu siyasi dialoq
iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrə də
öz təsirini göstərir. Ötən il üzrə ticarət
dövriyyəsinin həcminə nəzər saldıqda, bu
sahədə əməkdaşlığımızın inkişaf etdiyi
aydın görünür. Bu gün Azərbaycanda fransız
şirkətləri təqdirəlayiq fəaliyyət göstərir.
İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə edilmiş
qarşılıqlı investisiya yatırımları geniş potensialdan xəbər verir.
Söhbətdə sədr vurğulayıb ki,
dövlətlərarası münasibətlər sistemində
özünəməxsus yer tutan parlamentlərarası
əlaqələrin davamlı inkişafı çox
əhəmiyyətlidir. Bu əlaqələrin dərinləşməsi
xalqlarımızın ümumi mənafelərinə xidmət
edir. Deputatların qarşılıqlı səfərləri və
görüşlər tərəfləri maraqlandıran məsələlərin
müzakirəsi baxımından çox önəmlidir.
Sədr bu sahədə dostluq qruplarının
əhəmiyyətini xüsusi qeyd edib. Hər iki
ölkənin parlamentlərində bu qrupların
fəaliyyət göstərməsini təqdirəlayiq hal kimi
dəyərləndirib. Sahibə Qafarova bildirib
ki, ölkənin Birinci vitse-prezidenti xanım
Mehriban Əliyeva hələ Milli Məclisin üzvü
olarkən Fransa ilə dostluq qrupunun rəhbəri

kimi əlaqələrimizin inkişafına mühüm
töhfələr verib. Bu ənənə bu gün Fransa ilə
dostluq qrupunun üzvləri tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Sədr Fransa Senatında
Qafqaz üzrə dostluq qrupunun olduğunu
xatırladaraq, Azərbaycanla ayrıca bir qrupun
yaradılmasının əməkdaşlığımızın gələcək
inkişafına əlavə töhfə verə biləcəyini deyib.
Sahibə Qafarova Fransa Milli Assam
bleyasının bir qrup deputatının ölkəmizə bu
səfərinin çox tarixi dönəmdə baş tutduğunu
söyləyib. Qeyd edilib ki, 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı Azərbaycan Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuş ərazilərini
azad edərək, öz ərazi bütövlüyünü bərpa
edib. Təəssüf ki, bu dönəmdə Fransa
parlamentində erməni diasporunun təsiri ilə
Azərbaycanın ədalətli mübarizəsi barədə
qərəzli fikirlər səsləndirilib, bəyanatlar və
sənədlər qəbul edilib. Təbii ki, bu hal bizi
narahat etməyə bilməz. Biz istərdik ki,
Fransa kimi bir ölkənin qanunvericilik orqanında bölgə həqiqətləri və Azərbaycanın
mövqeyi olduğu kimi səsləndirilsin, ölkə
ictimaiyyətinə obyektiv çatdırılsın. Spiker
Fransa Milli Assambleyasında Azərbaycanla
dostluq qrupu üzvlərinin bu prosesdə daha
yüksək fəallıq göstərəcəklərinə inamını
ifadə edib.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə bir
sıra faktları söyləyən spiker fevralın 26-da
xalqımızın Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümünü qeyd edəcəyini deyib. Bildirilib ki,
erməni faşistləri tərəfindən bu soyqırımı
nəticəsində azərbaycanlı olduqları üçün 613
nəfər mülki şəxs, hətta qadınlara, uşaqlara,
ahıllara rəhm edilmədən qətlə yetirilib.
Bir çox ölkələrin parlamentləri və dostluq
qrupları bu faciə ilə əlaqədar qətnamələr
qəbul edib.
Görüşdə humanitar sahədə
əlaqələrimizin inkişafından söz açan spiker
bildirib ki, bu gün Azərbaycanda Fransa
liseyi və universiteti fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan tərəfindən humanitar sahə ilə
bağlı Fransada bir sıra uğurlu layihələr
həyata keçirilib.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını
bildirən Fransa Milli Assambleyasının

deputatı Məcid El Qerab deyib ki, Fransa
Cənubi Qafqaz ilə əməkdaşlığın inkişafına
böyük önəm verir. Vurğulanıb ki, görüşdə
iştirak edən fransalı deputatlar Azərbaycanın
dostlarıdır.
Qonaq təəssüflə qeyd edib ki, bu
bölgədəki həqiqətlər bəzən Fransa qanunvericilik orqanında olduğu kimi
səsləndirilmir. Biz Azərbaycan tərəfinin
narahatlığını anlayır, səfər müddətində burada gördüklərimizi Assambleya deputatlarına
çatdırmaq niyyətindəyik. Belə hesab edirik
ki, Azərbaycan barədə Fransa ictimaiyyəti
dolğun və obyektiv məlumatlar almalıdır.
Bəzi fransalı deputatlarda, o cümlədən,
ictimaiyyətin bir kəsimində bu haqda yanlış
düşüncələr var. Onlara Azərbaycandakı
mövcud mədəni müxtəliflik, fransız
mədəniyyətinə olan maraq, buradakı fransız
məktəblərinin fəaliyyəti barədə geniş informasiya verilməlidir.
Görüşdə çıxış edən fransalı deputatlar
Frederik Duma, Belkir Baladad, Mustafa
Laabid, Karol Buro Bonnar, Mişel Delpon
Azərbaycandakı dünyəviliyi, tolerantlığı, Fransa mədəniyyətinə olan marağı
yüksək qiymətləndiriblər. Bildirilib ki,
Azərbaycanın haqq səsinin daha ucadan
eşidilməsi, bölgədə baş verən proseslərin
olduğu kimi ictimaiyyətə çatdırılmasında
məqsədyönlü iş aparılmalıdır.
Fransalı deputatlar ölkəmizin haqq işi
barədə fikirlərin, Xocalı faciəsi barədə
həqiqətlərin parlament tribunasından
səsləndirilməsi, o cümlədən, dostluq qrupu
adından yayımlanan sənədlərdə əks olunması üçün gərəkli addımlar atılacağını deyiblər.
Söhbətdə parlamentlərarası əlaqələrin
gələcək inkişaf istiqamətləri, pandemiyaya
qarşı mübarizədə görülən işlər və tərəfləri
maraqlandıran digər məsələlər barədə
danışılıb.
Görüşdə Fransa ilə parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qrupunun başçısı Soltan
Məmmədov, qrupun üzvü Cavanşir Feyziyev, Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa
Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər iştirak
ediblər.

Əlaqələndirmə Qərargahının nəzdindəki
İdarələrarası Mərkəzin növbəti iclası keçirilib

qatıldıqlarını, azərbaycanlılara yaşadılan
vəhşətin izlərinin yaddaşlardan heç zaman
silinməyəcəyini vurğulayıblar.
“Əlimizdəki rəqəmlər də dəhşətlidir.
Cinayətkarlar cəzalandırılana qədər
hamımız özümüzü xocalılı hesab etməliyik
və dünya ictimaiyyəti tərəfindən Xocalıda
törədilən soyqırımının tanınmasına nail
olmalıyıq”, – deyə Q.Lavrina söyləyib.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılmış Əlaqələndirmə
Qərargahının nəzdindəki İdarələrarası
Mərkəzin müvafiq işçi qrup rəhbərlərinin
iştirakı ilə növbəti iclası keçirilib.
İclasda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən
bərpa və yenidənqurma
işlərinin Azərbaycan Prezidentinin daim diqqət mərkəzində

olduğu vurğulanıb və qeyd edilib ki, görülən işlər öz doğma
yurd-yuvalarına geri qayıdacaq vətəndaşlar üçün lazımi
həyat şəraitinin yaradılmasını

nəzərdə tutmaqla, dövlətimizin
strateji inkişaf prioritetlərinə
uyğun aparılır.
İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə hərbi-siyasi, hüquqi,
sosial-iqtisadi, minalardan
təmizləmə, şəhərsalma,
enerji, humanitar, beynəlxalq
əməkdaşlıq, təşkilati və digər
məsələlər üzrə işlərə cavabdeh
olan müvafiq dövlət qurumlarının səlahiyyətli şəxsləri
tərəfindən görülmüş işlərlə
bağlı ətraflı məlumat verilib.
Həyata keçirilmiş və
icraatda olan işlərin ilkin
nəticələri, təxirəsalınmaz
və uzunmüddətli planlaş-

dırma, bu proseslərdə mövcud olan qabaqcıl üsul və
metodologiyaların tətbiqi ilə
bağlı fikir mübadiləsi aparılıb,
aidiyyəti dövlət qurumlarının
təklifləri əsasında qarşıda
duran vəzifələr nəzərdən
keçirilib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 24 noyabr tarixli
sərəncamı ilə yaradılmış
Əlaqələndirmə Qərargahına
Prezident Administrasiyasının
rəhbəri Samir Nuriyev rəhbərlik
edir.
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Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərimizin
toxunulmazlığı Avropa İttifaqı tərəfindən həmişə dəstəklənib
-ci il bizim üçün təkcə qələbə ili, torpaqlarımızın düşmən
tapdağından azad edildiyi il kimi yadda qalmadı. Ötən il
həm də ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq sahəsində çoxsaylı
uğurlara imza atdı. Dövlət başçımız BMT Baş Assambleyasının 75-ci
sessiyasında çıxış etdi, BMT rəhbərliyi bilavasitə Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə xüsusi sessiya çağıraraq, dünya ictimaiyyətini koronavirusa qarşı
mübarizədə əlaqələndirilmiş fəaliyyət göstərmək yollarını müzakirə
etdi, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Türkdilli Ölkələrin Dövlət
başçılarının və Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin rəhbərlərinin zirvə
görüşləri keçirildi.

Azərbaycan Avropa İttifaqına
üzv olan ölkələrin üçdəbiri ilə
strateji tərəfdaşlıq üzrə sənədlər
imzalayıb. Bu da əməkdaşlığın
səviyyəsini nümayiş etdirir. İki il
öncə biz tərəfdaşlığın prioritetləri
üzrə sənədi də imzaladıq. Bu da bizim
əməkdaşlığımızın gələcək inkişafı
üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Biz çox məmnunuq ki, həmin sənəddə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
suverenliyi və sərhədlərimizin
toxunulmazlığı Avropa İttifaqı
tərəfindən dəstəklənib. Bu,
Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişənin həllinə çox haqlı və
ədalətli yanaşmanın olduqca mühüm
əlamətidir.

2020

Bu zaman bir faktı xüsusilə vurğulamaq
yerinə düşər ki, dövlət başçımız ötən ilin
əvvəlində iştirak etdiyi Davos İqtisadi
Forumunda, İtaliyaya səfəri çərçivəsində
keçirilən görüşlərdə, Münhen Təhlükəsizlik
Konfransının debatlarında və ümumiyyətlə,
bütün beynəlxalq təşkilatlardakı
çıxışlarında dəfələrlə xatırladıb ki, Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan arasında indi çox
yüksək səviyyəli tərəfdaşlıq mövcuddur və
bu tərəfdaşlıq bir çox sahələri əhatə edir.
Azərbaycan Prezidenti əmin olduğunu
bildirib ki, yeni sazişlə bağlı danışıqlar
uğurla davam edəcək.
Prezident İlham Əliyev 44 günlük
müharibənin başlanmasından üç gün
əvvəl – sentyabrın 24-də İsveç Krallığının
ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Kristian Kamillin
etimadnaməsini qəbul edərkən demişdi
ki, Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv olan
ölkələrin üçdəbiri ilə strateji tərəfdaşlıq üzrə
sənədlər imzalayıb. Bu da əməkdaşlığın
səviyyəsini nümayiş etdirir. İki il öncə biz
tərəfdaşlığın prioritetləri üzrə sənədi də
imzaladıq. Bu da bizim əməkdaşlığımızın
gələcək inkişafı üçün çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edir: “Biz çox məmnunuq
ki, həmin sənəddə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərimizin
toxunulmazlığı Avropa İttifaqı tərəfindən
dəstəklənib. Bu, Ermənistanla Azərbaycan
arasında münaqişənin həllinə çox haqlı
və ədalətli yanaşmanın olduqca mühüm
əlamətidir. İkitərəfli əlaqələrimizə gəlincə,
əlbəttə ki, biz onların daha fəal olmasını
görmək istəyirik. Mən əminəm ki, səfirlərin
fəaliyyəti sayəsində bu imkan yaranacaq”.
Azərbaycan rəsmiləri dönə-dönə
xatırladırlar ki, Avropa İttifaqı bizim əsas
ticarət tərəfdaşımızdır. Ticarətimizin
təqribən 50 faizi üzv dövlətlərin payına
düşür. Artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycan
Avropa bazarlarına xam neft nəql edən
etibarlı təchizatçıdır. Ötən ilin son

günlərində biz Avropa İttifaqının üzv
dövlətlərini təbii qazla təchiz etməyə
başlamışıq. Ölkəmiz Azərbaycanı
Avropa İttifaqı bazarlarına bağlayacaq
3500 kilometrlik inteqrasiya edilmiş boru
kəməri sistemi olan Cənub Qaz Dəhlizinin
tikintisinin təşəbbüskarı olmuş və onu
maliyyələşdirmişdir. Cənub Qaz Dəhlizi
enerji əməkdaşlığı, enerji təhlükəsizliyi və
enerjinin şaxələndirilməsi layihəsidir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ötən il iyulun 16-da Ceyhun Bayramovu
Xarici İşlər naziri təyin olunması ilə
əlaqədar videoformatda qəbul edərkən
xarici siyasətimizin əsas konturları
barədə danışmış və Avropa İttifaqı ilə
tərəfdaşlığımıza xüsusi önəm verildiyini
vurğulamışdır.
Dövlət başçımız “İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının xətti ilə Azərbaycanda bir çox
tədbirlər keçirilmişdir. Mən bir çox zirvə
görüşlərində iştirak etmişəm, həmişə öz
çıxışlarımda və öz fəaliyyətimdə İslam
aləmində əməkdaşlığın, həmrəyliyin
inkişafına fikir vermişəm, səylər
göstərmişəm”, “Türkdilli dövlətlər bizim
üçün qardaş ölkələrdir və bütün türkdilli
dövlətlərlə çox gözəl münasibətlərimiz
var. Bildiyiniz kimi, hazırda Azərbaycan
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına
sədrlik edir” kimi arqumentlərdən sonra
vurğulamışdır ki, bizim Avropa İttifaqı ilə
əlaqələrimiz də çox möhkəm zəmində
qurulub.
Xüsusilə yada salınmalı məqamlardan
biri də odur ki, Azərbaycan Prezidenti
bu mühüm beynəlxalq təşkilatla
imzalanacaq sənəddə ölkəmizin və
xalqımızın maraqlarının yüksək səviyyədə
qorunması şərtini irəli sürür: “Hazırda
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
yeni saziş üzərində iş aparılır... Hesab
edirəm ki, Azərbaycan maksimum
dərəcədə konstruktivlik göstəribdir

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
və bu gün hələ də razılaşdırılmamış
məsələlər var. Bizim üçün indiki formada
onları qəbul etmək deyə bilərəm ki, çox
çətin və əhəmiyyətsiz olacaqdır. Çünki
mən demişəm, biz ona görə yeni saziş
imzalamalıyıq ki, öz maraqlarımızı daha
böyük dərəcədə müdafiə edək, təmin edək
və qarşı tərəf də həmçinin. Onlar ona
görə Azərbaycanla bu sazişi imzalamaq
istəyirlər ki, öz maraqlarını müdafiə və
təmin etsinlər. Bu da təbiidir. Ancaq
gərək bu maraqların uzlaşması olsun.
Yəni, biz heç vaxt bizi qane etməyən,
yaxud da ki, bizə hansısa problem
yarada biləcək sazişə imza atmarıq.
Bu, əhəmiyyətsizdir, mənasızdır. Biz
Azərbaycan xalqına məlumat verməliyik
ki, bunu nə üçün edirik. Biz edirik ki,
daha yaxşı şərait olsun, əməkdaşlıq üçün
daha yaxşı imkanlar yaransın, xalqımız
üçün daha geniş imkanlar açılsın. Yoxsa,
elə saziş imzalansın deyə sazişə qol
çəkmək düzgün olmaz. Bizim mövqeyimiz
tam açıqdır. Mən bunu bu gün bütün
ictimaiyyətə bildirirəm”.
Azərbaycan Prezidenti özünün təyin
etdiyi naziri qəbul edərkən səsləndirdiyi

fikirlərlə Avropadakı dost, tərəfdaş və
həmkarlarımıza da mesaj göndərirdi ki,
kompromis üçün yer var. Ancaq gərək
xoş niyyət və qarşılıqlı iradə olsun:
“Azərbaycan tərəfində bu iradə var. Ümid
edirəm ki, bu danışıqlar uğurla davam
edəcək. Onu da nəzərə almalıyıq ki,
hazırda Avropa Komissiyasının yeni tərkibi
formalaşıbdır və biz, əlbəttə, Avropa
İttifaqının Azərbaycana münasibətinin
statusunu özümüz üçün daha dəqiq
müəyyən etməliyik. Biz bəri başdan o
mövqedə idik ki, qarşımıza real olmayan
hədəflər qoymayaq. Çünki sonra bu
hədəflərə çatmayanda məyusluq, qarşılıqlı
inamsızlıq yarana bilər. Ona görə qarşıya
elə məqsədlər qoymalıyıq ki, biz ona çata
bilək və bu məqsədlər bizim maraqlarımıza
uyğun olsun. Hesab edirəm ki, bu
istiqamətdə gələcək fəaliyyət də uğurlu
olacaqdır”.
Son otuz ildə apardığımız xarici
siyasətin əsas məqsədi, təbii ki,
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinə yönəldilmişdi.
Ona görə də son illər görülmüş tədbirlər
nəticəsində bütün beynəlxalq təşkilatlar

bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini ortaya
qoyublar. Həmin məsələyə konkret
münasibət nümayiş etdirən beynəlxalq
qurumlardan biri də məhz Avropa
İttifaqı olmuşdur. Belə ki, Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında paraflanmış
“Tərəfdaşlıq Prioritetləri” sənədində də
ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi
və sərhədlərinin toxunulmazlığı ilə bağlı
xüsusi bənd var.
Azərbaycan rəhbərliyi Avropa ölkələri
və qitə miqyaslı beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığın gələcəyinə böyük ümidlərlə
baxır. Elə Prezident İlham Əliyev də
bu il fevralın 11-də Cənub Qaz Dəhlizi
Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin
videokonfrans formatında VII iclasındakı
çıxışında avropalı tərəfdaşlarımızla
əməkdaşlıqda qazandığımız uğurları
sadalayır və xatırladır ki, bunların hər
biri əhəmiyyətli nailiyyətlərdir: “Bu gün
keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, bütün
bu nailiyyətlər olmasa idi, bir-birimizi təbrik
etdiyimiz bugünkü mərasim mümkünsüz
olardı. Ancaq biz gələcəyə baxmalıyıq.
Biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik, lakin

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri BMT İnsan Hüquqları Şurasının
46-cı sessiyasının Yüksək Səviyyəli Seqmentində çıxış edib
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramov BMT İnsan Hüquqları Şurasının 46-cı
sessiyasının Yüksək Səviyyəli Seqmentində çıxış edib.
Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən məlumat verilib.
Nazir çıxışında sessiyanın
 OVID-19 virusunun bəşəriyyət
C
üçün böyük təhdid törətməyə davam
etdiyi bir vaxtda baş tutduğunu vurğulayaraq Azərbaycanın pandemiyaya dərhal cavab verdiyini və meydana çıxan sosial-iqtisadi problemlərlə
bağlı insan hüquqlarına əsaslanan
yanaşma tətbiq edərək COVID-19
virusunun yayılmasının qarşısını
almaq üçün səmərəli tədbirlər həyata
keçirdiyini söyləyib. “Azərbaycan
öz səylərini ölkədaxili nailiyyətlərlə
məhdudlaşdırmayıb. Qlobal səyləri
dəstəkləmək məqsədilə Azərbaycan
Hökuməti Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatına 5 milyon ABŞ dolları,
habelə, Qoşulmama Hərəkatının virusdan daha çox əziyyət çəkmiş üzv
ölkələrinə Hərəkatın sədri qismində
əlavə 5 milyon dollar məbləğində
yardım edib. Azərbaycan, həmçinin
30-dan çox ölkəyə ikitərəfli əsasda
təcili humanitar yardım göstərib. Qoşulmama Hərəkatının hazırkı sədri
qismində Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təşəbbüsü ilə BMT Baş
Assambleyasının dekabrın 3-4-də
COVID-19 mövzusunda çağırılmış
xüsusi sessiyası birlik, çoxtərəfli
əməkdaşlıq, həmrəylik və insan
hüquqlarına hörmətə əsaslanan
əlaqələndirilmiş qlobal cavab
verilməsi zərurətini bir daha təsdiq
edib”, – deyə nazir bildirib.
Ceyhun Bayramov qeyd edib ki,
indi beynəlxalq ictimaiyyət nəinki
davam edən sağlamlıq böhranına
cavab vermək, habelə ədalətli və
davamlı gələcək qurmaq üçün birgə
fəaliyyət göstərməlidir. Bununla
əlaqədar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti COVID-19
virusuna qarşı peyvəndin inkişaf
etməkdə olan və inkişaf etmiş
ölkələr arasında qeyri-bərabər və
ədalətsiz bölgüsü ilə bağlı ciddi
narahatlığını ifadə edib. Fürsətdən
istifadə edərək bütün dövlətləri,
beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq
donor ictimaiyyətini, peyvənd

istehsalçılarını və digər aidiyyəti
tərəfləri bütün ölkələri COVID-19-a
qarşı peyvəndlə əlçatan, maneəsiz,
vaxtında və ədalətli formada təmin
etməyə çağırırıq.
Nazir diqqətə çatdırıb ki, demokratiyanın möhkəmləndirilməsi
və insan hüquqlarının müdafiəsi
Azərbaycan Respublikasının əsas
prioritetləri sırasındadır. Ölkədə
davam edən islahatlar siyasi
partiyalarla əsası qoyulmuş dialoq, mətbuatın inkişafına dəstək,
əlilliyi olan şəxslər üçün daha yaxşı
şəraitin yaradılması, qadınların və
gənclərin təşviq olunması, şəffaf və
səmərəli ictimai xidmətlərin miqyasının artırılması kimi geniş sahələri
əhatə edir. Azərbaycan BMT-nin
insan hüquqları mexanizmləri ilə
səmərəli əməkdaşlıq edir. İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarın Ofisinin
mühüm işini dəstəkləmək məqsədilə
Azərbaycan mütəmadi qaydada
Ofisə könüllü maliyyə töhfələri ayırır
və bunu etməkdə davam edəcək.
Biz üzv dövlətlərlə əməkdaşlıq və
dialoq vasitəsilə insan hüquqlarının təşviqində İnsan Hüquqları
Şurasının xüsusi mandat daşıyıcılarının mühüm rolunu yüksək

qiymətləndiririk. Bu baxımdan,
ölkəmiz bütün mandat daşıyıcılara
daimi dəvət ünvanlayıb.
BMT Baş Assambleyasının müvafiq qətnaməsinə əsasən 2021-ci
il Beynəlxalq Sülh və Etimad İli
elan edildiyini xatırladan Ceyhun
Bayramov deyib: “Bu il Azərbaycan

üçün əlamətdar olacaq, belə ki,
ölkəmiz ərazilərinin təxminən 30 il
davam edən işğaldan azad olunmasından sonra münaqişə-sonrası
bərpa və reabilitasiya mərhələsinə
qədəm qoyur. 30 ilə yaxın dövr
ərzində münaqişənin siyasi yolla tənzimlənməsi prosesindən,
habelə Azərbaycanın bu prosesə
sadiqliyindən öz məqsədləri
üçün istifadə edən Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarını ilhaq
etmək məqsədilə onların işğalının
nəticələrinin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində davamlı tədbirlər
görüb. Bu xüsusda Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə
məskunlaşdırma aparılıb, tarixi və
mədəni irs dağıdılıb və soyğuna
məruz qoyulub, təbii ehtiyatlar
qeyri-qanuni istismar edilib, ictimai
və özəl mülkiyyət mənimsənilib.
İşğalın davam etdiyi illər ərzində
Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın
mülki əhalisinə, habelə, mədəni
irsinə və infrastrukturuna qarşı ağır
cinayətlər törədilib.
Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana qarşı sentyabrın 27-də başlamış son təcavüz
Azərbaycanın mülki əhalisini

təşvişə salmaq məqsədilə
müharibə cinayətləri və bəşəriyyət
əleyhinə cinayətlərə bərabər ciddi
beynəlxalq humanitar hüquq pozuntuları ilə müşayiət olunub. Bu
məqsədlə Ermənistan məqsədli
şəkildə Azərbaycanın münaqişə
bölgəsindən uzaqda yerləşən
mülki əhalinin sıx məskunlaşdığı
ərazilərinə hücum törədib, nəticədə
101 mülki şəxs həlak olub, 400-dən
çox insan ağır yaralanıb. Bundan
əlavə, Ermənistan hərbçilərinin
azərbaycanlı əsirlərin hüquqlarını
pozduğu, o cümlədən alçaltma və
nalayiq rəftar, onlara qarşı fiziki zor
tətbiqi, söyüş, başlarının kəsilməsi,
cəsədlərlə pis rəftar tətbiq etdikləri
barədə çoxsaylı təkzibedilməz faktlar mövcuddur. Azərbaycan müvafiq
ikitərəfli və çoxtərəfli mexanizmlər
çərçivəsində öz hüquqlarından
istifadə edərək bu cinayətləri
törədənləri ədalət mühakiməsi
qarşısına çıxarmaq üçün bütün
tədbirləri görməyə qərarlıdır”.
Ceyhun Bayramov bildirib ki,
yuxarıda göstərilən əməllərini
ört-basdır etməyə cəhd edən
Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətini yayındırmaq üçün
Azərbaycanı eyni cinayətlərdə
ittiham edir və bu məqsədlə yalan
xəbərlərlə dolu kütləvi kampaniya
həyata keçirir. BMT-nin insan hüquqları mexanizmləri, o cümlədən,
İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarın
Ofisi, müqavilə qurumları və mandat
daşıyıcıları da Ermənistanın bu
saxta təbliğatına məruz qalıb.
Qeyd edilib ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması
yüz minlərlə köçkünün öz yurdlarına
təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıtma hüququnun icrasına şərait yaradır. Bununla yanaşı, münaqişədən
zərər çəkmiş ərazilərdə ictimai
və özəl mülkiyyətin, zəruri mülki
infrastrukturun, o cümlədən, təhsil
və tibb müəssisələrinin, habelə, tarixi və mədəni irsin və ətraf mühitin
məruz qaldığı ziyan və dağıntıların
görünməmiş miqyası bu ərazilərin
bərpası və yenidən qurulması üçün
Azərbaycan Hökuməti qarşısında böyük vəzifə qoyur. Hökumət
artıq köçkün əhalinin təhlükəsiz və
ləyaqətli qayıdışını və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenliyi
çərçivəsində dinc birgəyaşayışı

təmin etmək üçün praktiki tədbirlərə
başlayıb.
“Azərbaycan münaqişə
bölgəsində yaşayan erməni əsilli
vətəndaşlarını öz siyasi, sosial və
iqtisadi mühitinə yenidən inteqrasiya etməyə və onlara Azərbaycanın
etnik və dini mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq bütün vətəndaşları
ilə eyni hüquq və azadlıqları təmin
etməyə qərarlıdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası bununla
bağlı etibarlı hüquqi çərçivəni təmin
edir.
Sülhün bərqərar olması,
bərpa və yenidənqurma işləri,
ehtiyacı olanlara humanitar yardımın göstərilməsi, o cümlədən,
məcburi köçkün və qaçqınların
qayıtması əsas prioritet olmalıdır.
Bu məqsədlə Azərbaycan BMT-nin
humanitar yardım üzrə 1991-ci
ildə qəbul edilmiş prinsiplərinə tam
uyğun olaraq müvafiq beynəlxalq
tərəfdaşlarla, o cümlədən BQXK,
BMTQAK və digər BMT qurumları ilə, habelə regionda sülh və
stabilliyə töhfə vermək istəyən fərdi
dövlətlərlə işləməyə hazırdır.
Bu yanaşma beynəlxalq hüquqa, eləcə də BMT-nin humanitar
yardım, münaqişə-sonrası bərpa
və yenidənqurma sahəsində
işlərini tənzimləyən qətnamə
və sənədlərinə əsaslanır və
münaqişənin yaralarını sağaltmağa yönəlmiş etimad quruculuğu
tədbirləri kimi çıxış edəcək.
Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan rəhbərlərinin imzaladığı
2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanat Ermənistan və Azərbaycan
üzərinə bütün hərbi fəaliyyətləri
dayandırmaq və onilliklərlə davam
edən münaqişənin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməklə
bağlı öhdəlik qoyur. Azərbaycan
bu sənədin tam əməli icrasına və
Ermənistan və Azərbaycan arasında
dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılması əsasında bu qanlı
münaqişənin yaralarının sağaldılmasına böyük əhəmiyyət verir.
İnanırıq ki, BMT başda olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət bölgədə
xoş qonşuluq münasibətlərinin
bərpasına yönəlmiş üçtərəfli
Bəyanatın həyata keçirilməsinin
dəstəklənməsində mühüm rol
oynaya bilər.

əminəm ki, bu gün Məşvərət Şurasının
toplantısı çərçivəsində iştirakçılar
gələcək planlarımızı müzakirə edəcəklər.
Azərbaycana gəldikdə, biz enerji
resurslarımızı inkişaf etdirməyə davam
edəcəyik. Hazırda kəşfiyyat və hasilat
mərhələsində olan bir neçə yataqla bağlı
çox ümidverici perspektivlər var. Xüsusilə
400 milyard kubmetr qaz ehtiyatına malik
olan “Babək” yatağını qeyd edə bilərəm.
“Abşeron” qaz-kondensat yatağının
350 milyard kubmetr ehtiyatı var və
ümid edirəm ki, orada hasilat gələn il
başlayacaqdır. Digəri isə “Ümid” yatağıdır
ki, orada ən azı 200 milyard kubmetr təbii
qaz ehtiyatı mövcuddur”.
Yəni Avropa hələ uzun illər
Azərbaycanın təbii resurslarından
bəhrələnə biləcəkdir. Ona görə də, dövlət
başçımız məxsusi olaraq vurğulayır ki,
əməkdaşlıq tərəflərin hər ikisinə sərf edən
şərtlər çərçivasində davam etdiriləcək.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

ətən müharibəsi memorial kompleksi
və Zəfər muzeyinin konsepsiyasının
hazırlanması istiqamətində Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindən işlər davam etdirilir. Layihənin
yüksək səviyyədə icrası üçün nazirlik
tərəfindən yerli mütəxəssislərlə yanaşı, xarici
ekspertlərə də müraciət olunub. Bununla
əlaqədar İtaliyanın dünyaca məşhur aparıcı
multimedia şirkəti olan “G GROUP” şirkəti ilə
əməkdaşlığa başlanılıb. “G GROUP” şirkəti
bir sıra beynəlxalq layihələri uğurla icra edib.

V

İtaliyalı memarlar Zəfər
muzeyinin hazırlanması
işlərinə cəlb olunub

Şirkətin nümayəndələri ilə nazirliyin rəhbərliyi arasında
fevralın 9-da onlayn görüş təşkil edilib və ilkin müzakirələr
aparılıb.
Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə, Vətən
müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər muzeyinin konsepsiyasının mükəmməl işlənilməsi üçün məkanla yerində tanış
olmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə 
“G GROUP” şirkətinin işçi heyətinin – yaradıcı icraçı direktoru və bədii rəhbəri Fabrizio Conti, strategiya üzrə məsləhətçi
Laura Conti, memar, muzey və ekspozisiya dizayneri Nicola
Pavan və memar Carlo Pavanın fevralın 19-21-də Bakıya
səfəri təşkil olunub.
Səfərin ilk günü Mədəniyyət naziri Anar Kərimov və işçi
nümayəndə heyəti arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı
nazir Anar Kərimov Vətən müharibəsi memorial kompleksi
və Zəfər muzeyinin dövlətimizin və xalqımızın əzmkarlığı
nəticəsində qazandığı şanlı qələbəni, Vətən müharibəsinin
gedişatını müasir təqdimat metodları ilə tamaşaçıya çatdıran
məkan olmasının vacibliyini vurğulayıb.
Görüşdə layihə çərçivəsində görüləcək işlər, ilkin ideyalar
və planlar ətraflı müzakirə edilib.

“Xalq qəzeti”
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YAP İcra Katibliyində “Xilaskar İlham Əliyev” adlı
kitabın videokonfrans formatında təqdimatı keçirilib

AAYDA-nın əməkdaşları Fəxri xiyabanı
və Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmişlər

Fevralın 22-də Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra
Katibliyinin təşkilatçılığı ilə Milli Məclisin deputatı,
“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru, Əməkdar
jurnalist Bəxtiyar Sadıqovun “Xilaskar İlham Əliyev”
kitabının videokonfrans formatında təqdimatı
keçirilib. Bu barədə AZƏRTAC-a Yeni Azərbaycan
Partiyasından məlumat verilib.

Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin sədr
müavini, parlamentin İctimai birliklər və
dini qurumlar komitəsinin sədri, professor
Fəzail İbrahimli qeyd edib ki, “Xilaskar
İlham Əliyev” kitabında xüsusi diqqət
çəkən məqam qətiyyətli, hünərli, iradəli
sərkərdə portretinin yaradılmasıdır. Aprel
döyüşlərindən etibarən ötən müddət
ərzində Azərbaycanın atdığı addımlar,
dünyaya bəyan etdiyi fikirlər və digər
məsələlər kitabda xronoloji ardıcıllıqla
əksini tapıb. Elə məsələlər var ki, bu,
Azərbaycan hüdudlarından kənara,
dünyaya verilən mesajdır: “44 günlük
müharibədən sonra Zəfər paradı keçirildi. Orada ölkə Prezidenti İlham Əliyev
kürsüdə bütün dünyaya bəyan etdi ki, biz
qalib gəldik, haqq işimizi yerinə yetirdik.
Beynəlxalq təşkilatların görə bilmədiyi işi
gördük. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi var
və biz bu tariximizi, ədaləti, haqqı bərpa
etdik”.
Kitabın sonuncu yazısının fəlsəfi,
rəmzi məna daşıyan “Allahın evi – Ağdam
məscidi” olduğunu deyən sədr müavini
bildirib ki, zahirən elə görünür ki, Ali Baş
Komandan bu məscidə sadəcə ziyarətə
gəlib: “Amma bu tarixi səfərlə bütün
müsəlman dünyasına bəyan edilir ki,
məscid bizim ərazimizdə yerləşir, ancaq
bura bütün müsəlmanların Allah evidir. Bu
Allah evinə ermənilər tərəfindən edilən
təcavüz bütün müsəlman evinə törədilən
təcavüzdür”.
Fəzail İbrahimli vurğulayıb ki, bu
kitab bizim döyüş şücaəti ənənələrimizin
özümüzə qaytarılmasının tarixindən
yazır, 200 ildir ermənilərin Azərbaycan
xalqına qarşı törətdikləri cinayətlərin necə
uğursuzluqla sonlandığından bəhs edir:
“Kitabın ümumi qayəsində bir çağırış var:
Ey Azərbaycan insanı, bil, düşün, dərk et
və əməl et. 200 ildən artıq xristian ağuşuna sığınan, başımıza güllə və qumbara
yağdıran, 12 aylıq təqvimin 10 ayında
bizə qarşı faciə törədən düşməni məğlub
etdik”.

Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra katibinin
müavini, Dini Qurumlarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Mübariz Qurbanlı
bildirib ki, xalqımızın Vətən
müharibəsində qələbəsinə
həsr olunan “Xilaskar İlham
Əliyev” kitabının təqdimatının
keçirilməsi üçün 22 fevral
tarixinin seçilməsi təsadüfi deyil. Çünki ermənilərin Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan qopardılması, torpaqlarımızın işğalı ilə bağlı fitnəkarlıqlarına qarşı
xalqımızın ayağa qalxması məhz 1988-ci
ilin 22 fevralından başlayır.
Mübariz Qurbanlı qeyd edib ki, ulu
öndər Heydər Əliyevin başlatdığı siyasət
və bu siyasətin Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilməsi
Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində
başlayan və 44 gün davam edən Vətən
müharibəsində torpaqlarımızın azad
olunmasını təmin etdi. Xalqımızın tarixinin
parlaq və unudulmaz səhifələrindən birini
təşkil edən bu şanlı qələbənin əsasında
Prezidentin liderlik keyfiyyətlərindən irəli
gələrək Azərbaycanın sosial-iqtisadi,
siyasi, mədəni, hərbi sahələrdə, eyni zamanda, xarici siyasətdə uğurları və xalqiqtidar birliyi dayanır. Vətən müharibəsi
dövründə Ali Baş Komandan İlham
Əliyev milli maraqları ifadə edən qətiyyətli
siyasət yürütməklə özündə yüksək şəxsi
keyfiyyətləri, milli dəyərləri və təcrübəli
idarəetmə bacarığını birləşdirən lider
olduğunu sübut etdi.
“Bu siyasət, torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi uğrunda mübarizə bizim
şərəf tariximizdir. Bu tarixi qələmə almaq,
təbliğ etmək, gənc və gələcək nəsillərə
ötürmək olduqca vacibdir”, – deyən
Mübariz Qurbanlı bu baxımdan “Xilaskar
İlham Əliyev” kitabının əhəmiyyətindən
söz açıb. Qeyd edib ki, dörd fəsildən ibarət
olan kitabda mühüm istiqamətlər var.
Prezident İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ

münaqişəsinin aradan qaldırılması uğrunda diplomatik fəaliyyəti, həyata keçirdiyi
ordu quruculuğu, Vətən müharibəsində
ordumuzun uğurlu hərbi əməliyyatları,
əsgərlərimizin qəhrəmanlıqları, torpaqlarımızın azad olunması kimi tariximizi
şərəfləndirən məqamlar burada öz
mükəmməl əksini tapıb. Müəllif kitabda torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
mübarizənin salnaməsini yaradıb ki, bu
da həm bu gün, həm də gələcək üçün
əhəmiyyətlidir və dəyərlidir.
Mübariz Qurbanlı əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycanın müstəqil qalibiyyət
tarixinin geniş əhatə olunduğu dəyərli
mənbə kimi “Xilaskar İlham Əliyev” kitabı
həm siyasi-ideoloji məzmununa, həm də
ədəbi-bədii dəyərinə görə böyük oxucu
marağına səbəb olacaq.
Tədbirdə digər çıxış edənlər kitabla
bağlı fikirlərini bildiriblər. Qeyd edilib ki,
nəşrdə əsas istiqamət Azərbaycanın
xilasına gedən yolun və 33 ildir davam
edən münaqişəyə son qoyan qətiyyətli
siyasətin izahıdır. Bu problemin həllində
xilaskarlıq missiyasını həyata keçirən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
fəaliyyəti kitabda geniş şəkildə təqdim
olunur. Kitab bu böyük tarixi hadisəni
izah etmək baxımından məntiqi struktura
malikdir. Bildirilib ki, qələbə sevincləri “Xilaskar İlham Əliyev” kitabının ana xəttini
təşkil edir. Həm də torpaqlarımızın azad
olunması uğrunda aparılan mübarizənin
bir salnaməsi kimi müharibənin canlı
mənzərəsini özündə əks etdirir.

Azərbaycan enerji və nəqliyyat sistemlərinin
karbonsuzlaşdırılmasında BP ilə əməkdaşlıq edəcək
Fevralın 22-də Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi və BP şirkəti iri miqyasda karbonsuzlaşdırılmış və inteqrasiya edilmiş enerji və nəqliyyat sistemləri,
o cümlədən, Azərbaycanın regionlarında və şəhərlərində
bərpaolunan enerji layihələri üçün tələb olunan potensialın və şəraitin qiymətləndirilməsi üzrə əməkdaşlıq etmək
məqsədilə anlaşma memorandumu imzalayıb.
Nazirlikdən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, bu memorandum
Azərbaycanın iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, rəqabətli
enerji bazarının yaradılması,
təmiz ətraf mühit və “yaşıl
artım” ölkəsi, BP-nin isə
2020-ci ildə “xalis sıfır emissiya” hədəflərini elan etməsi
kontekstində imzalanıb.
Energetika naziri Pərviz
Şahbazov deyib: “2030-cu
ilə qədər istixana qazlarının
tullantısının 35 faiz azaldılması, təmiz ətraf mühitə və yaşıl
enerjinin payının istehsal və
istehlakda artımına nail olunması Prezident İlham Əliyev
tərəfindən ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının prioritetlərindən
biri kimi müəyyənləşdirilib. Bu
gün ölkədə bərpaolunan enerji
sahəsinin inkişafı, xüsusilə yaşıl
enerji zonalarının yaradılmasına yüksək səviyyədə dəstək
verilir. Xarici və yerli investorlar
Azərbaycanı uzunmüddətli,
dayanıqlı, ucuz və ekoloji

cəhətdən təmiz enerji növləri ilə
təmin etmək prosesinə dəvət
edilir. Bu gün imzaladığımız
sənəd neft-qaz sahəsində
uzunillik strateji tərəfdaşımız
BP ilə karbonsuzlaşdırma və
bərpaolunan enerji layihələri
üzrə əməkdaşlığımız üçün yeni
imkanlar yaradır. Ümid edirəm
ki, qlobal iqlim çağırışlarından irəli gələn müasir enerji
trendlərinə transformasiya
mərhələsində BP ilə birgə uğurlara imza ata biləcəyik”.

BP-nin Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə üzrə
regional prezidenti Qəri
Counz bildirib: “BP-nin və
Azərbaycanın dayanıqlılıq
üzrə müvafiq məqsədlərinə
nail olmaq istiqamətində
Energetika Nazirliyi ilə bu
əməkdaşlıq imkanından çox

məmnunuq. Bu gün imzaladığımız anlaşma memorandumu BP və Azərbaycan üçün
potensial olaraq tərəfdaşlıq
imkanlarına aparan yeni
əməkdaşlıq platforması
təmin edir. BP təxminən 30
ildir ki, Azərbaycanın enerji
tərəfdaşıdır və inanırıq ki,
şirkətin az karbonlu enerji sahəsində öz biznesini
əhəmiyyətli dərəcədə artırmağı, həmçinin nəqliyyat və
rahatlıq üzrə təklif etdiyi

xidmətləri transformasiya
etməyi hədəflədiyi bir vaxtda Azərbaycanla uğurlu
tərəfdaşlığımıza əsaslanan
böyük potensial mövcuddur.
BP bu yaxınlarda Hyuston və Aberdin şəhərləri ilə
tərəfdaşlığa başlayıb və biz
bu anlaşma memorandumunu imzalamaqla emissiyaların azaldılmasına yönəlmiş
təmiz enerji də daxil olmaqla
inteqrasiya edilmiş enerji və
nəqliyyat həlləri gətirmək
məqsədilə Azərbaycanın regionları və şəhərləri ilə də oxşar
tərəfdaşlıq imkanlarını araşdırmaq istəyirik”.
Memoranduma əsasən,
fəaliyyətin həyata keçirilməsi
məqsədilə “Rəhbər Komitə”
və “İşçi Qrupu”un yaradılması, Azərbaycanın müvafiq
region və ya şəhərləri üçün
karbonsuzlaşdırma üzrə “Baş
Plan”nın hazırlanması nəzərdə
tutulur. “Baş Plan” təmiz
enerji layihələri, az karbonlu nəqliyyat, yaşıl binalar,
tullantıların idarə olunması,
təmiz sənaye, təbii iqlim həlləri,
inteqrasiyalı tərəfdaşlıqlar,
həmçinin inteqrasiyalı və
karbonsuzlaşdırılmış enerji və
nəqliyyat sistemlərinin hazırlanması istiqamətlərini əhatə
edəcək.

Azərbaycan ilə Serbiya arasında hərbi-texniki sahədə
əlaqələrin əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib
 Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Sənayesi naziri Mədət
Quliyev Əbu-Dabidə keçirilən
“IDEX-2021” Beynəlxalq müdafiə
sərgisinin ikinci günündə
Serbiyanın Müdafiə naziri Nebojsa
Stefanoviçin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
görüşdə Azərbaycan ilə Serbiya arasında hərbi-texniki sahədə əlaqələrin cari
vəziyyəti və əməkdaşlığın perspektivləri
geniş müzakirə edilib.
Mədət Quliyev nazirin diqqətinə
çatdırıb ki, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli
davamçısı Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə
silahlı qüvvələrimizin döyüş hazırlığının
daim yüksək səviyyədə saxlanması

məqsədilə yaradılıb.
Səmimi görüşdən məmnunluğunu
bildirən nazir Nebojsa Stefanoviç
Azərbaycan ilə Serbiya arasında hərbi-

texniki sahədə əməkdaşlığın bundan
sonra da davam edəcəyinə əminliyini
bildirib.
Görüş konstruktiv və qarşılıqlı anlaşma şəraitində keçib.

22 fevral – Avtomobil Yolları İşçilərinin Peşə Bayramı günü
münasibəti ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin
İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov və agentliyin rəhbərliyi Fəxri
xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Fəxri xiyabanda
xalqımızın ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və
qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsi ehtiramla anılıb, məzarı önünə əklil
qoyulub.
Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da
xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər
güllər düzülüb.

Daha sonra Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi
Şəhidlər xiyabanına gələrək ölkəmizin
azadlığı və suverenliyi uğrunda

mübarizədə canlarından keçmiş Vətən
övladlarının xatirəsini ehtiramla yad,
edib, “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə
əklil qoyublar.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2008-ci il fevralın
20-də imzaladığı “Azərbaycan Respublikası avtomobil yolları işçilərinin peşə
bayramının təsis edilməsi haqqında”
Sərəncamından sonra hər il bu tarix avtomobil yolları işçilərinin peşə bayramı
kimi qeyd olunur.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Təhsil nazirinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti Türkiyədə səfərdədir
 Azərbaycan
Respublikasının
Təhsil naziri Emin
Əmrullayevin rəhbərliyi
ilə nümayəndə
heyəti Türkiyə
Respublikasında
səfərdədir.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, fevralın 22-də Ankarada
Azərbaycanın Təhsil naziri
Emin Əmrullayev və Türkiyənin
milli təhsil naziri Ziya Selçukun rəhbərliyi ilə heyətlərarası
görüş keçirilib.
Görüşdən sonra nazirlər
birgə mətbuat açıqlaması
ilə çıxış ediblər. Qırx dörd
günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycanın şanlı zəfər qazanaraq işğal altındakı torpaqlarını düşməndən azad etdiyini
və bu haqq mübarizəsində
Türkiyənin ölkəmizə siyasi
mənəvi dəstək göstərdiyini
xatırladan Emin Əmrullayev

diqqətə çatdırıb ki, iki qardaş
ölkə arasında digər sahələrdə
olduğu kimi, təhsil sistemində
də geniş əlaqələr mövcuddur.
Hazırda Türkiyənin ali təhsil
müəssisələrində 23 minə yaxın
azərbaycanlı tələbə təhsil alır.
Ötən həftə Ankarada
keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq
üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 9-cu iclasının yekununda
“Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkiyə Respub-

likası Hökuməti arasında peşə
təhsili sahəsində əməkdaşlığa
dair Protokol” imzalandığını xatırladan azərbaycanlı nazir bu
sənədin faydalı cəhətlərindən
bəhs edərək əminliklə vurğulayıb ki, peşə təhsili sahəsində
əmək bazarı üçün keyfiyyətli
ixtisaslı kadrların hazırlanması
üçün böyük imkanlar yaranıb.
Ziya Selçuk Azərbaycanla
Türkiyə arasında təhsil

sahəsində əlaqələrin bundan sonra daha da sürətlə
genişlənəcəyinə əmin olduğunu ifadə edərək qarşılıqlı
əməkdaşlıq əlaqələrinin
genişlənməsi üçün fikir və
düşüncələrini bölüşüb.
“Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında peşə
təhsili sahəsində əməkdaşlığa
dair Protokol”un əhatəli
olduğunu diqqətə çatdıran
Ziya Selçuk bildirib ki, tərəflər
protokolun icrası, 1993-cü
ildən bəri Azərbaycanda
mövcud olan türk məktəblərinin
gələcəyi, o cümlədən Türkiyə
Maarif Vakfının fəaliyyətinin
tənzimlənməsi və s. məsələlər
müzakirə olunub.

Sabir ŞAHTAXTI,
AZƏRTAC-ın xüsusi
müxbiri
Ankara

Emin Əmrullayev türkiyəli həmkarı ilə ümumi və peşə təhsili
sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib
Təhsil naziri Emin Əmrullayev Türkiyəyə səfəri çərçivəsində
fevralın 22-də ümummilli lider Heydər Əliyevin Ankara
şəhərində yerləşən abidəsini ziyarət edib. Daha sonra Təhsil
Nazirliyinin nümayəndə heyəti Ankarada fəaliyyət göstərən
Heydər Əliyev adına məktəbi ziyarət edib, müəssisədə yaradılan şəraitlə tanış olub.
Nazirlikdən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
günün ikinci yarısında təhsil naziri Emin
Əmrullayev və Türkiyə Respublikasının
milli təhsil naziri Ziya Selçuk arasında görüş keçirilib. Görüş zamanı ümumi və peşə
təhsili sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın
cari vəziyyəti və gələcək perspektivləri
müzakirə olunub. Tərəflər arasında imzalanan “Azərbaycan Respublikası Hökuməti
ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığa

dair Protokol”un əhəmiyyəti xüsusi şəkildə
vurğulanıb.
Görüşün sonunda hər iki nazir mətbuat
üçün açıqlamalar verib.
Fevralın 22-də nümayəndə heyəti,
həmçinin Ankara Universitetində olub.
Ankara Universitetinin rektoru Necdet
Ünüvar ilə görüş zamanı təhsil naziri
Emin Əmrullayev pandemiya dövründə
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti və

Azərbaycan Texnologiya Universitetinin tələbələri üçün Ankara Universiteti tərəfindən bir sıra ixtisaslar üzrə
məsafədən təhsilin təşkilinə görə rektor
Necdet Ünüvara təşəkkürünü bildirib.
Nümayəndə heyəti universitetdə Xocalı
soyqırımının növbəti ildönümünə həsr
olunmuş tədbirdə də iştirak edib. Tədbir
zamanı təhsil naziri Emin Əmrullayev,
Ankara Universitetinin rektoru Necdet
Ünüvar, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri
Xəzər İbrahim çıxış ediblər.
Tədbirdə, həmçinin Ankara Universitetinin professoru, hüquq üzrə elmlər doktoru Cavid Abdullazadə “Xocalıya akademik
baxış” mövzusunda təqdimatla çıxış edib.
Günün sonunda Təhsil Nazirliyinin
nümayəndə heyəti Milli Təhsil Nazirliyinə
bağlı Ölçmə və Dəyərləndirmə Mərkəzini
ziyarət edib və pandemiya dövründə
təhsilin təşkilinə dair Türkiyə təcrübəsi ilə
yerində tanış olmaq imkanını qazanıb.

Şərqdə, o cümlədən, Azərbaycanda yazın gəlişi – Novruzun bayram
edilməsinin dərin kökləri vardır və 3500 ildən çoxdur ki, bu milli bayram bütün
atributları ilə və elliklə qeyd edilir. Təbiətin və könüllərin bayramı olan Novruza
qədər təşkil edilən rituallar xalqımızın milli mənəvi dəyərlər sistemində önəmli
yer tutmaqla dünyanın yaranışında iştirak edən dörd ünsürlə – Su, Od, Hava və
Torpaq ilə əlaqələndirilir.
Heç də təsadüfi deyil ki,
müqəddəs sayılan bayrama
qədər keçirilən çərşənbələrin
birincisi su ilə bağlıdır.
Çünki su həyatın başlanğıcı, canlılığın, yaşamağın
əsas mənbəyidir. Su mifik
təfəkkürlərdə olduğu kimi,
gerçəklikdə də təbiətin oyanmasına təkan verən başlıca
qüvvədir. Su hər şeyin başlanğıc nöqtəsidir.
Su çərşənbəsinin
özünəməxsus özəllikləri var.
Bu çərşənbəyə qədər evdə
olan əşyalar su ilə təmizlənir.
Bu çərşənbədə ocaq çatılmaz, şam yandırılmaz, gün
dönəndən sonra qohum-qonşuya evdən nə isə verilməz.
Çərşənbəyəcən evdəki avadanlıq, yorğan-döşək havaya
verilər, təmizlənər.(Amma
buna imkan, şərait də olmalıdır. Kənd yerlərində bu adət
hələ qalıb). Evdəki cu qabları

Su çərşənbəniz
mübarək
mütləq təzə su ilə doldurulmalı, stolun üstünə qrafində su
qoyulmalıdır.
Su çərşənbəsi mərasimində
əvvələr dan yeri söküləndə
camaat axar suyun üstə gedir,
əl-üzlərini soyuq su ilə yuyardılar. İnsanlar su üstündən

atlanar, bir-birlərinin üstlərinə
su atardılar. Əski adətlərə
görə günəşin şəfəqdə göründüyü vaxtda onun şüalarının
sığal çəkdiyi su daha təmiz,
daha müqəddəs sayılardı. Bu
suda yuyunan adam mütləq
diləyinə çatardı. Belə hesab

edirlər ki, Xızır peyğəmbərin
dirilik çeşməsindən su içdiyi və
Koroğlunun Qoşabulaqdan köpüklü su götürdüyü gün məhz
ƏZƏL – SU ÇƏRŞƏNBƏSİ
günü olmuşdur.
Xalqımız bayrama qədərki
çərşənbələri adəti üzrə bütün
ailə üzvləri ilə birlikdə qeyd
edir. Həmin gün hamı bir-birilə
– qohum-qonşu, dost-tanış –
çərşənbələşirlər (çərşənbələrini
təbrik edirlər). Onlar arzularını
bildirir, alqış edir, xoş sözlər
deyirlər: “Su qədər ömrün
olsun!”, “Aydınlığa çıxasan!”,
“Həyatın su kimi təmiz olsun!”,
“Su qədər pak olasan!” və.s.
Uşaqlar isə günboyu sevinir,
döyüşdürdükləri yumurtaların
hesabını aparır, bir-birilərinə
tapmacalar deyirlər.
Xalqımızın baharla
əlaqədar gözəl adət-ənənələri
çoxdur. Biz bunları yaşatmalı,
gələcək nəsillərə ötürməliyik.
Onsuz da şəhər mühitində,
bina evlərində bunların çoxunu
həyata keçirmək mümkün olmur. Barı təfəkkürdə, yaddaşlarda yaşadaq. Su çərşənbəniz
mübarək olsun, dostlar!

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

5

23 fevral 2021-ci il, çərşənbə axşamı

İnsanlığın utancverici mənzərəsi kimi qiymətləndirilən
soyqırımların sayı, təəssüf ki, az deyil. Heç şübhəsiz ki,
onlardan ən dəhşətlisi və amansızı, insanlıq tarixinə, eyni
zamanda, humanizm prinsiplərinə ən böyük ləkə sayılan Xocalı
soyqırımıdır. Xocalı faciəsi ona görə misli görünməmiş faciədir
ki, düşmən bu şəhərin üzərinə hərbi əməliyyat keçirmək
məqsədilə hücum etməmişdi. Belə ki, ermənilər yaxşı məlumata
sahib idilər ki, Xocalıda hərbi qüvvə yoxdur, ona görə də
mənfur düşmənin məqsədi dinc əhaliyə divan tutmaqdan, onları
məqsədli şəkildə qırmaqdan ibarət idi.

Xocalı faciəsi – humanizm
prinsiplərinə qara ləkə
Ağdam–Şuşa və Xankəndi–Əsgəran
yolu üzərində strateji əhəmiyyətli
mövqeyə malik olan Xocalıda əhaliyə
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə erməni silahlı dəstələri, cəlladları
366-cı motoatıcı alayla birlikdə divan
tutdular, soyqırımı törətdilər. Əlif Hacıyevin rəhbərlik etdiyi qüvvələr axıra
qədər düşmənə müqavimət göstərsələr
də işğalçıların dəfələrlə üstün qüvvə
və texnikasının qarşısını ala bilmədilər.
Şəhərin müdafiəçilərinin, demək olar
ki, hamısı qəhrəmanlıqla həlak oldu.
Rəsmi statistikaya əsasən, Xocalı
soyqırımı zamanı 613 dinc əhali, o
cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca
xüsusi qəddarlıqla amansızca qətlə
yetirilmişdir.
Ermənistanın ozamankı prezidenti
Serj Sarkisyan isə ermənilərin həqiqi
simasını açaraq müsahibələrinin birində
xarici jurnalistə bildirmişdi: “Xocalıya
qədər azərbaycanlılar elə bilirdilər
ki, bizimlə zarafat etmək olar, onlar
fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə
əl qaldırmazlar. Biz bu stereotipi dağıtdıq. Məhz bu, baş verdi”. Qatil Sarkisyan ən son açıqlamasında da özünün
terrorçu, təməlini terror üzərində qurduqları dövlətlərinin isə terrorun beşiyi
olduğunu bir daha etiraf etdi.
Qana susayan Sarkisyan faktiki olaraq Paşinyanı özü kimi mahir terrorçu
olmamaqda, əsgərlərin kütləvi toplaşdığı ərazilərə, “İskəndər” raketi atmamaqda təqsirləndirir. Hətta, bu, azmış kimi,
Sarkisyan hazırkı erməni rəhbərliyini
beynəlxalq qaz və neft boru kəmərlərini
“İskəndər” raketləri ilə vurmamaqda
təqsirləndirir. Ermənistanın cinayətkar
rəhbərlərinin törətdikləri əməllərdən
dərs almaq əvəzinə, belə revanşist,
nifrət dolu açıqlamalar səsləndirdiklərini
eşitməyə davam etdikcə, “Bizim
Qələbəmiz təkcə Ermənistan dövləti
üzərində əldə edilmiş qələbə deyil, biz
erməni faşizmini məhv etdik" – deyən
ölkə başçımız cənab İlham Əliyevin nə
qədər haqlı addımlar atdığı yaşadığımız
müasir tarixin hər keçən günü bir daha
təsdiq olunur.
Azərbaycan dövlətinin Xocalı soy-

qırımı ilə bağlı atdığı qətiyyətli addımlardan biri də onun dünyada soyqırımı
kimi tanıdılması ilə bağlıdır. Belə ki, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması
istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın
rəhbərliyi və nəzarəti ilə ardıcıl və
sistemli işlər görülmüşdür. “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası Leyla
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə heç də
təsadüfi olmayan bir tarixdə – 2008-ci il
mayın 8-də – Şuşanın işğalı günü irəli
sürülmüşdür. Bünövrəsi ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, bu
gün də onun varisləri tərəfindən uğurla
davam etdirilən siyasi kurs nəticəsində
Xocalı faciəsinin soyqırımı olması
faktı dünyanın bir çox ölkələrinin və
beynəlxalq təşkilatların qərarlarında,
qətnamələrində öz əksini tapır. Belə
ki, 13 ölkə və ABŞ-ın 22 ştatı parlament səviyyəsində, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı isə beynəlxalq qurum olaraq
Xocalı soyqırımını rəsmən tanıyıb.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi
2010-cu il 22 aprel tarixli qərarında
Xocalının azərbaycanlılardan ibarət
mülki əhalisinin qırılmasını “müharibə
cinayətləri və ya insanlığa qarşı
cinayətlər kimi qiymətləndirilə bilən
xüsusilə ağır əməllər” kimi müəyyən
etmişdir. Hətta Avropa Şurası və

Ombudsman Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümü
ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Avropa Parlamenti kimi hər zaman
anti-Azərbaycan mövqeyində dayanan
təşkilatlar da məcbur olub münaqişə ilə
bağlı həqiqəti əks etdirən qətnamələr
qəbul etmişlər.
Eyni zamanda, Prezident İlham
Əliyev də dövri olaraq Azərbaycan
həqiqətlərini beynəlxalq kürsülərdən
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır. Bu qətiyyətli mövqeyinə görə
ölkə başçımızın 17 il ərzində apardığı
siyasətə xalq dəstəyi hər zaman yüksək
səviyyədə olub. Elə bunun məntiqi
izahıdır ki, Vətən müharibəsi dövründə

güclü xalq–ordu–hakimiyyət birliyi
müşahidə olundu. Hər kəs həmrəylik
nümayiş etdirərək, cənab Prezidentin
siyasətinə, qəhrəman əsgərlərmizin
səngərdəki mübarizəsinə dəstək oldu.
Bu illər ərzində biz “Xocalı faciəsinin
günahkarları, təşkilatçıları və icraçıları
layiqli cəzalarını almalıdırlar, bu dəhşətli
cinayəti törədənlərin hamısı vicdanı qarşısında cavabdehdirlər və gün gələcək
ki, onlar tarix məhkəməsi qarşısında
da cavab verəcəklər” – dedik və bunu
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında
bütün xalq olaraq bacardıq.
Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan Azərbaycan dövlətinə, xalqına,
günahsız dinc əhaliyə qarşı qətllər
törətmiş hərbi cinayətkarlar, canilərdir.
Ermənistana 20 il müddətində belə
hərbi canilər, kriminal aləmin təmsilçiləri
rəhbərlik ediblər. Ermənistanın halhazırda düşdüyü rəzil durumun
səbəbkarları da məhz bu canilərdir.
Onlar Ermənistan dövlətinin təməllərini
terror və cinayət üzərində qurublar. Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Azərbaycan Ordusu və hər detalı ən
incə məqamına qədər hesablayan
və diqqətə alan uzaqgörən diplomatiyamız zəif düşmən üzərində deyil,

güclü təşkilatlanmış düşmən, eyni
zamanda, onu himayə edən qərəzli,
məkrli qüvvələr üzərində qələbə
çaldı. Beləliklə, Vətən müharibəsində
Prezident İlham Əliyev sadəcə Paşinyanı və Ermənistanı diz çökdürmədi.
Uzun illər Ermənistana rəhbərlik etmiş,
Azərbaycan xalqına qarşı Xocalı soyqırımını törətmiş cəlladlara, cinayətkarlara
– Koçaryana və Sarkisyana, onların
himayədarlarına da dərs verdi, onların
ordusunu məhv etdi. Cənab Prezident
İlham Əliyevin qətiyyətindən, əzmindən,
şanlı Azərbaycan Ordusunun gücündən
qorxan Koçaryan və Sarkisyan bir dəfə
də olsun Dağlıq Qarabağ ərazisinə
heç burunlarını belə soxa bilmədilər,
qaçdılar. Döşlərinə taxdıqları saxta
“qəhrəman” ordenləri, dəmir-dümürləri
də köməklərinə yetmədi.
Azərbaycana qələbə sevincini bəxş
edən müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman əsgər
və zabitlərimiz 20 Yanvar şəhidlərinin,
Xocalı qurbanlarının, həlak olan günahsız digər insanların qisasını aldı. İndi
Azərbaycanı layiqli əllərə, Azərbaycanın
məğrur və qürurlu oğlu İlham ƏIiyevə
əmanət qoyub gedən ulu öndər Heydər
Əliyevin, şəhidlik mərtəbəsinə ucalan
bütün əsgər və zabitlərimizin, günahsız
insanların da ruhu şaddır.
Ümumiyyətlə, ermənilər illər ərzində
özlərinə ağıllı, təfəkkürlü bir rəhbər
seçə bilməyib. Azərbaycan isə dünya
siyasi arenasında fenomen siyasətçi
kimi qəbul olunan ümummilli lider
Heydər Əliyev və onun siyasi kursunu
peşəkarlıq və incəliklə davam etdirən,
torpaqlarımızı düşməndən azad edən
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev kimi dahi şəxsiyyətləri yetişdirib.
Əsas şüarı “Qarabağ
Azərbaycandır!” üzərində qurulan
möhtərəm Prezident İlham Əliyev
hər zaman qətiyyətlə bildirirdi ki, biz
heç vaxt Azərbaycan ərazisində ikinci
erməni dövlətinin yaradılmasına imkan
verməyəcəyik. Beləliklə də, sözünün imzası qədər dəyəri olan şanlı
Azərbaycan Ordusunun müzəffər Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev bu dəfə
də əməli ilə xalqının ümidlərini doğrultdu və əzəli, dədə-baba torpaqlarımızı
işğaldan azad etdi.

Şəbnəm HƏSƏNOVA, politoloq

Xocalı soyqırımı mövzusunda

onlayn tədbir

Banqladeşin Samoy Televiziyasının əməkdaşı, jurnalist
Marzia Rahman Mumunun təşkilatçılığı ilə “Xocalı
Soyqırımını xatırlamaq” mövzusunda onlayn tədbir keçirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsindən verilən məlumatda
bildirilir ki, jurnalistin moderatorluğu
ilə baş tutan tədbirdə Banqladeş
Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsinin
keçmiş prokuroru Barrister Tureen
Afroz, Barselona Vəkillər Kollegiyasının üzvü Xaviyer Medina Ortiz,
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Füzuli
Rüstəmovun yaxın qohumu, Xocalı sakini Mərhəmət Həsənzadə,
Azərbaycan Diaspor Gəncləri
şəbəkəsinin üzvü, Azərbaycan Diaspor Gəncləri platformasının İndoneziya üzrə koordinatoru Leyla Qarayeva
iştirak ediblər.
Tədbirin başlanğıcında B.T.Afroz
Xocalı qurbanlarına və onların ailə
üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı

verərək, 29 il öncə baş verənləri
insanlıq tarixinə, bəşəriyyətə utanc
adlandırıb. Kütləvi qırğın zamanı
Cenevrə Konvensiyasının kobudcasına pozulduğunu və cinayət faktı olduğunu nəzərə çatdıran banqladeşli
natiq Xocalıya ədalət tələb etməyin
vacibliyini vurğulayıb.
X.M.Ortiz bu faciənin tanıdılması üçün İspaniyada, xüsusilə
də Barselonada həyata keçirdikləri
fəaliyyətdən bəhs edib. Qeyd
edib ki, ermənilər özlərini qurban,
Azərbaycanı isə işğalçı kimi qələmə
verməklə müxtəlif uydurmalarla yerli
ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışırlar. Lakin Kataloniyadakı erməni lobbisinin
güclü cəhdlərinə baxmayaraq, yerli
ictimaiyyət hər zaman Azərbaycanın

haqlı mövqeyini müdafiə edir. Sonda
ispaniyalı vəkil 44 günlük Vətən
müharibəsində əldə etdiyi qələbəyə
görə xalqımızı təbrik edib.
M.Həsənzadə Xocalıda baş
verən dəhşətli cinayətlərdən,
dayısının qəhrəmanlıqla həlak
olmasından, L.Qarayeva bu qəddar
cinayətin erməni hərbi birləşmələri

və terrorçu qrupları tərəfindən
əvvəlcədən planlaşdırılaraq həyata
keçirilməsindən danışıb. Onlar
dünya ictimaiyyətini və beynəlxalq
birliyi biganə qalmamağa, “Xocalıya ədalət!” tələbini dəstəkləməyə
çağırıblar.

“Xalq qəzeti”

Son 3 ildə DSMF-nin gəlirlərində 39 faiz, o cümlədən sosial
sığorta haqları üzrə daxilolmalarda 70 faiz artım qeydə alınıb

Aparılan məqsədyönlü sosial-iqtisadi islahatların müsbət
nəticələri Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) 2018–2020-ci
illər üzrə gəlirlərində qeydə alınmış ciddi artımlarda da öz təsdiqini
tapır. Bu dövrdə DSMF-nin gəlirlərində 39 faiz və ya 1 milyard 327
milyon manat artım qeydə alınmaqla, gəlirlər 2020-ci ildə 4 milyard
748 milyon manat təşkil edib.

ƏƏSMN-nin mətbuat xidmətindən
verilən məlumatda bildirilir ki, fondun
gəlirləri tərkibində məcburi dövlət sosial
sığorta (MDSS) haqları üzrə daxilolmalar 70 faiz və ya 1 milyard 467 milyon
manat artaraq ötən il 3 milyard 553
milyon manata çatıb. MDSS haqları
üzrə Fonda daxilolmalarda artım dövlət
sektoru üzrə 84%, özəl sektor üzrə 63%
səviyyəsində özünü göstərib.
DSMF-nin gəlirlərində yığımın
mütəmadi artımı, sosial təminat
sistemində şəffaflığın təminatı və
fondun fəaliyyətinin optimallaşdırılması
sahəsində ardıcıl tədbirlər fondda 2018ci ildə 22 milyon manat, 2019-cu ildə
197 milyon manat və 2020-ci ildə 235
milyon manat ehtiyat vəsaitin yaranmasına imkan verib.
Sosial ödənişlərin ciddi şəkildə

optimallaşdırıldığı və təkmilləşdirildiyi,
son 3 ildə əhaliyə ödənişlərin 1,3
milyard manat artdığı şəraitdə dövlət
büdcəsindən dövlət öhdəliklərinin
ödənilməsi üçün DSMF-yə transfert
məbləği son üç ildə 10% azalıb. Əgər
01.01.2018 tarixinə dövlət büdcəsindən
ödənilən bu məbləğ DSMF büdcəsinin
38,1 faizini təşkil edirdisə, 2020-ci ildə
bu rəqəm 26 faizə düşmüşdür. Beləliklə,
DSMF-nin maliyyə müstəqilliyi və dayanıqlılığı gücləndirilmişdir.
Artım dinamikası fərdi uçot sistemi ilə əhatə olunanların sayının da
çoxalması ilə müşahidə olunub. Fərdi
şəxsi hesabı olanların sayı 2018–2020ci illərdə 24% artaraq, 3 542 131
nəfərdən 4 382 297 nəfərə çatıb.

“Xalq qəzeti”

A

zərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Səbinə Əliyeva Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü
ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bu barədə AZƏRTAC-a Ombudsman
Aparatından məlumat verilib.
Bəyanatda deyilir: “Bu il Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünü qeyd edirik. 1992-ci
il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində
yerləşən Xocalı şəhərində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin bölmələri, Dağlıq Qarabağdakı
erməni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet
ordusunun Azərbaycanın Xankəndi şəhərində
yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyəti
tərəfindən Xocalı soyqırımı törədilmişdir.
İnsanlığa qarşı törədilmiş bu dəhşətli cinayət
Ermənistan Respublikasının ovaxtkı siyasi
rəhbərliyi tərəfindən təşkil edilmişdir.
29 il əvvəl törədilmiş Xocalı soyqırımı
zamanı mühasirədə olan şəhərin dinc əhalisi
üzərinə ağır hərbi texnika yeridilərək, yerli
əhali xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. Yandırılan şəhərdən qaçıb xilas olmaq istəyən
insanlara aman verilməyib, dinc sakinlər
yollarda, meşələrdə pusqu qurularaq xüsusi
amansızlıqla öldürülüb. Bu cinayət beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinin və əsas insan
hüquqlarının kobudcasına pozulmasıdır. İnsanlığa qarşı törədilmiş bu dəhşətli cinayət əməli
nəticəsində 613 nəfər dinc azərbaycanlı qətlə
yetirilib, onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i
qoca olub. Eyni zamanda, 487 nəfər dinc sakin
ağır yaralanıb, 1275 nəfər girov götürülüb.
Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən
68 qadının və 26 uşağın taleyi hələ də məlum
deyil. Soyqırımı zamanı 56 nəfər xüsusi
qəddarlıqla öldürülüb, insanların başlarının
dərisi soyulub, müxtəlif əzaları kəsilib, gözləri
çıxarılıb, hamilə qadınların qarnı süngü ilə
deşik-deşik edilib. Nəticədə, 8 ailə tamamilə
məhv edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, 130
uşaq valideynlərindən birini itirib.
Xocalı faciəsi erməni millətçilərinin və
onların havadarlarının Azərbaycan xalqına
qarşı yönələn işğal, etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin növbəti dəhşətli nümunəsidir.
Ermənistan tərəfindən yürüdülən bu siyasətin
digər təzahürü 1990-cı illərin əvvəllərində
Qazax rayonunun Bağanis Ayrım kəndində,
Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların yaşadığı
İmarət Qərvənd, Tuğ, Səlakətin, Xocavənd,
Kərkicahan, Cəmilli, Meşəli, Axullu, Nəbilər,
Həsənabad, Qaybalı, Malıbəyli, Yuxarı və Aşağı
Quşçular kəndlərində azərbaycanlı əhaliyə
qarşı törədilmiş etnik təmizləmə olmuşdur. Bundan başqa, Xocavənd rayonunun Qaradağlı,
Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndlərinin işğalı
zamanı da çoxsaylı mülki şəxslər, o cümlədən
uşaqlar, qadınlar və qocalar işgəncə verilərək
qəddarcasına öldürülüb, onlarca mülki şəxs
girov götürülüb və itkin düşüb.
Ermənistan tərəfindən insanlıq əleyhinə
törədilmiş bu dəhşətli cinayətlər nəticəsində
insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində mövcud olan beynəlxalq sənədlərin,
o cümlədən 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarının, Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması
və cəzalandırılması haqqında Konvensiyanın,
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və cəza növlərinə
qarşı Konvensiyanın, Mülki və siyasi hüquqlar
haqqında Beynəlxalq Paktın, İqtisadi, sosial
və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq
Paktın, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının
ləğv edilməsi haqqında Konvensiyanın, Uşaq
hüquqları haqqında Konvensiyanın və İnsan
hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi
haqqında Avropa Konvensiyasının tələbləri
kobud şəkildə pozulub.
Xocalıda insanların məhz etnik
mənsubiyyətinə görə və məqsədli şəkildə
kütləvi məhvi BMT Baş Məclisinin 1946-cı
il 11 dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsinə
və 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul olunmuş Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması haqqında Konvensiyaya əsasən soyqırımı cinayəti kimi tövsif
edilməlidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından sonra onun
təşəbbüsü əsasında 1994-cü ildə Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermiş, 26 fevral tarixi
“Xocalı soyqırımı günü” elan olunmuş və soyqırımı haqqında həqiqətlər dünya dövlətlərinə
və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmışdır.

Soyqırımı faktlarının və erməni
vəhşiliklərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası
xüsusi rol oynamışdır.
Artıq Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru,
Kolumbiya, Panama, Honduras, Sudan,
Qvatemala və Cibuti parlamentləri tərəfindən
qəbul edilən müvafiq sənədlərdə Xocalıda
törədilmiş kütləvi qırğın soyqırımı aktı kimi
qəbul edilib. Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya, Sloveniya, Şotlandiya
və Paraqvay parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın
22 ştatının icra və qanunvericilik orqanları
Xocalı faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək,
qətiyyətlə pisləyib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Ermənistanı təcavüzkar, Xocalı faciəsini isə
soyqırımı kimi tanıyıb.
Sülh prosesini pozan və məsələnin danışıqlar yolu ilə həll olunma perspektivlərini
tamamilə əngəlləyən, habelə yeni ərazilər işğal
etmək istəyində olduğunu açıq şəkildə bəyan
edən Ermənistan 2020-ci ilin iyulunda və
sentyabr ayının sonlarında atəşkəsi yenidən
pozaraq, Azərbaycan Ordusunun mövqelərini
və mülki yaşayış məntəqələrini beynəlxalq
səviyyədə qadağan olunmuş silahlardan
istifadə etməklə atəşə tutmuşdur. Nəticədə,
12-si uşaq olmaqla, 94 nəfər mülki şəxs həlak
olmuş, 50-si uşaq olmaqla, 414 nəfər yaralanmışdır. Bu hücumlar nəticəsində 3410-dan çox
ev, 120 çoxmənzilli yaşayış binası və çoxlu
sayda məktəb, xəstəxana, uşaq bağçası da
daxil olmaqla 512 mülki infrastruktur dağıdılmışdır.
Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün
qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini
təmin etmək, uzun müddət davam edən işğala
son qoymaq məqsədilə 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində Azərbaycan Ordusunun həyata
keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı nəticəsində
30 ilə yaxın işğal altında olan ərazilərimiz
azad edilmişdir. 2020-ci ilin noyabrın 10-da
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın dövlət
başçıları tərəfindən imzalanmış üçtərəfli
Bəyanata əsasən, yüz minlərlə insana uzun
müddət gözlədikləri öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmaq və fundamental hüquqlarını bərpa
etmək imkanı yaradılmışdır.
XX əsrin sonlarında dünya dövlətlərinin
gözü qarşısında baş verən Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil,
eyni zamanda, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş
cinayətdir. Soyqırımın törədilməsindən 29 il
keçməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən bu soyqırımı aktına
lazımi siyasi və hüquqi qiymət verilməyib,
cinayəti törətmiş şəxslər hələ də məsuliyyətə
cəlb edilməyib. İnsanlığa qarşı törədilmiş bu
dəhşətli cinayətə münasibətdə biganəlik və ikili
standartlar təcavüzkarda cəzasızlıq sindromunu gücləndirərək, onu etnik təmizləmə və işğal
siyasətini davam etdirməyə sövq edib. Dünya
ictimaiyyətinin Xocalı soyqırımına adekvat
reaksiya verməməsi mənəviyyatdan kənar
olmaqla yanaşı, həm də qəbuledilməzdir, çünki
gələcəkdə bu cür cinayətlərin təkrarlanmasına
zəmin yaradır.
Bir daha beynəlxalq təşkilatları və dövlətləri
Xocalı qətliamını törətmiş cinayətkarların
ədalət mühakiməsi qarşısında cəzalandırılması
üçün onu soyqırımı və bəşəriyyətə qarşı
törədilmiş cinayət aktı kimi tanımağa çağırıram”.
Bəyanat BMT-nin Baş Katibinə, BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasına, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarına, BMT-nin Qaçqınlar
üzrə Ali Komissarına, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına, UNICEF-in, UNESCO-nun,
Avropa İttifaqının, Avropa Şurasının, ATƏT-in
rəhbərlərinə, Beynəlxalq və Avropa Ombudsmanlar İnstitutlarına, Asiya Ombudsmanlar
Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına
və bu quruma üzv dövlətlərin Ombudsmanlar Assosiasiyasına, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları
Komissiyasına, Avropa Uşaq Hüquqları Ombudsmanları Şəbəkəsinə, Beynəlxalq Sülh Bürosuna, müxtəlif ölkələrin ombudsmanlarına və
milli insan hüquqları institutlarına, Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdəki və xarici
ölkələrin respublikamızdakı səfirliklərinə,
Azərbaycanın diaspor təşkilatlarına göndərilib.
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Özbəkistanın elmi jurnalında Azərbaycan
alimlərinin məqalələri dərc edilib
Özbəkistan Dövlət Şərqşünaslıq Universitetinin
“Türkologiya” beynəlxalq elmi jurnalında Azərbaycan
alimlərinin məqalələri dərc olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
jurnalda Bakı Dövlət Universitetinin Türkologiya kafedrasının müdiri, professor Ramiz
Əskərin “Qutatqu bilik”in
biblioqrafiyaları” sərlövhəli

məqaləsi yer alıb.
Materialda bildirilir ki, son
90 ildə Yusif Has Hacib Balasaqunlunun “Qutatqu bilik”
poeması haqqında dünyanın
müxtəlif ölkələrində çoxlu

məqalələr, monoqrafiyalar,
dissertasiyalar, kitablar yazılıb.
Məqalədə Yusif Has Hacib
Balasaqunlunun Azərbaycan,
Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızıstan və Çində 21 biblioqrafiyası
olduğu bildirilir.
Nəşrdə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının

Mil-Muğan Meşə Meliorasiya İdarəsi
2021-ci il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-2. Meşə təsərrüfatına xidmət və
istehsalat zərurəti üçün mal-materialların
satın alınması .
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır (əlaqələndirici
şəxs -Həsənov Bəhlul Behbud oğlu,
telefon-(021) 285-20-64), email: milmuganmmi@mst.gov.az).
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət etdikdən və
aşağıda qeyd olunan hesaba 50 manat
məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Satınalan təşkilat- Mil-Muğan Meşə
Meliorasiya İdarəsi

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Türk dilləri şöbəsinin
müdiri, dosent Elçin İbrahimovun “Türk dünyasında dil
siyasətinin yaranmasında
əsərlərin rolu. “Qutatqu
bilik”in araşdırılma tarixi”
sərlövhəli məqaləsi də dərc
edilib.

VÖEN- 6700036591
Bank - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
KOD- 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ
H/h- AZ81CTRE00000000000002354502
Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu –
142316
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü
çox olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;

Qulu KƏNGƏRLI,
AZƏRTAC-ın xüsusi
müxbiri

Daşkənd

-malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb
olunan sənədlərdə və formalarda əldə
edilmişdir);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları,
avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının
olmasına aid rəsmi arayış;
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olubolmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 12 mart
2021-ci il saat 09.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 29 mart
2021-ci il saat 18.01-ə qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 30 mart 2021-ci
il saat 09.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

Yeddi yaşlı Burlanın nağılları
Bugünlərdə Bakıdakı 6 nömrəli məktəbdə hamı balaca qızcığazın
nağıllarından danışır. Bu da səbəbsiz deyil, axı yeddi yaşlı Burlanın
kitabı nəşr olunub. Özü də iki dildə – Azərbaycan və ingilis dillərində.
Bu xəbərə inananlar da var, şübhə ilə yanaşanlar da. Kim inanmırsa,
ona balaca müəllifin “Burlanın nağılları – Burla’s tales” adlı kiçik
kitabını göstərirlər. Kitabda tozsoranın udduğu corabın bir tayı, alma
yerinə səhvən soğan yeyən ala-bula, boz kirpi və su pərisi haqqında
üç maraqlı hekayə verilib.
Biz Burla ilə görüşüb söhbət elədik.
Bu nağılların necə yarandığını soruşduq. O dedi:
– Mən ilk hekayəmi lap körpə ikən
danışmışdım, anam da onu yazmışdı.
O vaxt mən yazı-pozu bilmirdim. Sonra
əlifbanı öyrənib özüm yazmağa başladım.
– Bəs bu nağılları kitab olaraq buraxmaq necə ağlına gəldi?
–Anamın əmisi, professor Əli Əskər
Amerikada yaşayır. Onun qızı Fatimə
bir neçə il əvvəl – 9 yaşı olanda ingilis
dilində “Aya and Maya” adlı maraqlı
bir kitab yazmışdı. Mən də onu görüb
həvəsləndim. Daha çox uşaq oxuya
bilsin deyə, üç hekayəmi ingilis dilinə
tərcümə elədim, altı hekayəni bir kitab
halına gətirdim. İstəyirəm ki, balaca bacım Dəfnə və eləcə də, nağıl dinləməyi
sevən dostlar boş vaxtlarında oxusunlar.
Burla ingilis dilini Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərində öyrənib. Ata-anası yeddi
il orada AzTV-nin ərəb ölkələri və Şimali
Afrika üzrə müxbiri işləyiblər. Burla da,
kiçik bacısı Dəfnə də ingiliscə çox gözəl
danışırlar.
Burla yazıçı Səfər Alışarlı ilə türkoloq
– alim Ramiz Əskərin nəvəsidir. Babalar
balaca yazarın kitab buraxmaq arzusunu dəstəkləyiblər. Kitabın dilimizdəki
mətnini Burlanın anası – jurnalist Leyla
Alışarlı, ingilis dilindəki mətnini dayısı
Atilla Əskər redaktə ediblər. Rəngli

Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasından
75 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
72 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

2021-ci ildə aşağıdakı işlərin görülməsi üçün

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

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
qaytarılmır.
Bank rekvizitləri• H/h-AZ27CTRE00000000000002354601
Büdcə təsnifatının kodu-7/142330
• VÖEN-7700151001
• Bank- DÖVLƏT XƏZİNƏDARLIĞI
AGENTLİYİ
• VÖEN-1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər.
1. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri (dövlət reyestrindən çıxarışın və
şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq
olunmuş surətinin skan edilərək PDF formatında
yerləşdirilməsi zəruridir. Rekvizitlərin iddiaçının və
ya bankın imzası və möhürü ilə təsdiq edilməsi
və PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir).
2. Tender təklifi (təkliflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır).
3. Tender təklifi tədəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (tender təklifi
təminatının qüvvədə olma müddəti tender
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank
günü çox olmalıdır).
4. Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il
ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
barədə dövlət vergi orqanlarından arayış

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Turizm Agentliyinin
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti
“İPTV Stream” televiziya kanalların
yayımı xidmətinin satın alınması
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər
Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E (Landmark I, 4-cü mərtəbə)
nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs- Vüsal Balayev, telefon- +99477 277 32 51.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər
imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 2 mart 2021-ci il
saat 11.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarıdakı ünvana təqdim
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri 2 mart 2021-ci il saat 12.00-da Bakı
şəhəri, Nizami küçəsi 96E (Landmark I, 4-cü mərtəbə)
nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə
bilərlər.
Mövcud vəziyyət qiymətləndirilərək xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq açılış proseduru onlayn qaydada
həyata keçirilə bilər.

Tender komissiyası

(arayışın tender elan olunduğu tarixdən sonra
alınması və sənədin əslinin skan edilərək PDF
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).
5. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti (son maliyyə
dövrünə olan məlumatı əks etdirməsi və
sənədin əslinin skan edilərək PDF formatında
yerləşdirilməsi zəruridir).
6. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı (arayışın tender
elan olunduğu tarixdən sonra alınması və
sənədin əslinin skan edilərək PDF formatında
yerləşdirilməsi zəruridir).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. Malgöndərənlər (podratçılar) 1
və 4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 17
mart 2021-ci il saat 10.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 1 aprel 2021-ci
il saat 10.00-a qədər elektron portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 2 aprel 2021-ci il saat
10.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin tabeliyində
Dövlət Toxum Fondu
VEB saytının işlənib hazırlanması
xidmətinin satın alınması üçün

KOTİROVKA SORĞUSU
ELAN EDİR
İştirak etmək istəyənlər əsas şərtlər toplusunu aşağıdakı ünvandan ala bilərlər.
Ünvan- Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov
prospekti, 1965-ci məhəllə, “Çinar Park”
Biznes Mərkəzi, 1-ci bina, 5-ci mərtəbə, 505A
nömrəli otaq.
Kotirovka sorğusu üçün bağlı zərflərin
qəbulunun son tarixi 25 fevral 2021-ci il saat
17.00-dəkdir. Bağlı zərflər 26 fevral 2021-ci
il saat 11.00-da iddiaçının özünün və ya
etibarnaməsi əsasında onun səlahiyyətli
nümayəndəsinin iştirakı ilə Bakı şəhəri,
Ziya Bünyadov prospekti, 1965-ci məhəllə,
“Çinar Park” Biznes Mərkəzində, 1-ci binanın 5-ci mərtəbəsində 505A nömrəli otaqda
açılacaqdır.
Əlavə məlumat üçün əlaqə telefonu –
(012) 436-57-13.
Email: office@dtf.gov.az

Tender komissiyası

Ə.ƏLƏSGƏRLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusdan 75 nəfər sağalıb,
72 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Xaçmaz Suvarma Sistemləri İdarəsi

Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Lildən təmizləmə və kollektor - drenaj işlərinin satın alınması.
Lot-2. Sahil bərkitmə və daş-beton bəndin
cari təmiri işlərinin satın alınması.
Lot -3. KH-23 beton kanalının əsaslı təmiri
işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün
elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət
etmək lazımdır. Əlaqələndirici şəxs- Xaləddin
Məlikov.
Ünvan- Xaçmaz rayonu, İ.Qayıboy
küçəsi 27.
E-mail: rovshan 567@mail.ru
Tel-(02332) 5-11-50
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində
hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron
müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan
hesaba hər lot üçün 100 (yüz) manat məbləğdə
vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.
İştirak haqqı hər lot üçün 100 manatdır.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri

illüstrasiyaları isə istedadlı rəssam
Fidan Adıgözəlova çəkib.
Burla hazırda Bakıdakı 6 nömrəli
məktəbin birinci sinfində oxuyur. İngilis
bölməsində təhsil alır. Dərs əlaçısıdır.
Öz kitabından dostlarına, qohumlarına, sinif yoldaşlarına və müəllimlərinə
hədiyyə edib. Balaca qız boş vaxtlarında
rəsm çəkir, pianoda çalır, hekayə yazır.
Ondan:
– Böyüyəndə hansı peşəni seçmək
niyyətindəsən? – deyə soruşduq.
Burla bir az düşünüb dedi:
– Mən də, bacım Dəfnə də həkim

olmaq istəyirik. İstəyirəm ki, gündüz
həkim olum, axşamlar kitab yazım,
istirahət günləri isə rəsm çəkim.
– Növbəti kitabın nə vaxt çıxacaq?
– Gələn il.
– Səncə, hekayə ilə nağılın fərqi
varmı?
Burla dedi:
– Əlbəttə, var. Nağıl həmişə “biri
vardı, biri yoxdu” sözü ilə başlayır,
axırda isə göydən üç alma düşür. Həm
də nağılda div olur, küpəgirən qarı olur,
sehirli şeylər olur. Hekayədə belə şeylər
olmur. Hekayədə hər şey gerçək olur.
– Bəs niyə sənin kitabın “Burlanın
nağılları” adlanır?
– Nəşriyyatda dedilər ki, balaca
uşaqlar hekayə sözünü bilmirlər, ona
görə də kitaba “Burlanın nağılları” adını
qoysaq yaxşı olar. Mən də razılaşdım.
Yeri gəlmişkən, fevralın 24-də
Azərbaycanın ən balaca yazarı Burlanın
7 yaşı tamam olur. Ona yeni yaradıcılıq
uğurları arzulayırıq!

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 233
min 201 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib.
Onlardan 227 min 836 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 3202 nəfər vəfat
edib. Aktiv xəstə sayı 2163 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 555
min 58 test aparılıb. Bugünkü test sayı
isə 3942-dir.

“Xalq qəzeti”

Qəhrəmanlıq eposu “Koroğlu”
“Azercell”in layihəsində
 “Azercell Telekom” MMC xalqımızın
mədəni irsinin qorunub saxlanması, istər yazılı,
istərsə də şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin
daha müasir və dinamik şəkildə çatdırılması
sahəsində növbəti təşəbbüslə çıxış edib.
Şirkətin təşəbbüsü ilə “Koroğlu” dastanı fərqli
və rəqəmsal formatda kitab həvəskarlarının
ixtiyarına verilib.
Epos “Azercell”in
“ Bookmate” mobil tətbiqinin
“Audiobook” (“Audio Kitab”)
bölümünə səsli formatda
yüklənəcək. Belə ki, “Koroğlu” dastanının 10 qolu
tanınmış jurnalist və səyyahbloqer Azər Qəribin ifasında
səsləndirilib, eposun bəzi
bəndləri isə gənc bəstəkar və
folk-rok ifaçısı Vüsal Rzasoy
tərəfindən eksklüziv musiqi nömrələri ilə ifa olunub.
Bundan əlavə, bədii illüst-

rasiyalarla müşayiət edilən
“Koroğlu” audiokitabı üçün
hazırlanan təsvirlər üzərində
gənc rəssamlar Bəxtiyar
Zaidzadə və Zəhra Əzimzadə
çalışıb. 21 fevral tarixində
bloqer Azər Qəribin rəsmi Facebook səhifəsində layihənin
eksklüziv təqdimatı baş
tutacaq. Layihəni “Azercell”in
rəsmi Youtube kanalından da
izləmək mümkün olacaq.
Qeyd edək ki, “Azercell”
“Bookmate” mobil tətbiqinin

“İmişli Yol Tikinti-6” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
10 aprel 2021-ci il saat 11.00-da “İmişli Yol Tikinti-6” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. “İmişli Yol Tikinti-6” ASC-nin 2020-ci ilin
nəticələrinə aid idarə heyətinin hesabatı.
2. İdarə heyəti sədrinin seçilməsi.
3. Digər məsələlər.
Ünvan-İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə qəsəbəsi,
ASC-nin inzibati binası.

BILDIRIŞ
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi tərəfindən
2021-ci il üçün dərman preparatlarının və tibbi
ləvazimatların satın alınması məqsədilə 2021-ci
il dekabrın 31-də “Xalq qəzeti”ndə dərc edilmiş
və 2020-ci il dekabrın 29-da www.etender.gov.
az saytında yerləşdirilmiş elanlar üçün keçirilmiş
elektron açıq tenderin nəticələri “ZEYTUN PHARMACEUTİCALS” MMC-nin sahibkarlıq subyektinə
aid olması səbəbindən ləğv edilmişdir.
Tender komissiyası

Azərbaycandakı rəsmi
tərəfdaşıdır. “Bookmate”
məkandan və istifadə edilən
cihazdan asılı olmayaraq,
hətta oflayn rejimdə belə
müxtəlif janrlarda 4 milyondan çox elektron və audio
kitabı özündə cəmləşdirən
zəngin elektron kitabxanadır. İndiyədək “Azercell”in
təşəbbüsü ilə Azərbaycan

dilində olan onlarca əsər
elektron və audiokitab
tətbiqə yüklənib. Dahi
şair-mütəfəkkir İmadəddin
Nəsiminin 650 illik yubiley ilində şairin məşhur
qəzəl və rübailəri üç dildə
səsləndirilərək “Bookmate”
proqramının “Audio Kitab”
bölməsinə yüklənilmişdi.

“Xalq qəzeti”

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 15 yanvar 2021-ci il tarixli
nömrəsində dərc edilmiş Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi “AzIntelecom” MMC tərəfindən
2020-ci il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının
auditi xidmətlərinin satın alınması məqsədilə elan olunmuş açıq tenderin baş tutması səbəbindən lazımi sayda
şirkətlərin olmadığından, ilkin sənədlərin təqdimatı tarixi
9 mart 2021-ci il saat 15.00-a, tender təkliflərinin son
təqdimatı vaxtı isə 17 mart 2021-ci il saat 15.00-a qədər
uzadılmışdır.
Təkliflərin açılışı isə 18 mart 2021-ci il saat 15.00-da
keçiriləcəkdir.

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 29 dekabr 2020-ci il tarixli
nömrəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət
İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxs tərəfindən
imtahan materiallarının satın alınması ilə əlaqədar
dərc edilmiş açıq tenderdə “GLOBAL STATİONERY OFFİCE “ MMC qalib elan olunmuş və həmin
şirkətlə 2021-ci il fevralın 16-da müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası
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23 fevral 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
Yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin yağ-sürtkü materiallarının
dəyişdirilməsi, təmiri və ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
2021-ci il üçün baş geyimlərinin, xüsusi paltarların, dəsmalların,
yataq və hərbi ləvazimatların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tenderdə avtonəqliyyat vasitələrinin
yağ-sürtkü materiallarının dəyişdirilməsi,
təmiri və ehtiyat hissələrinin təchizatı
sahəsində ixtisaslaşan peşəkar rezident
və qeyri-rezident mikro, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektləri, yaxud yeni hüquqi
şəxs yaratmadan hüquqi şəxslər birliyi
(konsorsium da daxil olmaqla) iştirak edə
bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az vahid internet portalına
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 200
(iki yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını
aşağıda göstərilən bank hesabına Asan
Ödəniş vasitəsilə köçürdükdən sonra tenderin Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalından əldə edə
bilərlər:
Emitent
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Bank kodu- 210005
VÖEN- 1401555071
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK: CTREAZ22
Alan
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
VÖEN- 2000015631
H/h- AZ84CTRE00000000000002647970
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Büdcə təsnifatının kodu – 142330
İddiaçılar tərəfindən ödənilmiş iştirak
haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
1. Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət.
2. Tenderin iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi.
3. Tender təklifi (qüvvədə olma müddəti
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30
bank günü təşkil etməlidir).
4. Tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi

həcmində bank təminatı (qiymət təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü
çox olmalıdır).
5. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanından arayış.
6. İddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti
(1 (bir) ildən az müddətə fəaliyyət
göstərirsə, həmin dövrü əhatə edən
maliyyə hesabatının surəti).
7.İddiaçını son 1 (bir) il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə
alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
barədə arayış.
8. İddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı (1 (bir)
ildən az müddətdə fəaliyyət göstərirsə,
həmin dövrü əhatə edən bank arayışı).
9. İddiaçının 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.
10. Tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd.
11. İddiaçının avtonəqliyyat
vasitələrinin təmiri sahəsində ixtisaslı
və peşəkar kadrlarının olması barədə
(məlumat) sənədlər (CV-lər daxil
edilməklə).
12. İddiaçının son 3 (üç) il ərzində
oxşar müqavilələr üzrə iş təcrübəsini
təsdiq edən sənədlər.
13. Digər sənədlər (tenderin əsas
şərtlər toplusunda göstərilən digər bütün
sənədlər).
İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə iştirak etmək istəyirlərsə,
konsorsium barədə müqavilə, eləcə
də konsorsium iştirakçısı olan bütün
şirkətlər haqqında yuxarıda göstərilən

Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral
Kanalların İstismarı İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 5 (beş) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1.Maşın-mexanizmlər üçün ehtiyat
hissələrin satın alınması.
Lot-2.Tikinti materiallarının satın alınması.
Lot-3.Nasosların, hidrotexniki qurğuların
təmiri üçün avadanlıq və ehtiyat hissələrin
satın alınması.
Lot-4.Nasos aqreqatlarının (1200V6,3/63/2 ədəd və D-5000/32/3 ədəd) təmiri
və sazlama işlərinin satın alınması.
Lot-5.Ekskavatorla kanalların lildən
təmizlənməsi işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Nəsibov Nizami
Yusif oğlu.
Ünvan-Şəmkir rayonu, Seyfəli kəndi.
E-mail: semkircay_2015@mail.ru
Telefon- 050-645- 06- 52.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün
elektron müraciət etdikdən və aşağıda
qeyd olunan hesaba hər bir lot üçün 100
(bir yüz) manat məbləğdə vəsaiti ödədikdən
sonra dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri:
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22
• Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral
Kanalların İstismarı İdarəsi
• H\h- AZ39CTRE00000000000002353803
• VÖEN- 8501095811
Əlavə qeyd- Şəmkirçay Su Anbarı və
Magistral Kanalların İstismarı İdarəsinin
xüsusi hesabı
Fond-3
BSK-142575

Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada
elektron formada təqdim etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır).
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü çox
olmalıdır).
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər.
5. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir: Malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri. Malgöndərənin (podratçının)
son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi.
Malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb edilən
sənədlərdə və formalarda təqdim olunmalıdır).
Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdə liklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar.
Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının olması
barədə rəsmi arayış.
Sosial Müdafiə Fonduna borcu olubolmaması barədə arayış.
İddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 15 mart
2021-ci il saat 9.00 -a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 30 mart
2021-ci il saat 18.00-a qədər elektron portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 31 mart 2021-ci
il saat 9.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim
etməlidirlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun həyata keçirilir.
Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-iddiaçı tərəfindən işlərin görülməsi,
malların təqdimatı barədə təklif olunan
yanaşma və işin idarə edilməsi ilə bağlı
təkliflər;
-görüləcək işlərin və təqdim ediləcək
malların dəyəri.
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank
təminatı istisna olmaqla) 17 mart 2021-ci
il saat 11.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 1 aprel 2021-ci il saat
11.00-dək dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron qaydada
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında nəzərə alınmayacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 2 aprel 2021-ci il
saat 11.00-da açılacaqdır. Təkliflərin açılışı dövlət satınalmalarının vahid internet
portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır. İddiaçılar açılışın formatı ilə dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında
tanış ola bilərlər.
Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısına onun təklifinin açılışını və
qiymətləndirilməsini müşahidə etmək
üçün bərabər şərait yaradılır.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı
əldə etmək üçün aşağıdakı şəxsə
müraciət etmək olar- Əfqan Qocayev _
tender komissiyasının üzvü (telefon- (012)
4902408, daxili 165, elektron poçt ünvanı:
aqocayev@emlak.gov.az)
Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə aparılır.
Tender komissiyası

İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün zəruri vergi
və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https://www. etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal) elektron imzaları
vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. İddiaçı qismində ixtisaslı
işçi heyətinə malik olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri açıq tenderdə iştirak edə bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını aşağıda
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini
təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 1000 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
B1. Benefisiar (alan) bank Adı - Dövlət
Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod - 210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ41NABZ 01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22 B2
Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı-DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
H/h - AZ44CTRE 00000000000002458570
VÖEN - 1500426471 D3.
Büdcə təsnifatının kodu - 142330 D4.
Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət
(müraciətdə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı,
poçt indeksi, bank rekvizitləri, telefon nömrələri,
rəhbərinin adı və soyadı göstərilməklə möhürlənib
imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi (portal vasitəsi ilə təqdim olunur);
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin
təminatı) bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə
olmalıdır);
-Bank təminatını təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən
kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az
müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə

Samur-Abşeron
Kanalının İstismarı İdarəsi
büdcə vəsaiti hesabına elektron satınalma vasitəsi
ilə Taxtakörpü -Ceyranbatan kanalında Pk7+50
- Pk12+50 arasında sol yamacda terrasların
yaradılması işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Malgöndərənlər (podratçılar)
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az vahid internet portalından tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə edə bilərlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
-tender predmeti üzrə oxşar
təcrübənin mövcudluğu (son 3(üç)
il üzrə işlərin, mal-materialların
təchizatı və həcmi üzrə icra edilmiş
müqavilələr, maddi -texniki bazanın
mövcudluğu (maşın -mexanizmlər
və digər məlumatlar), irriqasiya və
meliorasiya sistemlərinə aid lisenziya,
işlərin icra qrafiki və ən aşağı qiymət
təklifi.
Malgöndərənlər (podratçılar)
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət
satınalmalarının vahid internet portalından əldə edə bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat- SAMUR-ABŞERON KANALININ İSTİSMARI İDARƏSİ
VÖEN- 3100176751
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ
0136010000000003944
S.W. İ. F. T. BIK-CTREAZ 22
H/hAZ34CTRE00000000000002356803
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 90 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- malgöndərənlərin (podratçıların)
son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
- malgöndərənin (podratçının)
son bir ildəki (əgər daha az müddət
fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank tərəfindən verilmiş arayışı;
- malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi
və bank təminatı istisna olmaqla) 17
mart 2021-ci il saat 18.00-a, tender
təklifi və bank təminatını isə 1aprel
2021-ci il saat 18.00-a qədər dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Elektron satınalmanın açılışı 2
aprel 2021-ci il saat 18.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında həyata keçiriləcəkdir.

hesabatlarının surəti;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial
texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat
(malların satın alınmasında təcrübəsi, ixtisaslı kadr
və texniki imkanları (işçi qüvvəsinin olması) barədə
məlumatlar sənəddə öz əksini tapmalıdır);
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti);
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd (təşkilatın
təsisçisinin və ya direktorunun şəxsiyyət
vəsiqəsinin surəti);
- satınalma prosedurlarının başlanmasından
əvvəlki 5 il ərzində cinayətə görə məhkum olunmaması barədə məlumatlar (malgöndərən (podratçı) Daxili İşlər Nazirliyindən və ya ASAN xidmət
mərkəzlərindən (məhkumluqla bağlı arayış) alır);
- yerli malların (işlərin və xidmətlərin) xeyrinə
olan güzəştli düzəlişin tətbiq edilməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27
iyul 2016-cı il tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq
olunmuş “Güzəştlərin tətbiqi Qaydası”nın 4, 5, 6, 7,
və 8-ci bəndlərin tələblərinə uyğun sənədlər (yerli
mala görə sənədləri təqdim etməyən iddiaçının
tender təklifinə yerli malların xeyrinə güzəşt tətbiq
olunmayacaqdır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq
subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat;
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
sənədləri 18 mart 2021-ci il saat 16.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 3 aprel 2021ci il saat 16.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların tender təklifləri 4 aprel
2021-ci il saat 16.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələrilə portal vasitəsi ilə tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar
yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır. İddiaçılar təklif olunan mallardan 3 (üç) ədəd,
(dəst, cüt, kq və metr) sınaqlar və təcrübə aparmaq
üçün nümunələri 19 mart 2021-ci il saat 17.00-a
qədər Daxili Qoşunların Baş İdarəsinə təqdim
etməlidirlər. Təqdim olunan nümunələr şərtlər
toplusunda qeyd edilən zəruri texniki və keyfiyyət
xüsusiyyətlərinə uyğun hazırlanmalı, qəbul zamanı
sifarişçi və malgöndərən tərəfindən möhürlənib
təsdiqlənməlidir. Təkliflərin qiymətləndirilməsində
malların yerli istehsal olması nəzərə alınmaqla ən
sərfəli sayılan tender təklifinə üstünlük veriləcəkdir
(əsas şərtlər toplusunda göstərilən zəruri texniki və
keyfiyyət xüsusiyyətlərinə uyğun hazırlanmış).

Balakən Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Çay məcralarının tənzimlənməsi
işlərinin satın alınması.
Lot -2. Daş-beton bəndin cari təmiri işlərinin
satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, satınalma elektron portal vasitəsilə keçirildiyi üçün
portal vasitəsilə elektron müraciət etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, iddiaçının maddi-texniki imkanları, iddiaçının faktiki
yerləşdiyi ünvan, mal-materialların çatdırılması
müddəti və maliyyə vəziyyəti.
Müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün tender
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar. Məlumat mübadiləsi yalnız
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə aparılır.
Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar
və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Malgöndərənlər (podratçılar) tender
təkliflərini, eləcə də bütün sənədləri və
müraciətləri dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən
sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaqdır.
Malgöndərənlərin (podratçıların) səlahiyyətli
nümayəndələri portala daxil olmaqla müsabiqədə
iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı,
tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet portal vasitəsilə aparılır.Tender proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ
hüquqi aktlarla portalın qanunvericilik hissəsində
(https://etender.gov.az/laws) tanış olmaq
mümkündür (əlaqələndirici şəxs - E. Bodurov,
telefon- 02429-5-54-25).
İştirak haqqı lot 1- 150 manat və lot 2 - 100
manatdır.
Balakən Suvarma Sistemləri İdarəsi
H/h- AZ50CTRE00000000000002350501
VÖEN- 3800057561
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T-CTREAZ22
Büdcə təsnifatının kodu- 142330
Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər:
Təşkilati və hüquqi sənədlər :
-vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında Dövlət Vergi Xidmətindən

arayış ;
-iddiаçının sоn bir ildəкi mаliyyə vəziyyəti
hаqqındа bаnк аrаyışı;
- iddiаçının fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti ;
-təsdiq olunmuş rekvizitlər barədə məlumat;
-qeydiyyatdan keçdiyi ölkə; -nizamnamə;
-iddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
subyektlərinə uyğun olması barədə Dövlət Statistika Komitəsindən arayış;
İxtisas göstəriciləri :
-satınalma müqaviləsinin icrasını təmin
etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının,
təcrübəsinin, texniki imkanlarının, işçi
qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının olması barədə təsdiqedici sənəd;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il
ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə
alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması barədə Dövlət Vergi
Xidmətindən arayış;
-müflis elan edilməməsi ,əmlakı üzərinə
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun
olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması barədə
ədliyyə orqanından məlumat;
-satınalma prosedurlarının başlanmasından
əvvəlki 5 il ərzində özlərinin,habelə işlərini idarə
edənlərin, qulluqçuların peşəkarlıq fəaliyyətləri,
yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün
ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə
əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması və
ya onların müvafiq peşə fəaliyyəti ilə məşğul
olmasıının məhkəmə qaydasında qadağan
edilməməsi barədə DİN və ya Asan Xidmət
Mərkəzlərindən məlumatlar.
– Digər sənədlər maddi -texniki bazası,
işçilərinin sayı və əsas vəsaitləri barədə geniş arayış.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanunua uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar lot -1 üçün tenderdə iştiraka görə
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 15 mart 2021ci il saat 10.00-a, tender təklifi və bank təminatı
sənədlərini isə 30 mart 2021-ci il saat 18.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçının təklifləri 31 mart 2021-ci il saat 1 0.00-da
açılacaqdır.
İddiaçılar lot -2 üçün tenderdə iştiraka görə
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 15 mart 2021ci il saat 12.00-a, tender təklifi və bank təminatı
sənədlərini isə 30 mart 2021-ci il saat 18.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçının təklifləri 31 mart 2021-ci il saat 12.00-da
açılacaqdır.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Tender komissiyası
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Boris Conson məhdudiyyətlərin
götürülməsi üçün şərtləri açıqlayıb
Türkiyə

Yeni rekord
Türkiyə hərb
sənayesinin flaqmanlarından olan “Bayraqdar TB2” pilotsuz uçuş
aparatı (PUA) 300 min
uçuş saatını geridə qoyub. Bununla da qardaş ölkənin havada ən
uzun müddət xidmət
aparan milli texnikası
olub və bu baxımdan aviasiya tarixində rekorda imza atıb.
Bu barədə “Bayraqdar TB2” PUA-sını hazırlayan Səlcuq
Bayraktar “Tvitter” hesabında paylaşım edib.
O, paylaşımında PUA-nın bu günə qədər istifadə olunduğu əməliyyatlardan, o cümlədən Vətən müharibəsində
qeydə alınan görüntülərdən istifadə edib.
Xəbəri “Anadolu” verib.

Səudiyyə Ərəbistanı
Qadınlar orduda xidmət edəcək
Səudiyyə
Ərəbistanında ilk
dəfə orduda muzdlu əsaslarla xidmət
etmək istəyən qadınların müraciətləri
qəbul ediləcək.
Bunu Səudiyyə
Ərəbistanının Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb. Bildirilir ki, Zərif
cinsin nümayəndələri quru, dəniz, hava, strateji raket
qoşunlarında və tibb bölmələrində xidmətə götürüləcək.
Nazirlik bildirib ki, hərbi xidmətə qəbul edilən qadınlara
sıravi əsgər və serjant rütbələri veriləcək. Hərbi xidmətə
21-40 yaşlarında və ən azı, 155 santimetr boyunda, ali
təhsilli xanımlar cəlb ediləcək.
Məlumatı “Əl Ərəbiyə” yayıb.

Böyük Britaniyanın Baş naziri
Boris Conson krallıqda koronavirusla
bağlı tətbiq olunmuş məhdudiyyətlərin
tədricən aradan qaldırılması üçün
lazım olan şərtləri açıqlayıb. Bu
barədə baş nazir dəftərxanasının bu
günlərdə yaydığı bəyanatda bildirilir.
Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.
Bəyanatda qeyd edilir ki, yanvarın 4-dən
Birləşmiş Krallıqda COVID–19-un ikinci
dalğasının geniş yayılması ilə əlaqədar
milli məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Bu zaman
hökumət karantinin martın axırına qədər
uzadıla biləcəyini istisna etməyib.
Conson deyib: “Biz planın hər bir
mərhələsində yerinə yetirilməli olan
dörd həlledici şərt müəyyənləşdirmişik”.
Onun sözlərinə görə, Böyük Britaniyada məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması üçün ən əhəmiyyətli məsələ əhalinin
peyvəndlənməsinin uğurla başa çatdırılması,
COVID–19-a yoluxma hallarının və ölüm haqqında məlumatların azalması ola bilər.
Bundan əlavə, hazırda mövcud olan
karantin rejiminin yumşaldılması üçün
səbəblərdən biri də ölkənin səhiyyə sisteminin yüklənməsi təhlükəsinin sıfıra enməsi,
eləcə də koronavirus infeksiyasının yeni
ştammının yayılmasına nəzarətin təmin
edilməsi olmalıdır.

Qeyd edək ki, fevralın 16-da Böyük
Britaniyada koronavirusun yeni mutasiyasının tapıldığı məlum olmuşdu. Sonradan
virus daha 10 ölkəyə yayılmışdı. Həmin gün
yeni və aşkar olunan respirator viruslar üzrə
məsləhət qrupunun mütəxəssisləri təsdiq
etmişdilər ki, koronavirusun Britaniya ştammı
indiyədək mövcud olan SARS–CoV-2 formasından daha təhlükəlidir.
Bununla yanaşı, fevral ayında İngiltərədə
insanların COVID–19-un Cənubi Afrika
ştammına yoluxması ilə bağlı da bir sıra
faktlar qeydə alınmışdı. Ancaq bu insanlar nə
Cənubi Afrika Respublikasında olmuş, nə də
bu ölkədən gəlmiş turistlərlə təmas qurmuşdular.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Aviaşirkətin beşillik inkişaf planına əsasən, 2023-cü ilə qədər
əvvəlki daşıma həcmlərinə
qayıtmaq və pandemiyadan
əvvəl "Azərbaycan Hava
Yolları"nın uçduğu bütün
marşrutlar üzrə müntəzəm
reysləri bərpa etmək nəzərdə

Fevralın 22-dən "Azərbaycan Hava Yolları"
QSC-nin 50 yaş və daha yuxarı olan bütün
işçilərinin koronavirus (COVID–19) infeksiyasına
qarşı peyvəndləmə prosesinə başlanılıb.

Peyvənd prosesinə start verilib

Almaniya
“Daimler AG” iki müstəqil şirkətə bölünür
Almaniyanın “Daimler
AG” konsernini irimiqyaslı dəyişikliklər gözləyir.
Konsernin rəhbərliyi onu
iki müstəqil şirkətə –
“Mercedes-Benz Cars &
Vans” və “Daimler Trucks
& Buses” şirkətlərinə
bölməyə qərar verib.
“Daimler AG” konserninin
Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti bu addımın biznesin
səmərəliliyinin artırılması məqsədilə atıldığını açıqlayıb. Bildirilir ki, “Mercedes-Benz Cars & Vans” şirkəti
avtomobillər və mikroavtobuslar, “Daimler Trucks & Buses”
isə yük maşınları və avtobuslar istehsal edəcəkdir.
Məlumatı “Autoua.net” yayıb.

İspaniya

Bu yaş kateqoriyasına
aid aviasiya personalı, ilk
növbədə, koronavirus infeksiyasına qarşı peyvənd olunmalı
şəxslər siyahısına daxildir.
Aviaşirkətin işçi heyətinin
peyvənd olunması 26 fevral
tarixinədək davam edəcəkdir.
Peyvənd olunma könüllü
xarakter daşıyır və ödənişsiz
həyata keçiriləcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının Milli Aviadaşıyıcısı
COVID–19 infeksiyasına
qarşı peyvənd olunmalı bütün

vətəndaşları peyvəndləmə
prosesində daha fəal iştirak
etməyə çağırır. Bu, ölkədəki
epidemioloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına və ən qısa
müddətdə aviasiya və turizm
sektorunun bərpasına kömək
edəcəkdir.
AZAL ölkədəki uğurlu peyvəndləmə proqramı
sayəsində Azərbaycan
Respublikası sərhədlərinin
açılmasını və sərnişindaşıma
sektorunun normal fəaliyyətə
dönəcəyini gözləyir.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

tutulmuşdur. 2025-ci ilədək
isə aviaşirkət yaxın və uzaq
xaricdəki marşrut xəritəsini
daha da genişləndirməyi planlaşdırır.
Həmçinin uçuşların bərpası
çərçivəsində Heydər Əliyev
Beynəlxalq Aeroportu xarici
aviaşirkətlərin ölkəyə cəlb
edilməsinin və yeni hava
xətlərinin açılmasının təşviqi
proqramını davam etdirəcəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki,
sərhədlərin bağlanmasına
qədər Azərbaycanın bütün
beynəlxalq hava limanlarında
hava məkanının beşinci və
yeddinci dərəcəli "hava azadlığı” rejimləri tətbiq olunurdu.
Azərbaycana uçuşlar həyata
keçirmək istəyən bütün xarici
aviaşirkətlər sonradan milli
aviadaşıyıcı ilə eyni hüquqları
əldə edəcəklər. Həmin azadlıq
dərəcələri Azərbaycan hava
limanlarından Avropa, Şimali
Amerika, Avstraliya və CənubŞərqi Asiyanın 40 ölkəsinə
uçuş icra etmək imkanı
yaradır.

Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya
vasitələri Rusiya Hərbi Texniki Əməkdaşlıq
Federal Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilir ki, türkiyəli mütəxəssislər Rusiyanın təklif etdiyi qırıcıların imkanları ilə artıq
tanış olublar.
Məlumatda, həmçinin qeyd edilir: “Onların
hər şey xoşlarına gəlib. Əgər “Su-35” hərbi
təyyarələri üçün müraciət olsa, biz bu məsələ
ilə bağlı danışıqların davamına hazırıq. Eyni
şeyi beşinci nəsil “Su-57” qırıcıları haqqında
da deyə bilərik. Türkiyəli tərəfdaşlarımız ma-

ÂÂ Fevralın 23-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin
günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə
yağıntılı olacağı, axşam isə qara keçəcəyi
gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi
əsəcək, axşam güclü şimal-qərb küləyi
ilə əvəz olunacaq. Gecə 1-3, gündüz 7-9,
Bakıda gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək
765 mm civə sütunundan 770 mm civə
sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 70-80
faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə
5-10° şaxta, gündüz 0-5° isti olacaq.
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ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Ağdam, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı,
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gecəyə doğru
qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 5-10°, yüksək dağlıq ərazilərdə 1416° şaxta, gündüz 2° şaxtadan 3°-dək isti
olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək.Gecə 0-4° şaxta, gündüz 7-12°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı,
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə

raqlanacağı halda bu mövzuda da işləməyə
hazırıq”.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

ABŞ-da COVID-19-dan ölüm sayı
üç müharibədə həlak olanlardan çoxdur
 Cons Hopkins Universitetinin məlumatına görə, ABŞ-da
COVID–19 virusundan ölənlərin sayı 498,8 min nəfərə çatıb.
“The New York Times” qəzetinin yazdığına görə, bu, birinci və
ikinci dünya müharibələrində, Vyetnam müharibəsində həlak
olanların sayından çoxdur.
ABŞ-ın Veteranlarla iş üzrə Nazirliyinin
məlumatına görə, Birinci Dünya mühari
bəsində 52,4 min nəfər, İkinci Dünya
müharibəsində 291,5 min nəfər və Vyetnam
müharibəsində 47,4 min nəfər amerikalı
həlak olub.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Fridrix Karl Berger
deportasiya edilib
Fox “News”un yaydığı məlumata
görə, ABŞ-ın Tennessi ştatının 95
yaşlı sakini, nasist Almaniyasında
milli azlıqların təqib olunmasında
iştirak etmiş Fridrix Karl Berger
Almaniyaya deportasiya olunub.
ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına
görə, əslən Almaniya vətəndaşı olan Berger
1945-ci ildə nasist Almaniyasında Noyenqamm şəhərindəki əsir düşərgəsində silahlı
nəzarətçi vəzifəsində xidmət edib. Onun
nəzarətçi kimi xidmət etdiyi Noyenqamm
əsir düşərgəsində saxlanan məhbusların ən
çoxsaylı qrupları müxtəlif millətlərə mənsub
SSRİ, Hollandiya və Polşa vətəndaşları
olub. Amerika və Avropa arxivlərində

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”

 “Rusiya Türkiyəyə yeni döyüş
təyyarələri, o cümlədən beşinci nəsil
“Su-57” qırıcılarını tədarük etməyə
hazırdır”.

“Xalq qəzeti”

Meksikanın Verakrus ştatında
Meksika Hərbi Hava Qüvvələrinə
məxsus “Learjet” təyyarəsi qəzaya
uğrayıb.
Hərbi təyyarə qəzaya uğradıqdan
sonra yanmağa başlayıb. Təyyarədə
olan 7 nəfər həlak olub.
Hadisə yerində mütəxəssislər və
xilasedicilər çalışırlar.

Park Nəriman Nərimanov, Abdulla
Şaiq, Süleyman Rüstəm və Mirzəağa
Əliyev küçələrini əhatə edir. Parkın birinci
hissəsi 2019-cu il mayın 22-də ictimaiyyətin
istifadəsinə verilib.
Hazırda Mərkəzi Parkın ikinci hissəsinin
salınmasına başlanılıb. Parkın yeni hissəsi
Mirzəağa Əliyev və Bəşir Səfəroğlu
küçələrinin arasında yerləşir. Burada
insanların hərəkəti üçün xüsusi zolaqlar
salınıb, pilləkənlər quraşdırılıb və ərazidə
ağaclar əkilib.
Parkın bu hissəsinin meşə tipli olacağı
bildirilir.

Rusiya Türkiyəyə “Su-57”
təyyarələrini satmağa hazırdır

Meksikada təyyarə qəzası

Messi yeni rekorda imza atıb
İspaniya çempionatının 24-cü turunda
keçirilən “Barselona”–
“Kadiz” matçı Kataloniya klubunun
kapitanı Lionel Messi
üçün əlamətdar olub.
Belə ki, argentinalı
ulduz Xavinin 505 oyunluq rekordunu geridə qoyub.
La Liqada 506 matça çıxaraq “Barselona”da ən çox
oyun keçirən futbolçu olan Messi klubun mütləq rekordçusu olub.
Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Bakı şəhərinin Baş Planına uyğun olaraq
2014-cü ildən dövlət əhəmiyyətli yolların və digər
kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi ilə əlaqədar
"Sovetski" məhəlləsində yaşayan əhalinin
köçürülməsinə və köhnə evlərin sökülməsindən
sonra bu ərazidə Bakının Mərkəzi Parkı kimi
tanınan istrahət guşəsi salınıb.

"AZAL"ın 50 yaşdan yuxarı əməkdaşları
koronavirusa qarşı peyvənd edilirlər

Avstraliya
Avstraliyada
əhalinin koronavirusa qarşı
peyvəndinə start
verilib. İlk peyvənd
olunanlar arasında
Avstraliyanın Baş
naziri Skott Morrison da olub. Bunu
ölkənin səhiyyə
naziri Qreq Hant jurnalistlərə müsahibəsində açıqlayıb.
Nazir qeyd edib ki, Avstraliya hökuməti ABŞ-ın “Pfizer”
və Almaniyanın “BioNTech” şirkətlərinin birgə istehsal
etdiyi peyvənddən istifadə edir. İlk mərhələdə ölkənin 190
şəhərində təqribən 60 min nəfər peyvənd ediləcək.
Qeyd edilir ki, Avstraliya hökuməti tərəfindən sifariş
edilən peyvəndin ilkin həcmi 150 milyon doza təşkil edir.
Xəbəri SKY “News” verib.

Mərkəzi Parkın ikinci hissəsi salınır

duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6° şaxta, gündüz 2-7° isti, dağlarda gecə 10-15°,
gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gecəyə doğru yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti,
gündüz 8-12° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin axşam arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir.
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə
0-3°, gündüz 6-9° isti, dağlarda gecə 3-6°
şaxta, gündüz 0°-yə yaxın 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

saxlanan sənədlər Bergerin təqsirkar olmasını sübut edir.
Hakimin hökmündə göstərilir ki, Noyenqamm düşərgəsindəki məhbuslar dəhşətli
şəraitdə saxlanıb, 1945-ci ilin qışında açıq
havada “taqətdən düşənə və ölənə qədər”
işləməyə məcbur edilib. Berger nəzarət
edirdi ki, məhbuslar iş günü ərzində qaça
bilməsinlər. 1945-ci il martın axırlarında
müttəfiqlərin qoşunları hücuma keçməyə
başlayanda nasistlər bu düşərgəni tərk
ediblər.
Məhkəmə müəyyən edib ki, məhbusların
Noyenqammdakı əsas düşərgəyə məcburi
şəkildə təxliyə olunması zamanı Berger
bu prosesə nəzarət edirmiş. Qeyri-insani
şəraitdə, təqribən, iki həftə davam etmiş
təxliyə zamanı 70-ə yaxın məhbus həlak
olub.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov SOCAR-ın Sosial məsələlər üzrə 
vitse-prezidenti Bədəl Bədəlova qardaşı
DÜNYAMALI BƏDƏLOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə
Akademiyasının əməkdaşları akademiyanın əməkdaşı,
filologiya elmləri doktoru, professor İsmayıl Məmmədliyə
qardaşı
HEYDƏR ƏHMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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