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Azərbaycan Cənubi Qafqazda
yeni geosiyasi reallıqlar yaratdı
İndi bölgədə nəqliyyat-kommunikasiya sahəsində böyük
layihələr müzakirə edilir. Burada əlbəttə ki, Horadiz-Zəngilan
dəmir yolu, ondan sonra Zəngilan-Naxçıvan dəmir yolu,
Naxçıvan-Türkiyə dəmir yolu layihələri prioritet təşkil edir və
digər layihələr də, həmçinin. Çünki hesab edirəm ki, müharibədən
sonra yaranmış vəziyyət bölgə ölkələri üçün yeni imkanlar
açır. Azərbaycan bu sahədə əməkdaşlığa hazırdır və bu işə öz
töhfəsini verməkdədir. Mənim tərəfimdən göstəriş verildi ki,
Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun layihələndirilməsi başlasın. Artıq
start verildi və digər layihələr də, həmçinin. Burada ən müasir
texnologiyalar tətbiq edilməlidir ki, Azərbaycan bu sahədə də
daim liderliyi öz əlində saxlaya bilsin.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ötən il sentyabrın 27-dən başlayan və 44 gün davam edən
Vətən müharibəsində dövlətçilik tariximizin ən parlaq səhifələri
yazıldı, düşmən üzərində möhtəşəm qələbə qazanıldı. Azərbaycan
Ordusunun əks-hücum əməliyyatları nəticəsində 300-ə yaxın
kənd, 5 şəhər və 4 qəsəbə, çoxsaylı strateji yüksəkliklər işğalçıdan
təmizləndi, bununla bərabər Ermənistan silahlı qüvvələrinin texnikasına, canlı qüvvəsinə ciddi zərbə vuruldu. Müzəffər ordumuz
daha sonra Qarabağın incisi olan Şuşa şəhərini, onun ardınca bir
gündə 70-dən artıq kəndi, 8 strateji yüksəkliyi əsl sahibinə qaytarmaqla, Ermənistanı diz çökdürdü və kapitulyasiyaya məcbur etdi.
Beləliklə, Vətən müharibəsində
məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan
ötən il noyabrın 10-da imzalanan
üçtərəfli bəyanata əsasən üzərinə
götürdüyü kapitulyasiyanın tələblərinin
ödənilməsi barədə razılığa gəldi,
şərtlərə uyğun olaraq, bir güllə belə
atılmadan, heç bir itki verilmədən
işğal edilən ərazimizin qalan hissəsi–
əvvəlcə Ağdam şəhəri və rayonun
işğal altında qalan kəndləri, növbəti
mərhələdə isə ölkəmizin əzəli və əbədi
torpaqları olan Kəlbəcər və Laçın rayonları rəşadətli Azərbaycan Ordusunun tam nəzarətinə keçdi.
Noyabrın 20-də xalqa
müraciətində dövlət başçımız qeyd
etdi ki, əgər silahlı qüvvələrimiz
Ermənistan ordusunu döyüş meydanında məğlub etməsəydi, işğalçı
öz xoşu ilə torpaqlarımızdan çıxmayacaqdı: “Bunu deməyə əsas verən
bir çox amillər var. İlk növbədə, o
bölgələrdə – işğal edilmiş torpaqlarda qurulmuş istehkamlar, oraya
böyük vəsait xərclənib. O istehkamlar
elə qurulub ki, Azərbaycan Ordusu
oradan keçə bilməsin. Amma yenə də
səhv etdilər. Bizim gücümüzü düzgün
hesablaya bilmədilər. Bilmirdilər ki, bu
gün Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan
vətəndaşı nəyə qadirdir. Bilmirdilər ki,
bizi o qələbəyə aparan həm gücümüzdür, texniki təchizatımızdır, həm
də mənəvi ruhumuzdur. Bilmirdilər ki,
Azərbaycan xalqı bütün bu illər ərzində
bir arzu ilə yaşayır ki, öz dədə-baba
torpağına qayıtsın. Bütün bu amillər və
digər amillər bu qələbəni şərtləndirdi”.
Üçtərəfli bəyanatda öz əksini
tapan ən əsas məsələlərdən biri isə
Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirən
dəmir yolu və avtomobil yolunun təmin
edilməsidir. Bu, olduqca vacib bir kommunikasiyadır və təkcə Azərbaycanın
deyil, qardaş Türkiyənin, eyni zamanda, digər qonşu ölkələrin də iqtisadi
maraqlarının reallaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir.
Üçtərəfli bəyanatdan keçən
müddət ərzində mürəkkəb və strateji
məsələ–Azərbaycanın Naxçıvanla
birbaşa kommunikasiyalarının bərpası
artıq icra olunmaqdadır.
Yeri gəlmişkən, yanvar ayının
sonunda Azərbaycan, Rusiya
və Ermənistan baş nazirlərinin
müavinlərinin iştirakı ilə ilk dəfə
olaraq üçtərəfli formatda Moskvada
görüş keçirildi. Üçtərəfli işçi qrupun
iclası zamanı Azərbaycan və Rusiya
prezidentlərinin, Ermənistan baş nazirinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli birgə
bəyanatının 9-cu bəndinin icrasından
irəli gələn əsas işin istiqamətlərinə,
habelə 11 yanvar 2021-ci il tarixli
bəyanatın 2, 3, 4-cü bəndlərinə baxıldı. Fevralın 2-dək kommunikasiyaların
və yolların açılması ilə bağlı müvafiq
istiqamətlər üzrə ekspert qrupların (alt
komitələr) yaradılması qərara alındı.
Bu ayın 5-də isə Moskvada
növbəti, lakin daha geniş tərkibdə
və konkret təkliflərlə proses davam
etdirilib. Bütövlükdə martın 1-i üçün
baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində
yaradılan birgə qurum tərəfindən ortaq

hərəkət planı – “Yol xəritəsi” dövlət
başçılarına təqdim olunmalıdır. Başqa
sözlə, həmin tarixə qədər konkret plan
liderlərin masası üzərinə qoyulmalıdır.
Yeri gəlmişkən, bu il yanvarın
11-də Moskvada reallaşan üçtərəfli görüş, əslində, postmüharibə dövründə
əldə edilən nəticələrin bir növ hesabatı və bundan sonrakı fəaliyyət
istiqamətlərinin dəqiqləşdirilməsi
mahiyyəti daşıyırdı. Başqa sözlə, üç
ölkə rəhbərinin görüşü həm noyabrın 10-da imzalanan 9 maddədən
ibarət sənəddə əksini tapan strateji prinsiplərin bir daha təsdiq və
qəbul edilməsi, həm də məhz həmin
prinsiplər əsasında regionda sabitlik
və təhlükəsizlik məsələlərinin daha
da möhkəmləndirilməsi istiqamətində
atılan növbəti addım idi.
Bəyanatda vurğulanan yolnəqliyyat infrastrukturunun bərpası
bu gün prioritet istiqamət kimi xüsusi diqqət çəkir. Bu, təsadüfi deyil.
Çünki Cənubi Qafqaz regionunun
nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrinin
yüksək səviyyədə qurulması, bu
yöndə siyasi, iqtisadi münasibətlərin
möhkəmlənməsi üçün başlıca
amillərdən biridir. Bu yol-nəqliyyat
infrastrukturu layihəsinin icrası
regional inteqrasiya və iqtisadi inkişafın yeni mərhələyə daxil olmasını
şərtləndirir. Ona görə də bəyanatda
növbəti mərhələ üçün konkret icraedici
strukturun yaradılması, onun fəaliyyət
istiqamətlərinin və vəzifələrinin
dəqiq müəyyənləşdirilməsi qarşıdakı mərhələdə regionun nəqliyyatkommunikasiya infrastrukturunun
tezliklə bərpa ediləcəyindən xəbər
verir.
Prezident İlham Əliyev fevralın
23-də Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin həmsədri İsmail Serageldini videoformatda qəbul edərkən
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sona
çatdığını, bu problemin artıq tarixin
bir hissəsinə çevrildiyini, hazırda
isə diqqətin, ilk növbədə, ərazilərin
yenidən qurulmasına, bərpasına
yönəldildiyini vurğulayıb. Dövlətimizin
başçısı çıxışında, eyni zamanda, bütün
region ölkələrinin inkişafı üçün faydalı
olacaq layihələrin həyata keçirilməsinə
start verildiyini də xatırladıb: “Ona
görə də düşünürəm ki, hamımızın
yeni reallıqları qiymətləndirməyə və
əməkdaşlığın müsbət imkanlarına və
sülh şəraitində birgəyaşayışa diqqəti
cəmləşdirmək üçün hökumətlər və
beynəlxalq təşkilatlar olaraq addımlarımızı planlaşdırmağa ehtiyac var”.
Göründüyü kimi, ölkə Prezidentinin
mühüm önəm verdiyi məsələ–
Azərbaycanın işğaldan azad edilən
Qarabağ regionunun coğrafi mövqeyi,
ərazidən Avropaya və Asiyaya çıxış
imkanlarının artması respublikamızın
beynəlxalq nəqliyyat-kommunikasiya,
habelə dəhliz layihələrində bundan sonra daha fəal iştirakını
gücləndirəcək. Bu, həmçinin XəzərQara dəniz hövzəsinin, habelə Cənubi
Qafqazın strateji və etibarlı dövləti kimi
Azərbaycanın iqtisadi-siyasi nüfuzunu
daha da artıracaq.

Türkiyə Respublikasının Prezidenti
zati-aliləri cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana
Hörmətli cənab Prezident!
Əziz Qardaşım!
Ad gününüz münasibətilə Sizə ən
səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı
yetirməkdən məmnunluq duyuram.
Bu gün Türkiyə Respublikası
əhəmiyyətli sosial-iqtisadi və elmi tərəqqi,
hərtərəfli inkişaf yolu keçərək dünya
miqyasında müstəqil siyasət yürüdən güc
mərkəzinə çevrilmişdir. Heç şübhəsiz ki,
qazanılmış bütün bu uğurlar bilavasitə
Sizin böyük dövlət xadimi kimi gərgin
fəaliyyətinizin nəticəsidir.
Fəxr hissi ilə qeyd edə bilərik ki,
qırılmaz tellərlə bir-birinə bağlı olan xalqlarımızın iradəsindən qaynaqlanan və
“Bir millət iki dövlət” prinsipinə əsaslanan
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hazırda
özünün ən yüksək səviyyəsindədir.
Dostluq və qardaşlıq üzərində qurulmuş dövlətlərarası münasibətlərimizin bu
səviyyəyə gəlib çatmasında şəxsən Sizin
misilsiz rolunuz var. Çoxşaxəli ikitərəfli
əlaqələrimizin və strateji müttəfiqliyimizin

daha da möhkəmləndirilməsi yolunda
qətiyyətiniz, Azərbaycanın əzəli torpaqlarının işğaldan azad edilməsi uğrunda haqq
işinə bütün müstəvilərdə açıq, tərəddüdsüz
mənəvi və siyasi dəstəyiniz xalqımız
tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir.
İnanıram ki, bütün sahələrdə genişmiqyaslı, səmərəli və fəal əməkdaşlığımız,
beynəlxalq məsələlərdə qarşılıqlı inam,
etimad və dəstəyə əsaslanan ardıcıl mövqeyimiz və fəaliyyətimiz bundan sonra da
ölkələrimizin tərəqqisinə və xalqlarımızın
rifahına xidmət edəcəkdir.
Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik,
qardaş Türkiyə xalqının əmin-amanlığı
və firavanlığı naminə ali dövlətçilik
fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 fevral 2021-ci il

Xocalı faciəsi 200 ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı səhifəsidir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider

Əgər beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş cinayətlərə görə
məsuliyyətə cəlb etmək istəmirsə, – necə ki, Xocalı soyqırımına görə heç
kim onları məsuliyyətə cəlb etməyib, – biz özümüz onları məsuliyyətə
cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını verəcəyik, ö
 zümüz onları
cəzalandıracağıq və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır
cəzaya layiqdirlər.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Hazırda bu fikrin təsdiqi olaraq,
bir sıra Qərb ekspertləri tərəfindən
Azərbaycanın Qərbə və Şərqə
çıxışın qovşağında yerləşən, əzəli
torpağı olan Qarabağı düşməndən
təmizləməklə qonşu ölkələr sırasında özünün geosiyasi və geoiqtisadi
kursunu daha çox dəqiqləşdirmək imkanı əldə etdiyi bildirilir. Başqa sözlə,
Vətən müharibəsində parlaq qələbə
nəticəsində ərazi bütövlüyümüzün
bərpası respublikamızın regional, daha
çox da beynəlxalq səviyyədə iqtisadi, siyasi, sosial-mədəni üstünlüklər
qazanmasını şərtləndirir. Bununla
bərabər, Şimal-Cənub və Şərq-Qərb
dəhlizlərinin qovşağında yerləşməsi
Azərbaycanın qarşısına həm XəzərQara dəniz hövzəsində, həm Cənubi
Qafqazda, həm də Orta Asiya və Yaxın
Şərqdə məqsədyönlü geoiqtisadi
fəaliyyətinə səmərəli şərait yaradır.
Bu gün Qarabağ kimi geoiqtisadi
dəyərlərə malik olan ərazinin regional və beynəlxalq perspektivliyini
yüksəldən, xarici ölkələrlə əməkdaşlıq
əlaqələrinə müsbət təsir göstərən
amillər daha çox regionun təbii-mineral
ehtiyatları, Şimalla Cənub, Qərblə
Şərq arasında mövcud nəqliyyatkommunikasiya və tranzit imkanları ilə
bağlıdır.
Hazırda işğaldan azad edilən Qarabağ regionunun iqtisadi potensialına
və milli təbii resurslarına yenidən sahib
olan Azərbaycan Cənubi Qafqazın çox
güclü ölkəsinə çevrilib. Respublikamızın Cənubi Qafqazın insan resurslarının 60 faizinə, yanacaq-enerji,
dağ-mədən, təbii-mineral və münbit
torpaq resurslarının 90 faizinə, iqtisadi
potensialın isə 80 faizinə malik olması
bu fikrin təsdiqidir.
Sözügedən nəqliyyat-kommuni
kasiya infrastrukturunun bərpası
ilə bağlı bir məqama da toxunmaq
istərdik. Xatırladaq ki, Qarabağla bağlı
üçtərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra
Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi hökumətin istefası
tələbi ilə etiraz aksiyaları başladı. Bir
sıra müxalifət qüvvələri tərəfindən
hökumət başçısı vəzifəsinə “Vətənin
Xilası Hərəkatının” lideri Vazgen

 anukyan irəli sürüldü. Müxalifət
M
hökuməti istefaya göndərməyi,
müvəqqəti hökumət qurmağı və sonra
erkən seçki keçirməyi təklif etdi.
Hazırda Ermənistanı qarışdırmağa
çalışan və qonşu ölkələrlə dinc-yanaşı
yaşamağa mane olan da eyni radikal
çevrələr, revanşistlərdir. Ən qəribəsi
odur ki, revanşist qüvvələr erməni
xalqına alternativ heç nə təqdim edə
bilmirlər. Yalnız quru pafos, əsassız
siyasi iddialar və əlçatmaz hədəflər
barədə mülahizələr bildirirlər. Onlar
hələ də anlamaq istəmirlər ki, iki və
çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması
bölgənin yeganə böhran içində olan
ölkəsinə – Ermənistana hamıdan çox
gərəkdir.
Bu gün də Ermənistanda siyasi
ab-hava ağır vəziyyətdədir. Düşmən
ölkənin istər müxalifəti, istərsə də
iqtidarı heç bir normal gələcək mövzusunu gündəmə gətirə bilmir. Bunun
səbəbini erməni cəmiyyəti də yaxşı
bilir: Otuz illik işğal siyasəti onların
gələcək perspektivlərini tamamilə altüst edib. Artıq Ermənistan cəmiyyəti
bunu dərk etməyə başlayıb: ötən illər
ərzində keçmiş iqtidar Ermənistanda işğal, təcavüz, talançılıq siyasəti reallaşdırılıb, respublikanın bütün var-dövləti
talanıb, ölkə regional əməkdaşlıqdan,
mümkün iqtisadi imkanlardan tamamilə
məhrum edilib. Bu isə xalqın sosialiqtisadi durumunu son dərəcə ağırlaşdırıb. Bununla belə Ermənistanda
hazırda bu məsələlərə dürüst qiymət
vermək istəyən qüvvələrə az da olsa,
rast gəlinir. Məsələn, “RİA Novosti”yə
müsahibəsində Ermənistan müdafiə
naziri Vaqarşak Arutyunyan ölkəsinin
Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqəsinin
təhlükəsizliyi üçün üzərinə düşən
öhdəlikləri yerinə yetirəcəyini, bunun
Ermənistan üçün mühüm önəm daşıdığını diqqətə çatdırıb.
Erməni nazir müsahibəsində,
eyni zamanda, nəqliyyat dəhlizinin
təhlükəsizliyini Ermənistan ordusunun
deyil, Rusiya Federal Təhlükəsizlik
Xidmətinin təmin edəcəyini də bildirib.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Xocalı soyqırımı – Ermənistanın
Azərbaycan xalqına qarşı beynəlxalq
cinayətinin tərkib hissəsi
Son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçiləri tərəfindən məqsədyönlü şəkildə
həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti Azərbaycan
tarixinin faciələrlə, o cümlədən, qanlı hadisələrlə dolu çox ağrılı mərhələlərini təşkil
edir. Ermənistanın bu cinayətkar siyasətinin davamlılığını sübut edən faktlardan biri
də budur ki, təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə – 1905–1906-cı, 1918–1920-ci,
1948–1953-cü və nəhayət, 1988–1993-cü illərdə erməni millətçiləri tərəfindən törədilən
soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır. Bu millətçi-şovinist siyasətin
əsas məqsədi azərbaycanlıları tarixi torpaqlarından qovmaqla bu əzəli Azərbaycan
ərazilərində ermənilərin uydurduqları “böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq olmuşdur.

Əsassız ərazi iddiaları və
hərbi təcavüz
Məlum olduğu kimi, bütün dövrlərdə Dağlıq
Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan, məhz
Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi ilə ortaya
atılmışdır. Sovet dövründə mərkəzi hakimiyyət
orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan
əleyhinə məqsədyönlü şəkildə təbliğat kampaniyası aparılmış və nəticədə mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdır. Hələ ermənilərin ərazi iddiaları
başlamazdan əvvəl Zori Balayanın Azərbaycan
xalqının əleyhinə və erməni millətçiliyi ruhunda yazılmış, Yerevanda “Sovetakan qrox”
nəşriyyatında 100 min tirajla çap olunan və SSRİ

məkanında geniş yayılan “Oçaq” (Yurd) kitabı
Ermənistanda Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək
üçün aparılan təbliğat işini daha da gücləndirdi.
1985-ci ilin martında Mixail Qorbaçovun
Sov.İKP MK Baş katibi seçilməsindən sonra
sovet ittifaqında yenidənqurma adı altında
bir sıra dəyişikliklər baş verdi. XX əsrin 80-ci
illərinin ikinci yarısında ermənilər yaranmış
vəziyyətdən istifadə edərək özlərinin yaxın və
uzaq xaricdəki himayədarlarının köməyi ilə
“böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək
üçün yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli sürdülər.

(ardı 3-cü səhifədə)
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Baş nazir Əli Əsədov İrakli Qaribaşvilini Gürcüstanın
Baş naziri təyin edilməsi münasibətilə təbrik edib
zəngin ənənələrə malik dostluq və mehriban qonşuluq
münasibətlərinin bağladığı
vurğulanıb.
Azərbaycan–Gürcüstan dövlətlərarası
əlaqələrinin və strateji
əməkdaşlığının bundan
sonra da inkişaf etdirilməsi
və möhkəmləndirilməsi
istiqamətində birgə addımların atılacağına ümidvarlıq
ifadə olunub.

zərbaycan Respublikasının Baş naziri
Əli Əsədov İrakli
Qaribaşviliyə Gürcüstanın
Baş naziri təyin edilməsi
münasibətilə təbrik
məktubu ünvanlayıb.

A

Nazirlər Kabinetinin
mətbuat xidmətindən
bildiriblər ki, məktubda
Azərbaycan ilə Gürcüstanı

AZƏRTAC

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
energetika nazirlərinin ilk iclası keçirilib
 Fevralın 24-də Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
(TDƏŞ) energetika nazirlərinin 1-ci görüşü keçirilib. Azərbaycanın
təşkilata sədrliyi çərçivəsində baş tutan videokonfransda
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və
Macarıstanın yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak ediblər.

Energetika Nazirliyindən bildiriblər
ki, tədbir Azərbaycanın energetika
naziri Pərviz Şahbazov və TDƏŞ-in Baş
katibi Bağdad Amreyevin açılış nitqləri
ilə başlayıb. İclasa sədrlik edən nazir
bildirib ki, türkdilli dövlətlərlə siyasi və
iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu və bu gün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin məqsədyönlü
şəkildə davam etdirdiyi dövlət siyasətinin
prioritet istiqamətlərindən biridir. Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası nüfuzlu, çoxtərəfli əməkdaşlıq formatı kimi
uğurla inkişaf edir və Azərbaycan bu
əməkdaşlığın humanitar müstəvidən
çoxşaxəli iqtisadi müstəviyə doğru
genişlənərək inkişafına öz töhfəsini verir:
“Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrlə Azərbaycanın ticarət
dövriyyəsi 2009-cu illə müqayisədə
2020-ci ildə 3,5 dəfə artaraq 4,4 milyard
ABŞ dollarına çatıb. Şuraya üzv ölkələrin
Azərbaycanın xarici ticarətindəki payı
17,9 faiz təşkil edir. Bu ölkələr 19952020-ci illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 13 mlrd. ABŞ dolları həcmində
investisiya qoyublar. Azərbaycan isə üzv
ölkələrin iqtisadiyyatına 18,3 mlrd. ABŞ
dolları sərmayə yatırıb.”
Nazir Pərviz Şahbazov bütün
sahələrdə olduğu kimi enerji sahəsində
də yüksək səviyyədə olan AzərbaycanTürkiyə münasibətlərinin Türk Şurası formatında enerji əməkdaşlığı modeli üçün

də əsas rol oynadığını bildirib: “Bu günə
qədər Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti
ilə Türkiyə və dünya bazarlarına təkcə
Azərbaycanın, təxminən, 431 milyon tondan çox nefti nəql edilib. Qaz kəmərləri
ilə indiyə qədər Türkiyəyə 79 milyard
kubmetr qaz nəql olunub. Eyni zamanda, bu layihələrimiz sayəsində Mərkəzi
Asiyadan olan tərəfdaşlarımızın da enerji
resurslarının bir hissəsi Azərbaycan
vasitəsilə dünya bazarlarına nəql edilir.”
Azərbaycanın təşkilata sədrliyinin
mürəkkəb bir dövrə təsadüf etməsinə
baxmayaraq, nümunəvi səviyyədə
olan həmrəylik və səmərəli qarşılıqlı
fəaliyyətlə yadda qaldığı vurğulanıb. Azərbaycana 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə ən çox dəstək
verən təşkilatın məhz Türk Şurası olduğu
qeyd edilib. Azad edilmiş ərazilərin
bərpasında, həmçinin Qarabağın “yaşıl
enerji” zonasına çevrilməsi prosesində
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin şirkətlərinin iştirakı
əməkdaşlığı dərinləşdirəcək imkanlar
kimi diqqətə çatdırılıb.
Təşkilatın Baş katibi Bağdad Amreyev energetika sahəsində əməkdaşlığın
Türk Şurasına üzv dövlətlər üçün
strateji əhəmiyyət daşıdığını və bu
istiqamətdə səmərəli regional və ikitərəfli
əməkdaşlığın təşviqinin təşkilatın əsas
məqsəd və vəzifələrindən biri olduğunu
bildirib. O, Azərbaycan və Türkiyə arasında müxtəlif sahələrdə, o cümlədən,
energetika sahəsində olan nümunəvi

əməkdaşlıqdan bəhs edərək, Cənub Qaz
Dəhlizinin gələcək uğurlu əməkdaşlıqlara
imkanlar açdığını qeyd edib.
Görüşdə, həmçinin Türkiyənin
energetika və təbii sərvətlər naziri Fatih
Dönməz, Qazaxıstanın Energetika naziri

Nurlan Noqayev, Qırğızıstanın energetika və sənaye nazirinin müavini Veronika
İsayeva, Özbəkistan energetika nazirinin
elm və innovasiyalar üzrə müşaviri Əziz
Əliməhəmmədov və Macarıstanın Xarici
İşlər və Ticarət Nazirliyinin energetika
və iqlim üzrə xüsusi səfiri Dora Zombori
çıxış edib.
Nazirlərin görüşündə fevralın 23-də
keçirilmiş energetika üzrə işçi qrupunun
birinci iclasının hesabatı nəzərdən
keçirilib, enerji marşrutlarının inkişafı
və şaxələndirilməsi, enerji resursları
və neft-kimya məhsullarının istehsalı
və tədarükündə regiondaxili əlaqələrin
gücləndirilməsi, neft və qaz sektorunda,
bərpa olunan enerji mənbələri və qabaqcıl texnologiyaların inkişafı üçün investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, enerji
səmərəliliyi üzrə təcrübə mübadiləsi
sahəsində əməkdaşlıq imkanları
müzakirə edilib. Eyni zamanda, energetika sahəsində birgə təlim mərkəzinin
yaradılması, təcrübə mübadiləsi məqsədi
ilə tədbirlərin keçirilməsi təklif edilib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə və Özbəkistan
TDƏŞ-in üzvləridir. Macarıstan isə
müşahidəçi qismində iştirak edir. 15
oktyabr 2019-cu ildə Bakıda keçirilmiş
TDƏŞ-in VII Zirvə Görüşündə Türk Şurasına sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana
keçib.

Laçında Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsi anılıb
Alban (Qafqaz) Apostol
Müstəqil Kilsəsinin varisi
olan Azərbaycan Alban-udi
dini icmasının nümayəndələri
fevralın 24-də Laçın rayonu
ərazisində yerləşən qədim
alban məbədi “Ağoğlan”
monastırını ziyarət ediblər.
Alban-udi xristian dini
icmasının sədri Robert Mobilinin də iştirak etdiyi anım
mərasimində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi
anılıb, ayin icra olunub, şam
yandırılıb.
Qeyd edək ki, erməni
vandalizminin qurbanı olan

abidələrimizdən biri də
“Ağoğlan” monastırıdır. Bu
monastır Ağoğlan çayının
sahilində, Laçın şəhərinə
yaxın ərazidə yerləşir və V-VI
əsrlərə aid bazilikadır.

VII əsrdə ərəb istilasının
başlanmasınadək Laçın
ərazisi Alban dövlətinin
tərkibində olub. Abidə
müxtəlif vaxtlarda uçqun
və dağıntılara məruz

“Xalq qəzeti”

 aldığından IX əsrdə yenidən
q
inşa edilərək forma etibarilə
monastır üslubuna uyğunlaşdırılıb.
Laçın rayonu 1992-ci
ildə Ermənistan tərəfindən
işğal olunduqdan sonra burada Azərbaycan
türklərinin minilliklər ərzində
yaratdığı tarixi və mədəni
abidələr erməni vandalizmi
nəticəsində yerlə-yeksan
edildi. Azərbaycanın qədim
türk boylarına, həmçinin
Alban dövlətinə aid abidələri
dağıdıldı. Alban kilsələri
ciddi saxtakarlıqlara məruz
qalaraq erməni kilsələrinə
çevrildi. “Ağoğlan” monastırı da belə saxtakarlığa
uğradı. Ermənilər monastırı
özününküləşdirmək üçün
onun memarlıq quruluşu
və interyerinə qeyri-qanuni
olaraq dəyişiklik ediblər.

AZƏRTAC

Azərbaycanda koronavirusdan 145 nəfər sağalıb,
220 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

A

zərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 145 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb, 220 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 233 min 644 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
228 min 157 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3206 nəfər vəfat
edib. Aktiv xəstə sayı 2281 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 571 min 16 test aparılıb.
Bugünkü test sayı isə 7915-dir.

“Xalq qəzeti”

Fevralın 24-də Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin
müavini, Dayanıqlı İnkişaf üzrə
Milli Əlaqələndirmə Şurasının
sədri Əli Əhmədovun sədrliyi
ilə Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurasının 11-ci
iclası keçirilib. İqtisadiyyat
Nazirliyindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, videokonfrans formatında keçirilən iclasda şura
sədrinin müavini, iqtisadiyyat
naziri Mikayıl Cabbarov və
şuranın üzvləri iştirak ediblər.

Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə
Şurasının növbəti iclası keçirilib
Tədbirdə Ə.Əhmədov ötən dövr ərzində
ölkəmizdə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə
(DİM) nail olunması istiqamətində görülmüş işləri, DİM-lərin icrası prosesində
qurulmuş səmərəli əməkdaşlıq nəticəsində
Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının (BMT) 2020-ci il üzrə Dayanıqlı İnkişaf Hesabatında mövqeyinin yaxşılaşdığını diqqətə çatdırıb. Hesabata əsasən,
ölkəmiz dünyanın 166 ölkəsi arasında
“dayanıqlı inkişaf məqsədləri indeksi” üzrə
100 baldan 72,6 bal toplayaraq 54-cü pillədə
qərarlaşıb və bu göstərici ilə bütün qonşu
ölkələri geridə qoyub.
Bildirilib ki, BMT-nin İqtisadi və
Sosial Şurasının 2021-ci ilin iyul ayında
keçiriləcək Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumunda Azərbaycan Respublikası tərəfindən

üçüncü Könüllü Milli Hesabat təqdim
ediləcək və hazırda hesabatın hazırlanması
ilə bağlı işlər aparılır. Azərbaycan regionda
üçüncü dəfə Könüllü Milli Hesabat təqdim
edəcək ilk ölkə olacaq.
İclasda “Milli prioritet kimi təsdiq edilmiş DİM göstəriciləri üzrə statistik məlumat
istehsalı sahəsində mövcud vəziyyət və
qarşıda duran vəzifələr”, “Azərbaycan
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlər və bu çərçivədə hazırlanan
2021-2025-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişaf
strategiyasının hazırlanması vəziyyəti”,
“Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etmək üçün DİM-lərin icrası ilə
əlaqədar Azərbaycanda görülən işlər və əldə
olunan nailiyyətlər haqqında 2020-ci il üzrə
yekun Hesabat” və “2021-ci ilin iyul ayında

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yüksək
Səviyyəli Siyasi Forumuna təqdim ediləcək
Azərbaycan Respublikasının üçüncü
Könüllü Milli Hesabatının hazırlanması ilə
bağlı cari vəziyyət” mövzularında məruzələr
dinlənilib.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim olunması məqsədilə
DİM-lərin icrası ilə əlaqədar 2020-ci il üzrə
Azərbaycanda görülən işlər və əldə olunan
nailiyyətlər haqqında Yekun Hesabat şura
üzvləri tərəfindən müzakirə edilərək təsdiq
olunub, 2021-2025-ci illərə dair sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının və Azərbaycan
Respublikasının üçüncü Könüllü Milli
Hesabatının hazırlanması ilə bağlı müvafiq
tövsiyələr və tapşırıqlar verilib.

Ankarada Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə
həsr olunan mərasim təşkil edilib

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində Ankarada Xocalı
soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr olunan anım mərasimi
keçirilib.
Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi,
Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq
və Həmrəylik Fondu və Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi tərəfindən birgə təşkil
olunan tədbirdə əvvəlcə Azərbaycanın və
Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib,
Xocalı faciəsi qurbanlarının, eləcə də bütün
şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib.
Xocalı faciəsi barədə ümumi məlumat
verildikdən sonra faciənin dəhşətlərini əks
etdirən film nümayiş olunub.
Rəsmi hissədə Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Məclisinin
Baş katibi Asəf Hacıyev və Qazaxıstanın
Türkiyədəki səfiri Abzal Saparbekulı Xocalı
soyqırımının səbəb və nəticələrindən danışıblar. Onlar türkdilli xalqların və ölkələrin
tarixlərinin dərindən öyrənilməsinin vacibliyini bildiriblər.
Türkiyə-Azərbaycan Dostluq,
Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun
rəhbəri, professor Aygün Attarın sədrliyi
ilə keçirilən mərasimin panel hissəsində
Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər
İbrahim, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev,
Türk Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev
və Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini
Yavuz Selim Kıran çıxış ediblər.
Xocalı soyqırımına siyasi qiymət
verilməsi, dünya birliyi tərəfindən tanınması proseslərinə dair geniş məlumat verən

professor Aygün Attar diqqətə çatdırıb ki,
təcavüzkar Ermənistan Azərbaycana qarşı
təkcə Xocalı soyqırımını törətməyib, eyni
zamanda, otuz il işğal altında saxladığı
torpaqlarda bütün tikililəri dağıdıb, meşələri
yandırıb, doğrayıb məhv edib, yeraltı və
yerüstü sərvətləri talayıb, su mənbələrinə və
təbiətə qarşı sistemli terror törədib.
İşğalçı Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı yalnız Xocalı s oyqırımını deyil,
davamlı olaraq çoxistiqamətli cinayətlər
törətdiyini xatırladan səfir Xəzər İ brahim
bildirib ki, bu cinayətlər 44 günlük Vətən
müharibəsində müasir dünyanın gözü
qarşısında ən ağır formalarda davam
etdi. Azərbaycanın infrastrukturu, mülki
əhali, yaşayış məskənləri ağır artilleriya
və raketlərlə hədəf alındı. Lakin bütün bu
vəhşiliklərə sinə gərən Azərbaycan savaşdan üzüağ və qalib çıxdı. İndi biz zəfər qazanan qalib xalq kimi başımızı dik tutaraq
Xocalıya ədalət tələb edirik.
Tarixdə yaşadığımız bütün acılardan
dərs alaraq gələcəyə nikbin baxmağın
vacibliyindən danışan Türkiyə xarici işlər
nazirinin müavini Yavuz Selim Kıran
bildirib ki, türk xalqları bir-birinə dəstək
verərək daha mübariz olmalıdır. Bir olsaq
təhdid və risklərə qarşı daha təsirli tədbirlər
görərik. Azərbaycan 44 günlük Vətən
müharibəsində nəyə qadir olduğunu öz
rəşadəti ilə bütün dünyaya göstərdi. Bizi
güclü edən birliyimiz və dəyərlərimizdir.

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
məlumatlandırma kampaniyasının
mahiyyətindən danışan Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini
Valeh Hacıyev diqqətə çatdırıb ki, biz təkcə
Xocalı soyqırımının dəhşətlərini tanıtmaqla
kifayətlənməməliyik. Erməni vandallar bütün cinayətlərini xalqlarımıza və
ölkələrimizə qarşı məqsədyönlü planlaşdıraraq həyata keçiriblər. Bu cinayətlərin böyük
bir hissəsi müasir dünyanın gözü qarşısında
işğaldan azad olunan ərazilərimizdə üzə
çıxır.
Xocalı soyqırımının təkcə Azərbaycan
xalqının deyil, bütün türk dünyasının
ortaq acısı olduğunu diqqətə çatdıran
Türk Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev deyib ki, türkdilli ölkələr və xalqlar
bu soyqırımını heç zaman unutmayacaq.
Türk Şurası olaraq “Xocalıya ədalət!”
beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyasında hər zaman Azərbaycanla çiyin-çiyinə
olduq, 44 günlük Vətən müharibəsində
siyasi dəstəyimizlə qardaşlığımızı nümayiş
etdirdik.
Çıxışlarda müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yenilməz
Azərbaycan Ordusunun qazandığı zəfərin
regionda yaratdığı yeni münasibətlərdən
bəhs olunub. Bu haqlı mübarizədə türk
dünyasının, eləcə də Prezident Rəcəb
Tayyib Ərdoğan başda olmaqla qardaş
Türkiyənin siyasi mənəvi dəstəyi tarixi
hadisə kimi dəyərləndirilib. Diqqətə çatdırılıb ki, b undan sonra da Xocalıya ədalətə
nail olana qədər daha fəal şəkildə mübarizə
aparılmalıdır.

Sabir ŞAHTAXTI,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Ankara

Cəbrayılda xeyli silah-sursat
aşkar edilərək götürülüb
ətən müharibəsində
işğaldan azad e
 dilmiş
torpaqlarımızda
Ermənistan ordusunun
atıb qaçdığı silah-sursatın
aşkar edilməsi istiqamətində
tədbirlər davam etdirilir.

V

DİN-in mətbuat xidmətinin Bərdə
regional qrupundan verilən məlumatda
bildirilir ki, Cəbrayıl Rayon Polis
Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən
rayonun işğaldan azad edilmiş inzibati
ərazisində əvvəllər düşmənin səngər və
saxlanc yeri kimi istifadə etdiyi qazmalardan xeyli sayda silah-sursat aşkar

edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Belə ki, tədbirlər zamanı erməni
hərbçilərin atıb qaçdığı 10 ədəd müxtəlif
tipli qumbaraatan və onlara məxsus 6
ədəd mərmi, 6 ədəd AK-74 avtomatı, 1
ədəd RPK pulemyotu, 4 ədəd müxtəlif

markalı snayper tüfəngi, 150-dən çox
avtomat darağı, ümumi sayı 10 mindən
artıq müxtəlif çaplı patron və digər döyüş sursatları aşkar edilərək götürülüb.

“Xalq qəzeti”

25 fevral 2021-ci il, cümə axşamı

(əvvəli 1-ci səhifədə)
1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.
İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü,
SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci
müavini Heydər Əliyev vəzifəsindən
azad edildikdən bir neçə gün sonra
Sov.İKP MK-nın Baş katibi Mixail
Qorbaçovun iqtisadi məsələlər
üzrə müşaviri A.Aqanbekyan
Parisdəki “Interkontinental”
otelində müsahibəsində DQMV-nin
Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olacağını və
bu məsələ üzərində xüsusi komissiyanın işlədiyini bəyan edərək,
Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsi ideyasını irəli sürdü.
Onun verdiyi müsahibə noyabrın
18-də “L’Humanite” qəzetində dərc
olundu. Bu müsahibə ermənilərin
Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının başlanması üçün bir siqnal
rolunu oynadı.
1988-ci il fevralın 8-də erməni
millətçiləri Xankəndidə DQMV-nin
Azərbaycan SSR-dən Ermənistan
SSR-in tərkibinə verilməsi tələbi ilə
yeni imza toplanması kampaniyasına başladılar və dörd gündən sonra
DQMV-də gizli fəaliyyət göstərən
millətçi “Krunk”un təşkilatçılığı ilə
ermənilər DQMV-nin Ermənistana
birləşdirilməsi tələbi ilə Xankəndidə
ilk mitinq keçirdilər. 1988-ci il fevralın
18-də M.Qorbaçovun SSRİ-də milli
münasibətlər məsələsinə yenidən
baxılmasının vacibliyini bildirməsi
vəziyyəti daha da gərginləşdirdi.
Bu çıxışdan istifadə edən
ermənilər fevralın 20-də keçmiş
DQMV Xalq Deputatları Sovetinin
XX çağırış növbədənkənar sessiyasında “DQMV-nin Azərbaycan SSR
tərkibindən çıxarılaraq Ermənistan
SSR tərkibinə verilməsi haqqında
Azərbaycan SSR və Ermənistan
SSR Ali Sovetləri qarşısında vəsatət
qaldırmaq barədə” qərar qəbul
etdilər. DQMV Xalq Deputatları
Sovetinin tərkibində 140 deputatdan 110-u erməni, digərləri isə
azərbaycanlı idi. Azərbaycanlılar bu
iclasa buraxılmamışdılar. Keçmiş
DQMV Xalq Deputatları Sovetinin
qərarı tamamilə qanunazidd idi.
Eyni zamanda, 1988-ci il yanvarın 25-də ermənilərin azərbaycanlı
yaşayış məntəqələrinə basqınları
nəticəsində Ermənistan SSR-in
Qafan və Mehri rayonlarından qovulmuş və didərgin salınmış yüzlərlə
azərbaycanlı qaçqın Azərbaycana
gəldi. 1988-ci ilin sonunda
Ermənistanda genişmiqyaslı etnik
təmizləmə – azərbaycanlılardan
təmizləmə aksiyası həyata keçirildi.
Belə ki, 1988-ci il noyabrın
22-dən dekabrın 7-dək olan müddət
ərzində azərbaycanlılar yaşayan
22 rayonda 170 sırf və 94 qarışıq
(ermənilərlə) yaşayış məskənləri
boşaldılmış, nəticədə 300 minədək
azərbaycanlı əhali Azərbaycana
qovulmuşdur. Həmin vaxt 217
azərbaycanlı, o cümlədən, 57 qadın,
körpə və 18 uşaq qətlə yetirilmişdir.
Bununla yanaşı, bunlardan 49 nəfəri
ermənilərin əlindən qaçarkən dağlarda donmuş, 41 nəfər qəddarlıqla
döyülərək, 35 nəfər işgəncələrlə
qətlə yetirilmiş, 115 nəfər yandırılmış, 16-sı güllələnmiş, 10 nəfər əzab
və işgəncələrə dözməyərək infarktdan ölmüş, 2 nəfər xəstəxanada
həkimlər tərəfindən öldürülmüş,
digərləri isə suda boğularaq, asılaraq, elektrik cərəyanına verilərək,
başları kəsilərək qətlə yetirilmişdir.
Nəticədə 1988-1991-ci illərdə
Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin
işğalını daha da genişləndirdi.
1991-ci il oktyabrın sonunda və
noyabr ayı ərzində Qarabağın dağlıq
hissəsindəki 30-dan çox yaşayış
məntəqəsi, o cümlədən, Tuğ, İmarətQərvənd, Sırxavənd, Meşəli, Cəmilli,
Umudlu, Qaradağlı, Kərkicahan və
bu kimi digər strateji əhəmiyyətə malik azərbaycanlılar yaşayan kəndlər
Ermənistanın silahlı qüvvələri
tərəfindən yandırıldı, dağıdıldı və
talan edildi.
1991-ci ilin iyun-dekabr aylarında erməni silahlı qüvvələrinin
Xocavəndin Qaradağlı və Əsgəran
rayonunun Meşəli kəndinə hücumu
nəticəsində 12 nəfər öldürüldü, 15
nəfər isə yaralandı. Həmin ilin avqust
və sentyabr aylarında Şuşa–Cəmilli,
Ağdam–Xocavənd və Ağdam–Qaradağlı avtobuslarının erməni silahlı
dəstələri tərəfindən atəşə tutulması
nəticəsində 17 nəfər həlak oldu, 90
nəfərə qədər azərbaycanlı yaralandı. Ümumilikdə, qeyd olunan illər
ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər

tərəfindən 514 nəfər azərbaycanlı
qətlə yetirilmiş, 1318 nəfər yaralanmışdır.
1992-ci ilin əvvəllərindən
başlayaraq Ermənistan ordusu birbirinin ardınca Yuxarı Qarabağda
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu
yaşayış məntəqələrini də işğal etdi.
Belə ki, fevral ayının 10–11-də
Şuşanın Malıbəyli və Quşçular
kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən zəbt olundu, əhali etnik
təmizləmə və soyqırımına məruz
qaldı. Fevralın 13-dən 17-dək
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə silahlı hücum zamanı
118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir
götürülmüş, 33 nəfər ermənilər
tərəfindən güllələnmiş, eyni zamanda, öldürülən və yaralı halda
olanları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək basdırmışlar. XX əsrin
sonunda Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü – Qaradağlı soyqırımı Xocalıya gedən yolun başlanğıcı idi.

Həmin silahlı birləşmələr
Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı
törədərkən 111 nəfəri Xocalıda,
mühasirədən çıxıb qaçmağa
müvəffəq olmuş sakinləri təqib
edərək 16-sını Kətik meşəsində,
130 nəfəri Naxçıvanik yolunda,
23 nəfəri Qaraqaya ətrafında, 23
nəfəri Dəhraz kəndi yaxınlığında, 8 nəfəri Şelli istiqamətində,
6 nəfəri Əsgəran asfalt yolunun
86-cı kilometrində və s. yerlərdə
öldürülmüş, əsir götürülənlərdən
18 nəfərini isə Əsgəran rayon daxili
işlər şöbəsində işgəncə verərək xüsusi amansızlıqla qətlə yetirmişlər.
Meyitlərin müayinəsi, məhkəmətibb ekspertizalarının rəyləri,
mühasirədən çıxmağa müvəffəq olmuş Xocalı sakinlərinin ifadələri ilə
ermənilərin və 366-cı alayın hərbi
qulluqçularının azərbaycanlılara
qarşı törətdikləri ağlasığmaz
işgəncə, vəhşilik faktları müəyyən
edilmişdir.

il avqust ayının 22-də və nəhayət,
2000-ci ilin iyul və dekabr aylarında
BMT-yə, Avropa Şurasına Xocalıda
baş verən hərbi cinayətlər barədə
“Məxfi arayış”ını təqdim edib. O, son
arayışlarını “Zabit Puqaçov” imzası
ilə göndərmişdir.
Arayışda bildirilir ki, ASALA
366-cı alayın içərisində asanlıqla öz
dayaqlarını qura bilmişdi. 1992-ci
ilin yanvar ayında Paris yaxınlığında
qeyri-leqal məxfi təlim düşərgəsi
yaratmış ASALA erməni terrorçu
təşkilatının bir qrup üzvü– 26 nəfərlik
dəstə, mayor Aşin Simonyanın başçılığı ilə Xankəndiyə gəlmişdi. Onlar
başlı-başına buraxılmış 366-cı alayın
içərisində asanlıqla öz dayaqlarını
yaratmışdılar. Polkovnik Yevgeni Zarviqarova nağd 36 min ABŞ dollarını
tanışlıq üçün “hədiyyə” etmişdilər.
Polkovnik V.Savelyev tarixi
arayışında daha sonra yazır:
“Əslində, millətlərarası münaqişəyə
cəlb olunmuş 366-cı alay ətrafında

r egionda” erməni hərbi birləşmələri
Yaxın Şərqdən gələnlərlə birlikdə
ən müasir hərbi texnikaya, o
cümlədən, vertolyotlara malikdirlər.
ASALA-nın Livanda və Suriyada
hərbi düşərgələri və silah-sursat
anbarları var. Ermənilər Qarabağ
azərbaycanlılarını məhv etmiş,
100-dən çox müsəlman kəndində
qırğın törətmişlər”.
Bundan əlavə, Fransanın “Le
Mond” qəzetinin 1992-ci il 14 mart
tarixli sayında ermənilərin törətdikləri
vəhşiliklər haqqında deyilirdi:
“Ağdamda olan xarici jurnalistlər
Xocalıda qətlə yetirilmiş qadınlar və
uşaqlar arasında başının dərisi soyulmuş, dırnaqları çıxarılmış üç meyit görmüşlər. Bu, azərbaycanlıların
təbliğatı deyil, reallıqdır”. Ermənilərin
törətdiyi vəhşilikləri sağ qalmış
xocalılıların dili ilə İngiltərənin “The
Sunday Times” qəzeti 1992-ci il
1 mart tarixli sayında belə təsvir
edirdi: “Erməni əsgərləri yüzlərlə

 dilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini,
e
130 uşaq valideynlərindən birini itirilmiş, 56 nəfər diri-diri yandırılmışdır.
Günahsız mülki əhalini özünə
hədəf seçən Ermənistanın insanlıq
əleyhinə törətdiyi bu cinayət əməli
təsadüfi xarakter daşımır. Belə
əməllərin törədilməsi sistemli xarakter daşıyır və cinayətkar Ermənistan
həm işğal zamanı, həm də işğalın
davam etdiyi 30 ilə yaxın müddət
ərzində mütəmadi olaraq cəbhəyanı
ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşı
olan mülki əhalini, əsasən də
qadınları və azyaşlı uşaqları xüsusi
qəddarlıqla qətlə yetirmişdir.
Ermənistan BMT-nin Uşaq
Hüquqları haqqında Konvensiyasını
ratifikasiya etmişdir. Ancaq buna
baxmayaraq, uşaqlara qarşı zorakılıq əməlləri törətməkdən çəkinmir,
istər müharibə, istərsə də atəşkəs
zamanı öz çirkin niyyətlərini həyata
keçirir. Ermənistanın Azərbaycan
mülki əhalisinə və mülki obyektlərə

Xocalı soyqırımı – Ermənistanın Azərbaycan
xalqına qarşı beynəlxalq cinayətinin tərkib hissəsi
Soyqırımı:
səbəb və nəticələr
Qədim Xocalı ərazisi e.ə. IV-VII
əsrlərə (son tunc – ilk dəmir dövrü)
aid Xocalı–Gədəbəy mədəniyyəti
arxeoloji abidələri ilə tanınmışdır.
Xocalı şəhəri XVI – XVII əsrlərdə
Qarabağ (Gəncə) bəylərbəyliyinin
tərkibində olmuşdur. Xocalı yaxınlığındakı Əsgəran qalası 1749-cu
ildə Qarabağ xanlığının banisi
Pənahəli xanın dövründə inşa
edilmişdir. Xocalı rayonu şimalda
və şimal-şərqdə Ağdam rayonu,
şimal-qərbdə Kəlbəcər və qərbdə
Laçın rayonları, cənubda Şuşa,
cənub-qərbdə isə Xocavənd rayonu
ilə həmsərhəddir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı
şəhəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində strateji əhəmiyyətli
ərazi kimi ermənilərin işğalçılıq
planlarına mane olurdu. Çünki Xocalı Xankəndidən 12 kilometr şimalşərqdə, Ağdam–Şuşa və Əsgəran–
Xankəndi yollarının arasında
yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini
artıran səbəblərdən biri də Dağlıq
Qarabağın yeganə hava limanının,
məhz burada yerləşməsi idi. Buna
görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin
əsas məqsədi Xocalıdan keçən
Əsgəran–Xankəndi yoluna nəzarət
etmək və Xocalıdakı aeroportu ələ
keçirmək idi.
Bununla yanaşı, xüsusi qəddar
lıqla həyata keçirilən Xocalı soyqırımının törədilməsi zamanı ermənilər
Azərbaycanın bu qədim yaşayış
məskəninin yer üzündən silinməsini
qarşıya məqsəd kimi qoymuşdular.
Çünki Xocalı Azərbaycanın qədim
dövrlərinə aid ərazilərdən biri kimi
tarix və mədəniyyət abidələri ilə
seçilirdi. Azərbaycanlılardan ibarət
7 min nəfərdən çox əhalisi olan
Xocalı (ərazisi: 926 kvadratkilometr) ermənilər yaşayan kəndlərin
əhatəsində ən böyük və qədim
yaşayış məskəni olmuşdur. Burada
qədim tarixi abidələr müasir dövrə
qədər qalmaqda idi.
29 il bundan əvvəl – 1992-ci
il fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Ermənistan silahlı qüvvələri
Xankəndidə yerləşən sovet ordusundan qalmış 366-cı motoatıcı
alayın hərbçiləri və ağır texnikasının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə
hücum edərək şəhəri yerlə-yeksan
etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə
şəhər tamamilə dağıdılmış, yandırılmış və insanlar xüsusi qəddarlıqla
qətlə yetirilmişdir. Azərbaycanın
qədim Xocalı şəhərində həyata
keçirilmiş bu soyqırımı nəticəsində
rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürüldü ki, onlardan 63 nəfəri uşaq,
106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qoca
idi. Səkkiz ailə tamamilə məhv edilmişdi. Bundan əlavə, 1275 nəfər
əsir götürülmüş, 155 nəfərin taleyi
indiyə kimi naməlumdur.

Xocalı soyqırımı ilə bağlı yaradılmış istintaq materiallarından
məlum olur ki, hücuma rəhbərlik
edən və Ermənistanın keçmiş
müdafiə naziri olmuş Seyran Ohanyanın, eləcə də 366-cı alayın 3-cü
batalyonunun komandiri Yevqeni
Nabokixin komandasında əlavə
olaraq 50-dən çox erməni zabiti və
gizirləri iştirak etmişdir.
Xocalıya hücum zamanı erməni
kəndlərinin mühasirəsində qalmış
şəhərin 3000 nəfərədək silahsız
mülki əhalisi düşməndən xilas
olmaq üçün şəhəri tərk etdi. Çox
təəssüf ki, o dövrdə Xocalıya heç
bir kömək olmadığından həmin
əhalinin demək olar ki, böyük bir
hissəsi erməni vəhşiliyindən xilas
ola bilmədi.
Bununla yanaşı, 1992-ci ilin fevralında erməni silahlı qüvvələri keçmiş sovet ordusuna məxsus 366-cı
motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı
əhalisini vəhşicəsinə qırarkən, soyqırımın ən iyrənc mərhələsi olan izi
itirmək kimi mənfur hərəkətlərə də
əl atmış və Azərbaycan xalqı, eləcə
də bəşəriyyət üçün nadir abidələr
nümunəsi olan Xocalı abidələrini də
dağıtmışlar.

Beynəlxalq
aləmdə əks-səda
Sovet dövründə Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş və SSRİ-nin süqutundan sonra nəzarətsiz qalaraq
Ermənistanın əlinə keçmiş 366-cı
alaydakı 2270 nömrəli hərbi hissənin
əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi olmuş
Vladimir Savelyevin məxfi arayışı
xüsusi maraq kəsb edir. Xocalı
faciəsinin ilk məlumatlarını toplayan,
hadisələrin şahidi olan polkovnik
1992-ci il noyabr ayının 26-da,
1994-cü il mart ayının 19-da, 1998-ci

həmin problemlər daha qabarıq
nəzərə çarpır. Hərbi əməliyyatlarda
alayın ermənilər tərəfinə keçib
azərbaycanlıları qırması, hərbi texnika və silahları ermənilərə verməsi
məsələsi artıq siyasi əhəmiyyət
daşıyırdı. Arayışda qeyd edilir ki, polkovnik Zarviqarov və başqa vəzifəli
şəxslər isə ermənilərə cavab atəşini
açan döyüş nöqtələrinin susdurulması barədə ordu və dairə komandanlığının rəsmi icazəsi ilə 366-cı
alayın Xocalı istiqamətində gedən
əməliyyatlarında ermənilərlə birləşdi.
Nəticədə, bir gün ərzində 49 nəfər
azərbaycanlı meydanlara yığılıb
güllələnmişdi. Qərargah rəisi, podpolkovnik Sergey Kraulenin verdiyi
tapşırığa əsasən, birinci motoatıcı
batalyonun komandiri polkovnik
Arkadi Moiseyev, ikinci batalyonun
komandiri Seyran Ohanyan və digər
zabitlər Xankəndinin atəşə tutulmasında, 58 dinc azərbaycanlının
öldürülməsində iştirak etmişdilər.
Bundan əlavə, İngiltərənin
“Financial Times” qəzeti 1992-ci il
14 mart tarixli sayında rus ordusunun tərkibində ermənilərin olması
haqqında yazırdı: “General Polyakov
bildirdi ki, 366-cı alaydan olan 103
erməni hərbi qulluqçusu Dağlıq
Qarabağda qalmışdır”.
Bununla yanaşı, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin azərbaycanlı
əhaliyə qarşı Xocalıda insanlığa
sığmayan və misli görünməmiş
qəddarlığı hadisədən az sonra
dünyanın ən nüfuzlu mətbuat
orqanlarının səhifələrində də öz
əksini tapmışdır. Erməni lobbisinin
geniş fəaliyyət göstərdiyi Fransada
nəşr olunan “Valer aktuel” jurnalı
14 mart 1992-ci il tarixli sayında
ermənilərin ən müasir texnikası və
muzdlu dəstələri haqqında məlumat
verərək yazırdı: “Bu “muxtar

ailəni qırdılar. Sağ qalanlar
deyirlər ki, ermənilər 450-dən artıq
azərbaycanlını güllələmişlər, onların
da çoxu qadınlar və uşaqlardır.
Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam
itkin düşmüşdür. Xocalıdan qaçan digər qadınlarla və uşaqlarla
bir yerdə Ağdama gəlmiş Raziyə
Aslanova deyir ki, onlara ardı-arası
kəsilmədən atəş açırdılar. İnsanları
diri-diri yandırır, başlarının dərisini
soyurdular. Dediyinə görə, əri, qaynı
və kürəkəni qətlə yetirilmiş, qızı isə
itkin düşmüşdür”.
Bundan başqa, Ermənistan hərbi
qüvvələrinin müasir hərbi texnika
ilə Xocalıya genişmiqyaslı hücum
etməsi, eləcə də yüzlərlə ailəni məhv
etməsi haqqında 1992-ci il fevralın
28-də “Washington Post” (ABŞ),
martın 8-də “The Sunday Times”
(London) qəzetlərinin və martın
25-də “Krua l`Eveneman” (Paris)
jurnalının və bir sıra dövri nəşrlərin
səhifələrində də əsaslı faktlar vardır.
Bütün bunlarla yanaşı, Rusiya
mətbuatında da erməni qəddarlığını
sübut edən məqalələr yer alıb. Belə
ki, “İzvestiya” qəzetinin 1992-ci il 13
mart tarixli sayında rus hərbçisinin
dili ilə aşağıdakı məlumat öz əksini
tapıb: “Mayor Leonid Kravets: “Mən
təpənin üstündə 100-ə yaxın meyiti
gözlərimlə gördüm. Bir oğlanın başı
yox idi, hər yanda xüsusi qəddarlıqla
öldürülmüş qadın, uşaq və qoca
meyiti görünürdü”.
Ermənilərin Xocalıda törətdikləri
vəhşilikləri faktlarla sübut edən Rusiyanın “Memorial” Hüquq-Müdafiə
Mərkəzinin məlumatında qeyd
edilir ki, dörd gün ərzində Ağdama Xocalıda qətlə yetirilmiş 200
azərbaycanlının meyiti gətirilmiş,
onlarca meyitin təhqirə məruz qalması faktı aşkar edilmişdir. Ağdamda
181 meyit (130 kişi və 51 qadın,
o cümlədən, 13 uşaq) məhkəmətibbi ekspertizasından keçirilmişdir. Ekspertiza zamanı müəyyən
edilmişdir ki, 151 nəfərin ölümünə
güllə yaraları, 20 nəfərin ölümünə
qəlpə yaraları səbəb olmuş, 10
nəfər küt alətlə vurularaq öldürülmüşdür”. “Memorial” Hüquq-Müdafiə
Mərkəzinin məlumatında hətta diri
adamın başının dərisinin soyulması
faktı da qeydə alınmışdır.

Xocalıda törədilmiş
beynəlxalq cinayətlər
Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı
soyqırımı beynəlxalq cinayət kimi
qəbul edilməlidir. Xocalıda öldürülən
613 dinc sakindən 63-ü uşaq idi.
Bu kütləvi qırğın, vandalizm aktı
zamanı 56 nəfər xüsusi qəddarlıq və
amansızlıqla qətlə yetirilmiş, başları
kəsilmiş, yaxud başlarının dərisi
soyulmuş, gözləri çıxarılmış, hamilə
qadınlar süngü ilə deşik-deşik edilmişdir. Xəsarət alanlardan 487 nəfəri
şikəst olmuşdur ki, onlardan 76 nəfəri
azyaşlıdır. 8 ailə tamamilə məhv

birbaşa və qəsdən hücumları,
beynəlxalq humanitar hüququn və
insan haqlarının, xüsusilə 1949-cu
il Cenevrə konvensiyaları və ona
1 saylı Əlavə, həmçinin Uşaqların
hüquqlarının və İnsan hüquqlarının
müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanın ciddi
şəkildə pozulmasıdır. Buna dünya
ictimaiyyəti və BMT-nin üzv dövlətləri
tərəfindən layiqli qiymət verilməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı
qətliamı Ermənistanın Azərbaycan
xalqına qarşı məqsədyönlü soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsidir
və bu soyqırımı beynəlxalq cinayət
kimi qəbul edilməli, insanlığa
qarşı ən ağır cinayətlərdən biri kimi
qiymətləndirilməlidir.
Beynəlxalq hüquqa görə soyqırımı sülh və insanlıq əleyhinə
yönələn əməldir və ən ağır cinayət
hesab edilir. Bu barədə BMT Baş
Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr
tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi
qəbul edilmiş və 1951-ci il yanvarın
12-dən qüvvəyə minmiş “Soyqırımı
cinayətinin qarşısının alınması və
cəzalandırılması” Konvensiyasında
soyqırımı cinayətinin hüquqi əsası
təsbit olunmuşdur.
Bütün dünyanın gözü qarşısında dövlət terrorizmi siyasəti həyata
keçirən Ermənistanın hərbi təcavüzü
nəticəsində 2020-ci il sentyabrın
27-dən keçən 44 gün ərzində mülki
insanlardan 90 nəfərdən çoxu həlak
olub, onlardan 30 nəfərdən çoxu
uşaqlar və qadınlardır, 400 nəfərdən
çox, o cümlədən 100-dən artıq qadın
və 30-dan çox uşaq yaralanıb.

Soyqırımının
dünyaya çatdırılması və
daha geniş tanınması
Bütün dünyanın gözü qarşısında
baş verən bu dəhşətli soyqırımının
əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider
Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-
hüquqi qiymət vermişdir.
Hazırda bu soyqırımını törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin
geniş məlumatlandırılması
Azərbaycanın xarici siyasətinin
əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Eləcə də,
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, bu soyqırımına obyektiv qiymət
verilməsi istiqamətində davamlı
olaraq addımlar atılmışdır.
Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyevanın gördüyü işlər
olduqca təqdirəlayiqdir. Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər
Əliyev Fondu bəşəriyyətin ən böyük
faciələrindən olan Xocalı soyqırımı
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haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl
fəaliyyət göstərir.
Bununla yanaşı, 2008-ci il mayın
8-də Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal
edilməsinin ildönümündə Heydər
Əliyev Forumunun vitse-prezidenti
Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü
ilə “Xocalıya ədalət!” kampaniyası təsis edilmiş və 2009-cu ilin
fevralından bu kampaniyaya start
verilmişdir.
Soyqırımın tanıdılması və
qətliama siyasi qiymət verilməsi
istiqamətində görülən işlər ciddi
nəticələr verməkdədir. Belə ki,
ABŞ-ın 25-dən çox ştatının,
15 ölkənin qanunverici orqanı, eləcə
də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
tərəfindən qəbul edilən sənədlərdə
Xocalı faciəsi soyqırımı aktı və
insanlığa qarşı cinayət kimi tanınıb
və bu proses davam edir.

“Yenilməzlik”
mifinin sonu
Qeyd etmək vacibdir ki,
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusu sentyabrın
27-dən Ermənistanın hərbi
təcavüzünə cavab olaraq 30 ilə
yaxın müddətdə işğal altında qalan
torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları
həyata keçirdi. Xalq bütünlüklə
dövlətimizin başçısının ətrafında
səfərbər oldu. Azərbaycan torpaqlarının hər qarışının azad edilməsi
uğrunda gedən döyüşlər, qüdrətli
ordumuzun düşmən üzərindəki
sarsıdıcı zərbələri, eləcə də işğal
altında olan şəhərlərimizin, yaşayış
məntəqələrimizin, həmçinin müxtəlif
istiqamətlərdə strateji yüksəkliklərin
işğalçılardan azad edilməsi xalqımızda böyük inam və ruh yüksəkliyi
yaratdı.
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu
torpaqlarımızı azad etmək
üçün genişmiqyaslı əks-hücum
əməliyyatları həyata keçirilməklə
yanaşı, düşmənin bu illər ərzində
yaratdığı “yenilməzlik” mifini 44 gün
ərzində darmadağın etdi. Bununla
yanaşı, Prezident İlham Əliyevin
xarici kütləvi informasiya vasitələrinə
verdiyi çoxsaylı müsahibələri
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, davam edən
hərbi əməliyyatlarla bağlı tarixə,
beynəlxalq hüquqa və ədalətə
əsaslanaraq tutarlı arqumentlər
üzərində qurulan aydın, məntiqli
fikirləri, ölkəmizin haqlı mövqeyinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
müstəsna rol oynadı.
Nəticədə bu, informasiya
müharibəsində də Azərbaycanın
haqlı mövqelərini əhəmiyyətli
dərəcədə gücləndirdi, uzun illər
Ermənistanın yürütdüyü faşist
ideologiyası, xalqımıza qarşı etnik
təmizləmə, soyqırımı, dövlət terrorizmi və işğalçılıq siyasətinin, eləcə də
erməni yalanlarının dünya miqyasında ifşası istiqamətində əhəmiyyətli
rol oynadı, tarixi ədalətin zəfər
çalmasını şərtləndirdi.
Xüsusilə, Prezident İlham
Əliyevin 2019-cu il oktyabrın 3-də
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik toplantısı kimi mühüm
beynəlxalq platformada qətiyyətlə
söylədiyi “Qarabağ Azərbaycandır və
nida işarəsi!” devizi bir ildən sonra,
xüsusilə 44 günün ərzində reallığa
çevrilərək xalqımıza böyük sevinc
yaşatdı.
Azərbaycan Prezidenti bildirmişdir ki, əgər kimsə Ermənistanda
revanş haqqında düşünürsə, o,
bizim dəmir yumruğumuzu bir daha
görəcək. Bu dəmir yumruq onların
belini qırdı, onların başını əzdi. Əgər
bizə qarşı hər hansı bir təxribat
törədilərsə, cavabımız çox sərt olacaq, çox peşman olacaqlar və yenə
də acı məğlubiyyətlə üzləşəcəklər.
Ermənistanda revanş haqqında
düşünənlər Azərbaycanın dünyaya nümayiş etdirdiyi XXI əsrin
müharibə nümunəsini unutmasınlar.
Dövlətimizin başçısı birmənalı olaraq
bildirib ki, Azərbaycanın işi haqq
işidir və Qarabağ Azərbaycandır!

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər
doktoru

“Jewish Journal” nəşrində ermənipərəst senatorların
bəyanatlarına cavab məqaləsi dərc edilib

A
1992-ci ilin fevralında baş
vermiş faciəli hadisələrdən bəhs
edilən bu məqalə ermənipərəst
qanunvericilərin absurd
bəyanatlarına cavab kimi yazılıb.
Müəllif bildirir ki, Kaliforniya

ştatının bir qrup qanunvericisi,
o cümlədən, senatorlar Entoni
Portantino, Skott Uilk, Assam
bleyanın üzvləri Lora Fridman və
Adrin Nazaryan tərəfindən ştatın
qanunverici məclisinin üzvləri arasında yayılmış məktubu ürəkağrısı

merikada çıxan “Jewish Journal” nəşrində Xocalı
qırğınının şahidi, sanki, möcüzə nəticəsində salamat
qalmış Dürdanə Ağayevanın məqaləsi dərc edilib.

ilə oxuyub. Həmin qanunvericilər
məktublarında iddia edirlər ki, guya
1992-ci il Xocalı qırğını barədə
məlumatlar saxtalaşdırılıb. Onlar
öz həmkarlarını Xocalı qurbanlarının xatirəsini və həmin qırğın
zamanı salamat qalmış sakinləri
ehtiramla yad etməyə yönəlmiş
səylərə etinasızlıq göstərməyə
çağırırlar.
Erməni silahlıları Xocalını
işğal edib Dürdanə Ağayevanı əsir

götürəndə onun cəmi 20 yaşı vardı.
Müəllif yazır: “Mən ermənilərin
əsir götürdükləri adamlar üçün
düşərgədə saxlanan yüzlərlə dinc
azərbaycanlıdan biri idim. Oradakı
insanlara, o cümlədən, uşaqlara və
qadınlara təsvirəgəlməz işgəncələr
verilirdi. Aldığım xəsarətlərin aradan
qaldırılması üçün son 30 il ərzində
mənim onurğa sütunumda bir neçə
dəfə əməliyyat aparılıb”.

Xocalı qırğınının canlı şahidi olmuş D.Ağayeva qeyd edir ki, Kaliforniyanın vəzifəli şəxslərinin bu hərbi
cinayətləri inkar etməyə çağırışı
çox kədər doğurur. Məqalədə qeyd
olunur ki, fevralın 26-na keçən gecə
613 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən,
106 qadın, 70 ahıl şəxs və 63 uşaq
qətlə yetirilib.
Müəllif daha sonra yazır ki, bir
neçə il bundan əvvəl İsrail Prezidenti Reuven Rivlin BMT Baş Assambleyasının tribunasından çıxış edərək
deyib: “Bu gün biz özümüzə səmimi
sual verməliyik: soyqırımına qarşı
bizim mübarizəmiz, bu Assam
bleyanın mübarizəsi kifayət qədər
səmərəlidirmi? O vaxt Bosniyada
bu mübarizə kifayət qədər səmərəli

idimi? Xocalıda azərbaycanlıların
qətlə yetirilməsinin qarşısını almaq
üçün bu mübarizə kifayət qədər
səmərəli idimi?”
Xocalıda dinc sakinlərin kütləvi
şəkildə qətlə yetirilməsinin Kaliforniya qanunvericiləri tərəfindən
inkar edilməsi yolverilməzdir.
Xocalı qırğını haqqında mötəbər
informasiyanı, o cümlədən,
erməni mənbələrindən tapmaq
çətin deyil. Həmin qanunvericilər
“Human Rights Watch” hüquqmüdafiə təşkilatının hesabatları
ilə tanış olsalar görərlər ki, bu
təşkilat Xocalı hadisələrini “Qarabağ münaqişəsinin gedişində
ən böyük qırğın” adlandırıb və bu
cinayətin törədilməsində erməni

qüvvələrini ittiham edib. Xocalıda azərbaycanlıların qırılmasına
rəhbərlik etmiş keçmiş Ermənistan
prezidenti Serj Sarkisyanın sözlərini
bir daha yada salmaq olar. O,
erməni hərbçilərinin qəddarlığı ilə
lovğalanaraq deyir ki, bu cinayətlər
bütün Azərbaycanı vahiməyə salmalı idi.
Məqalənin sonunda müəllif
yazır ki, senatorlar Entoni Portantino, Skott Uilk, Assambleyanın
üzvləri Lora Fridman və Adrin
Nazaryan Xocalı qırğınının bütün
qurbanlarının xatirəsi qarşısında üzr
istəməlidirlər.

AZƏRTAC-ın
Vaşinqton bürosu
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İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı
Azərbaycan Ordusu geniş əks-hücum
əməliyyatı keçirərək, torpaqlarımızı azad
etdi. 44 gün davam edən və noyabrın
10-da üçtərəfli bəyanatla yekunlaşan bu
müharibənin nəticəsi isə artıq dünyaya məlumdur. İllərdir ki, Azərbaycan
dövlətinin sülh danışıqlarına paralel olaraq öz hərbi arsenalını gücləndirməsi,
silahlı qüvvələrini ən müasir səviyyəyə
qaldırması müharibəyə öz qalibiyyət
möhürünü vurmuş oldu.
30 ilə yaxın müddətdə işğal olunmuş
torpaqlarımızda güclü müdafiə – istehkam tədbirləri həyata keçirən, oranı
“alınmaz qala”ya çevirən Ermənistanın
bütün ümidləri puç oldu. Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri bir-birinin ardınca
qazandığı parlaq qələbələr sayəsində
bu müharibəni qalibiyyətlə başa çatdırdı
və işğalda olan rayonlarımız azad edildi.
Erməni silahlı qüvvələri bölgədən, sözün
bütün mənalarında, qovuldu. İndi artıq

irinci Qarabağ müharibəsində suveren ərazilərimizin 20
faizini itirməyimiz xalqımızın qədim yurd yerlərinin düşmən
tapdağına düşməsi, maddi-mədəniyyət nümunələrimizin
dağıdılması, milyondan artıq soydaşımızın qaçqın və məcburi
köçkünə çevrilməsi ilə nəticələndi. 27 il sərasər davam edən
danışıqlar isə heç bir nəticə vermədi. Daha doğrusu, Azərbaycanın
böyük səbri, regionda sülh və əmin-amanlıq prinsiplərinə hörmətlə
yanaşması qarşı tərəfi adekvat davranmağa sövq edə bilmədi.
Əksinə, özünü “qalib” tərəf kimi aparan Ermənistan ona verilən
bu fürsətlərdən sui-istifadə edərək, torpaqlarımızı geri qaytarmaq
fikrindən hər vəchlə yayındı və Cənubi Qafqazda yeni bir
müharibənin alovlanmasına səbəb oldu.

İşğaldan azad edilmiş
bölgələrimiz cənnətə çevriləcək
torpaqlarımız azaddır və dövlət başçımız bir-birinin ardınca bu bölgələrimizə
baş çəkir, regionun yenidən dirçəldilməsi
üçün əlindən gələni edir.
Şübhəsiz ki, tikinti-quruculuq işləri,
regionun yenidən dirçəldilməsi müəyyən
vaxt aparacaq. Çünki ermənilər bu
illər ərzində oradan daha çox hərbi
təlim düşərgələri, terror yuvası və
narkoplantasiyalar üçün əlverişli
məkan kimi istifadə ediblər. Regionda
azərbaycanlılara məxsus evlər, dövlət
qurumlarının binaları, hətta məzarlıqlar
belə dağıdılıb məhv edilmişdir.
Torpaqlarımızın bu vəziyyətə salındığına diqqət etdikcə bir daha aydın
olur ki, işğalçılar buranın sahibi olmadıqlarını özləri də bilirmişlər. Onlar təkcə
yerüstü deyil, yeraltı sərvətlərimizi də
vəhşicəsinə istismar ediblər. Təsadüfi
deyil ki, bu ölkənin dövlət büdcəsinin
51 faizi Azərbaycan ərazilərindən
talan edilən təbii sərvətlərdən gələn
gəlir sayəsində ayaqda qala bilmişdir.
Bundan sonra isə Ermənistan uzun illər
etdiyi bu vəhşiliyinə görə beynəlxalq
məhkəmədə Azərbaycan tərəfindən açılan kompensasiya iddiası ilə məşğul olacaqdır. Təbii ki, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin vurğuladığı kimi, onlar etdikləri
hər bir vandalizm hərəkətlərinə görə
məhkəmədə cavab verməli olacaqlar.
Azad edilməklə gün işığına çıxan
torpaqlarımıza Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tarixi səfərləri və
bu səfərlər zamanı həmin ərazilərdə
aparılan quruculuq işləri çərçivəsində
inşa edilən yeni strateji obyekt və
müəssisələrin təməlinin dövlətimizin
başçısı tərəfindən qoyulması həm siyasi,
həm iqtisadi, həm də mənəvi cəhətdən
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım
Mehriban Əliyevanın işğaldan azad
edilmiş rayonlara səfərləri cəmiyyətdə
də böyük maraq və ruh yüksəkliyi ilə
qarşılanır. Maraqlıdır ki, bu düşmən
auditoriyasında da diqqətlə izlənilir.
Bir neçə gün öncə dövlət başçımız

Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl
rayonlarında olarkən yeni layihələrin
həyata keçirildiyini hər kəs gördü.
İşğaldan azad edilmiş bütün şəhər və
rayonların baş planlarının hazırlanması
ilə bağlı Prezidentin tapşırığı yubanmadan icra olunur. Dövlət başçısı bütün
çıxışlarında, müsahibələrində dəfələrlə
vurğulayıb ki, azad edilmiş torpaqlarda
bərpa işləri ən yüksək səviyyədə təşkil
olunacaq. Bu səfər zamanı da bir daha
mənfur düşmənə mesaj göndərərək
bildirdi ki, düşmənlərin dağıtdıqlarına,
viran qoyduqlarına, oğurladıqlarına son
qoyduq, “dəmir yumruq”la başlarını
əzdik: “Mən demişdim ki, azad edilmiş
torpaqlarda bütün bərpa işləri ən yüksək
səviyyədə təşkil olunacaq. Dağılmış
bütün bu kəndləri biz bərpa edəcəyik.
Baxın, mənfur düşmən bizim bütün
yaşayış məntəqələrimizi nə günə salıb.
Vandallar, barbarlar işğal dövründə bütün binaları söküblər, talayıblar, daşları
oğurlayıblar. Hamısını bərpa edəcəyik”.
Dövlət başçısının bu məsələni ən
ümdə prinsip kimi diqqətdə saxlaması
bir daha onu göstərir ki, biz bu regionu
tezliklə Cənubi Qafqazın ən görməli
yerlərindən biri kimi ziyarət edəcəyik.
On illərdir ki, doğma el-obasından
aralı düşmüş soydaşlarımız da öz yurdyuvalarına qayıdacaqlar və orada həyat
tam bərpa olunacaq.
Dövlət başçısı qəti şəkildə qeyd edir
ki, 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.
Böyük qayıdışın gerçəkləşməsi
regionda həyatın bərpası üçün vacib
olan ilk işlər artıq görülməkdədir. Dövlət
başçısı səfəri çərçivəsində ilk su elektrik
stansiyasının açılışını edərkən bildirdi
ki, bu layihə azad edilmiş torpaqlarda birinci elektrik stansiyası olacaq:
“Güləbird kəndindəyik. Güləbird kəndini

Əvvəldən də məlum olduğu kimi, işğalçı
ölkənin hərbçiləri ələ keçirdikləri bütün
əraziləri qarət edib- dağıtdıqdan sonra ölkə
rəhbərliyinin himayəsi altında yerdə qalan
obyektlər və müəssisələr də bütünlüklə
talan edilmiş, ərazidə daşı daş üstündə
qoymamışlar. Yerli bə bəşəri əhəmiyyətli
tarixi abidələrin xalqımıza məxsusluğunun
izləri tamamilə itirilmiş, qiymətli mədəni irs
nümünələri və xalqımızın zəngin keşmişinin yadigarları olan eksponatlar isə
mənimsənilmiş, işğalçı xalqa məxsusluğu
iddia edilmişdir. Ərazilər işğaldan azad
edildikdən sonra Ermənistanın törətdiyi
bu misilsiz vandalizmin müdhiş mənzərəsi
təkcə xalqımızı ağrıtmır, bu vəhşilikdən
xəbər tutan beynəlxalq ictimaiyyətdə də
ikrah və qınaq doğurur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işğaldan azad olunmuş ərazilərində
müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili
haqqında 29 oktyabr 2020-ci il tarixli
fərmanına uyğun olaraq, Mədəniyyət
Nazirliyi erməni vandallarının Qarabağda
dağıdıb talan etdikləri tarix və mədəniyyət
obyektlərinin ilkin inventarlaşdırılması
və mühafizəsi məqsədilə abidələrin və
müəssələrin monitorinqini davam etdirir.
Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki,
indiyədək aparılmış monitorinqlər zamanı dövlət qeydiyyatında olan 312
tarix-mədəniyyət abidəsinin monitorinqi
həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə, həmin
ərazilərdə yerləşən dövlət qeydiyyatında
olmayan tarixi, memarlıq, arxeoloji əlamət
daşıyan yeni 106 obyekt aşkar edilmişdir. Monitorinq zamanı 571 mədəniyyət
müəssisəsi qeydə alınmışdır. Onlardan
286-sı kitabxana, 237-si mədəniyyət evi və
klub müəssisəsi, 19-u muzey, 24-ü uşaq
musiqi məktəbi, 1-i kinoteatr, 2-si teatr, 2-si
qalereyadır. Müəssisələrin hamısı tamamilə
dağıdılmış vəziyyətdədir.
Nazirlikdən bildirilir ki, beynəlxalq
təşkilatların, o cümlədən, BMT-nin ixtisaslaşmış müəssisələrinin son 30 ildə həyata
keçirməli olduğu faktaraşdırıcı missiyalar
təşkil edilmədiyinə görə bu inventarlaşdırma
prosesi boşluğu doldurur. Hazırkı monitorinq
Ermənistan Respublikasının 30 illik işğalı
nəticəsində tarix-mədəniyyət abidələrinə
qarşı törətdiyi qanunsuz hərəkətləri həmin
ərazilərin hansı vəziyyətdə geri alındığını
müəyyənləşdirməyə imkan verir.
Təəssüflə qeyd edilir ki, işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə məscidlər, mədrəsələr,
körpülər, məbədlər nəinki dağıdılıb, eyni
zamanda, bir çox hallarda təyinatına uyğun

də düşmən dağıdıb, talan edib. Güləbird
kəndinə gəlməyimizin səbəbi qısa
müddət ərzində inşa edilmiş su elektrik
stansiyasının açılışıdır və bu layihə
azad edilmiş torpaqlarda birinci elektrik
stansiyası olacaq, digər stansiyalar da
tikiləcək. Azad edilmiş bütün torpaqlarda
su, günəş, külək enerjisindən istifadə
edəcəyik”.
Azad olunan regionda həyatın
bərpa edilməsini dövlət siyasətinin ən
mühüm xətti kimi qoyan dövlət başçısı bildirdi: “Bu gün bu torpaqlarda
tədbirlərin məqsədi azad olunmuş
torpaqları tezliklə bərpa etməkdir
ki, insanlar buraya qayıtsınlar və bu
torpaqlara həyat gəlsin. 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 xətləri çəkir və Şuşa
şəhərində elektrik yarımstansiyası inşa
edir... Düşmən təkcə Laçın rayonu
ərazisində 5 su elektrik stansiyasını
dağıdıb. Onların hamısı bərpa ediləcək.
Kəlbəcər rayonunun ərazisində isə 12
su elektrik stansiyası yenidən qurulacaq. Beləliklə, yalnız Kəlbəcər və
Laçın rayonlarında dağıdılmış və bərpa
ediləcək stansiyaların generasiya gücü
120 meqavat olacaqdır. Bu, çox böyük
generasiya gücüdür".
Prezident çıxışında onu da söyləyib
ki, böyük enerji layihələri həyata
keçirəcəyik və bununla da bu əraziləri
dayanıqlı enerji ilə təmin edəcəyik: “Bu
generasiya gücü ilə biz bu əraziləri
bərpa edəcəyik, dayanıqlı enerji ilə
təmin edəcəyik. Əgər biz nəzərdə tutdu-

ğumuz digər layihələrə də nəzər salsaq
görərik ki, bərpaolunan enerji növlərinin
bu bölgədə çox böyük potensialı var.
Onların arasında ən böyük potensiala
“Xudafərin” və “Qız qalası” su elektrik
stansiyaları malik olacaqdır... Bununla
paralel olaraq, artıq göstəriş vermişəm
ki, bizim azad edilmiş bütün digər torpaqlarda bərpaolunan enerji növlərinin
və yerlərin müəyyənləşdirilməsi
prosesinə start verilsin. Belə bir göstəriş
verildi və bu gün Zəngilan rayonunda
birinci pilot “ağıllı kənd” layihəsi də
məhz bərpaolunan enerji ilə təchiz
ediləcəkdir”.
Ümumiyyətlə, azad edilən
bölgələrimizin dirçəldilməsi, inkişafı üçün nəzərdə tutulan irimiqyaslı
layihələr, açılışlar kompleks şəkildə
aparılmağa başlayıb. Dövlət başçısı
səfərləri zamanı xüsusi olaraq vurğuladı
ki, erməni işğalından azad olunmuş
ərazilərdə “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd”
konsepsiyalarının reallaşdırılması
nəzərdə tutulur.
Bundan əlavə, region üçün ən
mühüm nəqliyyat layihəsi sayılan
Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirəcək
Horadiz – Ağbənd dəmir yolunun
təməlinin qoyulması da mühüm faktordur. Prezident səfəri zamanı işğaldan
azad olunmuş Horadiz –Ağbənd dəmir
yolu xəttinin təməlini qoymaqla, yeni
dəmir yolu infrastrukturunun yaradılması prosesinə start vermiş oldu. Hər
kəsə məlumdur ki, Azərbaycan suverenliyinin əsas təhlükə mənbələrindən
biri də, vaxtilə Naxçıvanla birbaşa
sərhədlərimizin əlimizdən alınması, muxtar respublikanın blokadaya
düşməsidir. Əlbəttə, burada xüsusi
təqdir olunmalı məqam da məhz budur
ki, nəqliyyat sektorunda ən böyük
layihə sayılacaq Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirəcək Mehri nəqliyyatkommunikasiya infrastrukturunun
qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bu layihə həm də ona görə strateji
əhəmiyyət daşıyır ki, qardaş Türkiyə ilə
əlaqələrimiz kommunikativ olaraq birbaşa bərpa olunacaq. Həmin məsələyə
toxunan dövlət başçısı bildirdi ki, bu
gün Horadiz – Zəngilan – Ağbənd dəmir
yolunun təməl daşı qoyuldu. Bu dəmir
yolunun çox böyük strateji əhəmiyyəti
var. İlk növbədə, ona görə ki, bu dəmir
yolu azad edilmiş torpaqlara həm
vətəndaşların gəlməsi, həm də yüklərin
daşınması üçün böyük əhəmiyyətə
malik olacaq. Digər tərəfdən, bu dəmir
yolu Naxçıvana gedəcək.
Noyabrın 10-da imzalanmış birgə
bəyanatda Naxçıvan dəhlizinin yaradılması ilə bağlı xüsusi müddəa
var. Artıq bu işlərə start verildi. Bizim
təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən bu
layihə, əminik ki, icra ediləcək. Uzun
fasilədən sonra Azərbaycan və onun
ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikası dəmir yolu ilə bir-birinə
bağlanacaq və beləliklə, bizim həm
strateji, həm iqtisadi, həm də siyasi
məqsədlərimiz həyata keçəcək...
Dövlətimizin başçısı əlavə edib ki,
bu dəmir yolu infrastrukturu Türkiyəyə
qədər uzanacaq...
Beləliklə, regionun inkişafı üçün
qoyulan məqsədlər, aparılan nəhəng
miqyasılı işlər onu deməyə əsas verir ki,
tezliklə Qarabağ regionu Azərbaycanın
ən abad, ən görməli məkanlarından
birinə çevriləcək.

Bu günlər Zəngilan əhalisi böyük qürur içərisindədir. Cənab Prezidentin
rəhbərliyi ilə rayonumuz işğaldan azad olunandan sonra zəngilanlılar Böyük
qayıdışa hazırlaşırlar. Düşmən üzərində tarixi qələbəmizdən sonra dövlət
başçımızın iki dəfə Zəngilana səfər etməsi bizdə, həqiqətən, böyük ruh
yüksəkliyi yaradıb. Prezidentin Zəngilanda birinci dəfə olarkən dediklərini
diqqətə çatdırmaq istəyirəm: “ Zəngilanın çox zəngin təbiəti var, nadir meşələri
var. Çinar ağacları. Baxın, neyləyib düşmən. Baxın, bütün dünya, ermənipərəst
qüvvələr bu günə qədər kimi müdafiə edirlər? Bizə qarşı qətnamələr qəbul edən
ölkələr baxsınlar, gözlərini açsınlar. Riyakar siyasətçilər, açın gözlərinizi, baxın.
Sizin parlamentləriniz qətnamələr qəbul edib. Bizim üçün o qətnamələrin heç
bir əhəmiyyəti yoxdur, bir kağız parçasıdır”.

Fəxr edirik ki, Azərbaycanın ilk
“ağıllı kənd”i Zəngilanda olacaq
Zəngilan təkcə təbiəti ilə deyi, həm də təhsili,
mədəniyyəti ilə nümunəvi rayon idi.
Ötən əsrin ilk illəri rаyоndа təhsil
оcаqlаrının – Zəngilаn və Bаrtаz kənd
məktəblərinin yаrаnmаsı ilə əlаmətdаr
оlmuşdur. Rаyоnun işğаlı ilə bаğlı 1993-cü il
оktyаbrın sоnundа məktəblər, məktəbəqədər
və məktəbdənkənаr təhsil müəssisələri öz
fəаliyyətini dаyаndırmаq məcburiyyətində
qаldılаr. Məcburi köçkünlük şərаitində
məktəblərin işinin nеcə təşkil еdilməsi, оnlаrın
fəаliyyətinin bərpаsı hаqqındа təcrübə yох
idi. Bu işdə Təhsil Nаzirliyi rаyоnа yахındаn
kömək göstərdi. Qısа bir vахtdа sənədləşdirmə
işlərinə bаşlаndı. Əldə оlmаyаn sənədlər
аrхivlər əsаsındа bərpа еdildi, əhаlinin sıх
məskunlаşdığı yеrlər müəyyənləşdirildi,
məktəbyаşlı uşаqlаrın uçоtu dəqiqləşdirildi,
məktəblərin hаrаdа və nеcə fəаliyyətə
bаşlаmаlаrı, оnlаrın kаdrlаrlа təmin еdilməsi
həll оlundu. Bütün qüvvələr səfərbər еdilərək
1993-cü ilin nоyаbr аyındа dərs ilinin əvvəlinə
аid оlаn sənədləşdirmə işləri bаşа çаtdırıldı.
Bаkı, Sumqаyıt, Gəncə, Əli Bаyrаmlı (indiki Şirvаn) şəhərlərində, Аbşеrоn, Sаbirаbаd
və İmişli rаyоnlаrındа məktəblərin fəаliyyət
göstərməsi üçün yеrlər аyrıldı. 1994-cü ilin
fеvrаl аyındаn еtibаrən məktəblərin müəyyən
hissəsi fəаliyyətə bаşlаdı. Hаzırdа rаyоn
üzrə məktəblərin sаyı аrtаrаq 33-ə çаtmışdır.
Оnlаrdаn 31-i tаm оrtа, 2-si ümumi orta оlmаqlа
22-si Bаkı şəhərində, 6-sı Sumqаyıtdа, 2-si
Şirvаnda, 1-i Sаbirаbаdda, 2-si isə Аbşеrоn
rаyоnundаdır. Еləcə də uşаq və yеniyеtmələrin
təlim-tərbiyəsinin inkişаfınа хidmət еdən 2
məktəbdənkənаr müəssisə fəаliyyət göstərir. Bu
təhsil оcаqlаrındа 5500-dən çох şаgird təhsilə
cəlb еdilmişdir.
Fəxrlə deyə bilərəm ki, bu məktəblərdə
vətənpərvər gənclər yetişdirilmışdır. Onlar arasında milli qəhrəmanlarımız var. İkinci Qarabağ
müharibəsində şəhidlər də verdik. Allah bütün
şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Neçə-neçə igid
oğullarımız Prezidentimiz tərəfindən orden və
medallarla təltif olunmuşdur.

Möhtərəm Prezidentimiz Zəngilana ikinci
səfəri zamanı bildirmişdir ki, bizim rayonda ilk
“ağıllı kənd” layihəsi icra ediləcək. Bu, dağıdılmış Üçüncü Ağalı kəndidir. Bildirildi ki,
kənddə layihənin icrası əsasən 5 komponent
üzrə aparılacaq. Onlar yaşayış, istehsal, sosial
xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı”, alternativ
enerji sahələridir.
Mən Zəngilan rayon 29 nömrəli tam orta
məktəbinə rəhbərlik edirəm. 16 ildir ki, burada
çalışıram. Təhsillə yanaşı, biz vətənpərvərliklə
bağlı məsələlərə də xüsusi önəm veririk.
Şagirdlərin hər birinin masasının üstündə işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızla bağlı geniş
müfəssəl məlumatlar var.
Bizim məktəb öncə Zəngilan rayonunun indi
işğaldan azad olunan Mincivan qəsəbəsində 1
nömrəli məktəb kimi fəaliyyət göstərib. Hazırda
isə Zəngilan rayonu 29 saylı məktəbi kimi öz
fəaliyyətini davam etdirir.
Kollektivimiz artıq doğma Zəngilana qayıtmağa hazırlaşır. İnanırıq ki, məktəbimiz tezliklə öz
əvvəlki ünvanında fəaliyyətini davam etdirəcək.

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

Keçmişi uydurma olan Ermənistan
tarixinin çağdaş üzqaralığı
Ötən 3 ayda Azərbaycan Orusunun təcavüzkar Ermənistanın
30 ildən bəri işğalda saxladığı Qarabağı azad etməsi xalqımızda bitibtükənməyən sevinc və öyünc doğurduğu kimi, düşmənin xarabazara
çevirdiyi ərazilərdə törətdiyi kütləvi vəhşilik və dağıntıların izləri,
nişanələri də bir o qədər qəzəb və nifrət doğurur. Ərazilər minalardan
təmizləndikcə, dağıntı və itkilərin miqyası da müəyyənləşdirilir və
həcmi dəqiqləşdirilir.
olmayan şəkildə istifadə olunaraq xalqımızın milli mənəvi dəyərləri təhqir edilib. Füzuli
rayonunda Hacı Ələkbər məscidi, Dədəli,
Merdinli, Gecəgözlü, Yuxarı Veysəlli kənd
məscidləri, Horadiz kəndindəki iki məscid,
Cəbrayıl rayonunda Süleymanlı və Papı
kənd məscidləri, Qubadlı rayonunda Məmər
və Yusifbəyli kənd məscidləri, Zəngilan
rayonunda Zəngilan şəhər məscidi, Malatkeşin və Zəngilan kənd məscidləri xüsusi
vəhşiliklə məhv edilib.
Qaraağac qəbiristanlığında yerləşmiş
yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan
Uğurlu bəyin türbəsi də daxil olmaqla XIX
əsrə aid 4 türbə tamamilə məhv edilib.
Ağdam şəhərində yerləşən Pənahəli xanın
və Mehdiqulu xanın türbələrinin dağıntılara məruz qoyulduğu, işğalçı Ermənistan
tərəfindən abidələrə ciddi ziyan vurulduğu
müəyyən olunub. İbrahimxəlil xanın türbəsi
isə tamamilə dağıdılıb.
Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
ən çox dağıdılan daşınmaz mədəni irs
nümunələri İslam dini abidələri, yəni
məscidlər, türbələr və digər inanc yerləri
olmuşdur. Ermənistan Respublikası xalqımıza məxsus məscidlərin içərisində ev
heyvanları, o cümlədən donuz saxlamaqla
azərbaycanlılara qarşı öz nifrətlərini nümayiş etdirmişlər. İşğal olunmuş ərazilərdə
yerləşən zəngin mədəni irsə, o cümlədən
xüsusi əhəmiyyətə malik, unikal abidələrə
bu cür münasibət dünya irsinə qarşı
yönəlmiş təhdiddir.
Dini ibadət yerlərinin dağıdılması və
donuzların saxlanıldığı yer kimi istifadə olunması erməni vandalizminin ikrahdoğurucu
nümunələridir. Bu hal Ermənistan Respubli-

kasının digər dinlərə münasibətini və həqiqi
simasını əks etdirir. Odur ki, bu abidələrin
timsalında dünya və ölkəmizin mədəni irsinə
münasibət beynəlxalq təşkilatlar, xarici
dövlətlərin qınağına səbəb olmalıdır.
Təcavüzkar Ermənistan rəhbərliyinin
təşkilatçılığı ilə Xocavənd rayonunda
yerləşən Azıx mağarası, Ağdam rayonunda
yerləşən Şahbulaq qəsrinin yaxınlığında
xarici ölkələrdən olan mütəxəssislərin də
daxil edildiyi saxta arxeoloji ekspedisiyalar
tərəfindən qanunsuz qazıntı işləri təşkil
olunmuşdur. Eyni zamanda, Ermənistan
tərəfi daha bir təxribata əl ataraq Şuşa
şəhərindəki Yuxarı Gövhər ağa məscidində
“bərpa” işləri adı altında abidənin tarixini
saxtalaşdırmaqla məşğul olmuş, xalqımıza
məxsus bu tikilinin fars məscidi olmasını
iddia etmişdir. Məqsəd isə iki qonşu və dost
xalqı bir-birinə qarşı qoymaq olmuşdur.
Ermənistan tərəfinin vandalizmi yalnız
müsəlman tarixi dini-memarlıq abidələrinə
deyil, həmçinin xristian tarixi-dini abidələrinə
münasibətdə də özünü göstərib. Belə ki,
Kəlbəcər rayonunda yerləşən Xudavəng
və Gəncəsər monastırları da daxil olmaqla,
Qafqaz Albaniyasına aid bir çox məbədlər
mənimsənilərək vandalizmə məruz qalmışdır. Xudavəng monastırına aid Arzu xatun
kilsəsinin şərq divarındakı Xudavəng monastırının incisi hesab olunan freska xüsusi
üsullarla kəsilərək götürülmüşdür. Gəncəsər
monastırında aparılmış qanunsuz təmir
işləri nəticəsində isə onun əzəli görkəmi
pozulmuşdur.
Ermənistan Respublikası tərəfindən
memarlıq və arxeoloji abidələrlə yanaşı
bağ-park, monumental və xatirə abidələri

Ayna ZEYNALOVA,
Zəngilan rayonu 29 nömrəli tam orta
məktəbin direktoru

də dağıdılıb. Belə ki, Qubadlı, Füzuli və
Ağdam şəhərlərində vaxtilə yerləşmiş
1941-1945-ci il müharibəsində həlak
olmuş həmvətənlərimizin xatirə abidələri
tamamilə məhv edilmişdir. Füzuli şəhərində
Məhəmməd Füzulinin heykəli, Laçın
rayonunun Güləbird kəndində Sarı Aşığın
xatirə muzeyi, Molla Pənah Vaqifin Şuşa
şəhərində yerləşən büstü, şairə Natəvanın
Ağdam şəhərində yerləşən qəbirüstü
abidəsi dağıdılmışdır.
Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunur ki, Ermənistan tərəfinin mədəniyyət
obyektlərinə qarşı bu cür vandalizm aktları
bir çox beynəlxalq sənədlərin, o cümlədən
1954-cü ildə Haaqada qəbul edilmiş “Silahlı
münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında Konvensiya”nın, “Arxeoloji
irsin qorunması haqqında” Avropa Konvensiyasının, “Ümumdünya mədəni və təbii
irsinin mühafizəsi haqqında Konvensiya”nın
müddəalarını kobud şəkildə pozulmasına səbəb olmuşdur. Xalqımız əmindir ki,
Qarabağ düşməndən azad edildiyi kimi,
Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin yeritdiyi təzavüz, işğlçılıq siyasəti nəticəsində
Azərbaycana məxsus tarix və mədəniyyət
abidələrinin dağıtması, mənimsəməsi və
öz tarixi təyinatına uyğun olmayan şəkildə
istifadəsinə görə cinayətkarlar aşkar
edilib məsuliyyətə cəlb olunacaq və layiqli
cəzalarını alacaqlar.
Mədəniyyət Nazirliyinin bu günlərdə
yayılmış bəyanatında isə Ermənistan tərə
finin Azərbaycanın qarət edilmiş mədəni
dəyərlərindən olan Qarabağ xalçalarını
mənimsəməsi faktı ilə bağlı beynəlxalq
ictimaiyyətə mürasciət ünvanlanmışdır.

Açıqlamada göstərilmişdir ki, 20 fevral
tarixində Ermənistanın Tamanyan adına Milli
Memarlıq Muzey-İnstitutunda Şuşa Xalça
Muzeyindən 1 noyabr tarixində çıxarılan
xalçaların sərgisi keçiriləcək. Sərgidə təqdim
olunacaq “Arsax” adlandırılan xalçalar
Vətənimizin ayrılmaz hissəsi olan Qarabağa
məxsus milli irs nümunələrimizdir. Bu sərgi
ermənilərin növbəti oğurluğu və qeyri-qanuni
mənimsəməsidir.
Bəyanatda qeyd edilmişdir ki,
Ermənistanın Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınımış əraziləri daxilindən
mədəni irs nümunələrimizin qanunsuz
çıxarılması, daşınması, digər ölkə ərazisinə
gətirilməsi kimi əməllləri UNESCO-nun “Silahlı münaqişə zamanı mədəni mülkiyyətin
müdafiəsi haqqında” 1954-cü il Haaqa
Konvensiyası və onun İkinci protokolunun
19-cu maddəsinə və “Mədəni mülkiyyətin
qanunsuz olaraq ölkəyə gətirilməsi, ölkədən
çıxarılması və mülkiyyət hüququnun
qanunsuz olaraq başqasına verilməsinin
qadağan olunması və qarşısının alınmasına
yönəldilmiş tədbirlər haqqında” 1970-ci il
Konvensiyasının 11-ci maddəsinə əsasən
beynəlxalq hüququn pozulmasıdır və
bununla bağlı bütün məsuliyyət Ermənistan
hökumətinin üzərinə düşür.
Bununla yanaşı, xalça elə nadir
sənət nümunələrindəndir ki, toxunduğu bölgənin tarixini, o ərazidə yaşayan
xalqa mənsubluğu barədə mühüm
məlumatlar mənbəyidir. Xalçalarımızın
erməniləşdirilməsində mənfur qonşularımızın əsas məqsədlərindən biri də
Qarabağın tarixini saxtalaşdırmaqdır.
Əsrlər boyu burada toxunan xalçalardakı

k ompozisiya, naxışlar və rəng həlli Qarabağın məhz Azərbaycanın qədim mədəniyyət
mərkəzlərindən biri olduğunu bir daha sübut
edir.
Ümumiyyətlə, xalçaçılıq sənəti
qədimdən bəri Azərbaycan xalqının
bəşəriyyətə miras qoyduğu nadir irs
nümunələrindən biridir. Təsadüfi deyil ki,
2010-cı ildə Azərbaycan xalçasının toxunması ənənəvi sənəti UNESCO tərəfindən
bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs kimi
tanınmışdır. Bu ənənənin xalqımızda dərin
kökləri olduğundan Azərbaycanın hər
bir bölgəsində geniş yayılmış və inkişaf
etdirilmişdir. Tarixən, Azərbaycanda 8 əsas
xalçaçılıq məktəbi fəaliyyət göstərmiş və
hər biri öz naxış və boyaları ilə bir birindən
fərqlənmişdir. Xalçaçılıq ənənələrinin məhz
Qarabağ ermənilərində yayılmasının da
səbəbi odur ki, bu sənət Azərbaycan icmasından mənimsənilmişdir.
Tarixən, ermənilər xalça toxuculuğu
ilə deyil, xalça ticarəti ilə məşğul olmuş,
ticarət prosesində Azərbaycan xalçalarını erməni xalçaları kimi təqdim edərək
yalan məlumatları dünyaya yaymağa cəhd
etmişlər. XIX əsrdə Qarabağda tədqiqatlar
aparmış Y.Zedgenidze bütün müsəlman
əhalinin xalçaçılıqla məşğul olduğunu,
Qarabağda toxunan xalçaların kəmiyyət və
keyfiyyətinə görə bütün Qafqazda birinci
yer tutduğunu, ermənilərin isə bu sənətlə
məşğul olmadığını, əksinə, xalçaçılıq
sənətinə “arzuolunmaz iş” prizmasından
yanaşdıqlarını yazmışdır.
Beləliklə, Ermənistan Hökumətinin
himayəsi ilə Tamanyan adına Milli Memarlıq
Muzey-İnstitutunda Şuşa Xalça Muzeyindən
qeyri-qanuni çıxarılan xalçaların sərgisinin
nümayişkəranə surətdə keçirilməsi
Ermənistanın bu sahədə tərəfdaş olduğu və
öhdəlik götürdüyü beynəlxalq konvensiyalara hörmətsizliyinin bariz nümunəsidir və bu
yanaşmaya UNESCO tərəfindən münasibət
bildirilməlidir. Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi bu məsələ ilə əlaqədar
UNESCO ilə lazımı hüquqi prosedurları
həyata keçirəcəkdir.
Göründüyü kimi, erməni vandalizminin Qarabağda mədəni irsə qarşı törətdiyi
dağıntı, talan və mənimsəmələr bağışlanılmaz bəşəri cinayət olmaqla, işğalçı
Ermənistanın dünəni uydurma olan tarixinin
gerçək bugününə yazdığı üzqaralığıdır.

Hazırladı:
T.AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”
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Xalqımıza qarşı soyqırımı törətmiş
cinayətkarlar öz cəzalarını alacaqlar
– Tural müəllim, Vətən
müharibəsindən sonra Dağlıq
Qarabağın azərbaycanlı icmasının
fəaliyyətində hansı dəyişikliklər
baş verdi? Qələbədən sonra icma
fəaliyyətini hansı istiqamətdə
qurur?
–Vətən müharibəsindən əvvəl
fəaliyyətimizi həm beynəlxalq
səviyyədə nəzərdə tutulan işlər,
həm də icma üzvləri ilə iş təşkil
edirdi. İcmamızın idarə heyətinin
üzvləri və əməkdaşlarımızın iştirakı
ilə bir sıra xarici səfərlər həyata
keçirmişik. ABŞ-da ermənilərin sıx
yaşadığı Los-Anceles şəhərinə,
qardaş Türkiyə Respublikasına,
Brüssel şəhərində yerləşən Avropa Parlamentinə səfərlərimiz
olub. Qeyd etməliyəm ki, bütün
səfərlərimiz çərçivəsində həmin
ölkələrin müxtəlif nüfuzlu rəsmi
şəxsləri, icma nümayəndələri, ictimai-siyasi xadimləri, strateji araşdırmalar mərkəzləri və media qurumları ilə səmərəli görüşlər keçirmiş,
fikir mübadiləsi aparmışıq. Bütün
bunlarla yanaşı, ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən müxtəlif təşkilatlarla
birlikdə də uğurlu layihələr reallaşdırmışıq və bu işləri bu gün də
səmərəli şəkildə davam etdiririk.
Həmişə fəaliyyətimizin ana xəttini
torpaqlarından didərgin düşmüş
insanlarımızın haqq səsini dünyaya
çatdırmaq, onların pozulmuş hüquqlarının bərpasına nail olmaq olub.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə müzəffər ordumuzun həyata
keçirdiyi 44 günlük uğurlu hərbi
əməliyyatlar bizim 30 ilə yaxın
davam edən Vətən həsrətimizə son
qoydu. Bütün məcburi köçkünlər
kimi, torpaqlarımıza qayıdacağımız günü səbirsizliklə gözləyirik.
Hazırkı fəaliyyətimizin əsas xəttini
də məhz bu amil təşkil edir. Hər gün
müxtəlif məsələlərlə bağlı icmamıza onlarca şəxs gəlir. Tez-tez

Bir vaxtlar bu şəhərdə də insanlar qurub yaratmaq eşqi ilə
yaşayırdı. Burada da evlərin bacasından tüstü qalxır, uşaqların
şaqraq səsləri ətrafı bürüyürdü. Lakin 29 il əvvəl bunları top
atəşlərinin qulaqbatıran səsləri əvəz etdi. 1992-ci il fevralın
25-dən 26-a keçən gecə Xocalı yerlə-yeksan edildi, dinc əhaliyə
qarşı görünməmiş amansızlıqla soyqırımı törədildi. Xocalı
qətliamının 29-cu ildönümü ilə əlaqədar Dağlıq Qarabağ
bölgəsinin azərbaycanlı icmasının rəhbəri, Milli Məclisin
deputatı Tural Gəncəliyevlə söhbətimizdə də bu məqamlar
xatırlandı.
işğaldan azad olunmuş rayonların
sakinləri, xüsusən də gənclərlə
onlayn görüşlər keçiririk. Təbii
ki, dövlətimiz vətəndaşlarımızın
təhlükəsiz şəraitdə geri dönməsi
üçün bütün tədbirləri həyata keçirir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilər
minalardan təmizlənir, yeni yollar
çəkilir, işıq, qaz, su xətləri qurulur.
Hesab edirəm ki, erməni işğalçıları tərəfindən yerlə-yeksan olmuş
yurdlarımızın bərpası ilə bağlı biz
sakinlərin də üzərinə böyük yük
düşür. Hər bir keçmiş məcburi köçkün öz yurduna qayıtdıqdan sonra
ərazilərin abadlaşdırılmasına öz
töhfəsini verməlidir və belə də olacaq. Demək olar ki, icmamızın bütün fəaliyyəti Vətən müharibəsindən
sonra bu istiqamətdə davam edir.
Təbii ki, bütün bunlarla yanaşı, erməni yalanlarına qarşı da
mübarizə aparmalı oluruq. Bildiyiniz
kimi, mən Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin AŞPA-da və ATƏT
PA-da təmsil edən nümayəndə
heyətinin üzvüyəm. Ermənilər
çalışırlar ki, bu qurumlarda ölkəmizə
qarşı təxribatlar həyata keçirsinlər.
Amma buna nail ola bilmirlər. Çünki
ədalət bizim tərəfimizdədir.
– 44 günlük Vətən s
 avaşı
nəticəsində torpaqlarımız azad
edildi və qələbə q
 azandıq. Bu
illər ərzində Xocalı s
 oyqırımı,
ümumilikdə Qarabağ həqiqət
lərinin dünyaya çatdırılması ilə

bağlı mühüm işlər aparılıb. Bu
işdə sizin icma üzvləri də fəal
iştirak ediblər. Sizcə, qələbədən
sonra Xocalıda, Qarabağda
törədilmiş hərbi cinayətlərə qalib
tərəfin baxışı necədir?
– Hesab edirəm ki, sualınızın
birinci hissəsinə bir az əvvəl qismən
də olsa, cavab verdim. Sualın ikinci
hissəsinə gəldikdə isə deməliyəm ki,
ermənilərin Xocalıda, Qaradağlıda,
Daşaltıda, ümumilikdə, Qarabağda
törətdikləri hərbi cinayətlərə baxışlarımız dəyişilməzdir. Xalqımıza qarşı
soyqırımı həyata keçirən bütün
cinayətkarlar etdikləri əməllərə görə
cəzalarını almalıdırlar və alacaqlar.
Bu il Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü tamam olur. Sual olunur, niyə
Ermənistan xalqımıza qarşı bu cür
misilsiz cinayət törətdi? Qarlı-şaxtalı
havada Xocalı sakinlərinin meşədə
qarşısını kəsmək, onları vəhşicəsinə
qətlə yetirmək hansı insanlığa sığır
və bu, cinayət cəzasız qala bilərmi?
Təbii ki, yox...
– Haqq-ədalət Azərbaycanın
tərəfində olsa da, ermənilər
Xocalı məsələsi ətrafında öz
hərbi cinayətlərini ört-basdır
etmək və beynəlxalq ictimaiyyəti
çaşdırmaq məqsədilə spekulyasiya və manipulyasiyalar edirlər.
Ermənilərin istər informasiya,
istərsə də hərb meydanında
məğlubiyyət və iflaslarını necə
qiymətləndirirsiniz?

– Ermənilər tarix boyu
millətimizə qarşı törətdikləri
cinayətləri ört-basdır etməyə çalışıblar. Xocalı soyqırımı məsələsində
isə faktları inkar etmək mümkün
deyil. Ortada Azərbaycanın istintaq araşdırmaları var. Sənədlər
toplanıb. Cinayətkarlar məlumdur.
Şahid ifadələri, foto və video faktlar mövcuddur. Bunu necə inkar
etmək olar?! Yaxud da xalqımıza
qarşı həyata keçirilmiş digər terror
hadisələrini... Bir daha qeyd edirəm
ki, ermənilərin Xocalı soyqırımını
inkar etmək üçün həyata keçirdikləri
bütün cəhdlər uğursuzluğa
məhkumdur.
Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 2008-ci
ildə başladılmış “Xocalıya-ədalət!”
beynəlxalq kampaniyası uğurla
həyata keçirilir. Ölkəmiz məhz bu
kampaniyanın köməyi ilə Xocalı
soyqırımını dünyaya tanıda bilib.
Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə
əli xalqımızın qanına batmış terorçuların ədalət məhkəməsində cavab
verdiyinin də şahidi olacağıq.
– İllərdir, icma Qarabağdan
uzaqda fəaliyyət göstərib, lakin
həmişə də Bakıda müvəqqəti
fəaliyyət göstərdiyini xatırladıb. Siz də icma rəhbəri və Milli
Məclisin deputatı kimi tezliklə
Qarabağın azad edilməsindən
sonra məhz Qarabağda fəaliyyət

Bu gün qara kabus kimi bütöv bir xalqın boğazına çökmüş həmin
o gecədən 29 il ötür. 29 il əvvəl, fevralın 26-sı Günəş Xocalı üçün heç
doğmadı. 25-i gecəsi uzandıqca uzanır, səhər açılmaq bilmirdi...
Kiçik bir şəhər idi Xocalı. Hələ təzəcə 1991-ci ildə Əsgəran rayonunun
bazasında yaradılmış bu balaca şəhər, bəlkə də tarix boyu heç yerdə
görünməmiş faciəni cəmi bircə gecədə yaşamışdı. Bir gecədə erməni
faşistləri yüzlərlə can aldı. Geriyə isə Azərbaycan xalqının illər uzunu
əzbərlədiyi bu rəqəmlər qaldı: 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i ahıl olmaqla
613 nəfər qətlə yetirilmiş, 1275 nəfər girov götürülmüşdü. 150 nəfərin
başına nə gəldiyi isə hələ də məlum deyil.

Fevral ayının ortalarından etibarən
şəhərin erməni daşnakları tərəfindən
mühasirəyə düşməsi ilə başlayan bu
soyqırımı, əslində, bir neçə gün əvvəl
Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində
baş verənlərin davamı idi. 1992-ci il
fevralın 17-si erməni silahlı birləşmələri
bu kəndi işğal etmiş, 80 nəfərdən çox
dinc azərbaycanlı qətlə yetirilmişdi. Baş
vermiş bu faciənin növbəti səhifəsi isə
Xocalıda yaşanacaqdı. Şəhərin ermənilər
tərəfindən mühasirəyə alındığını görən
sakinlər dəstə-dəstə və ya öz ailələri ilə
birgə Xocalını tərk etmək üçün cəhdlər
etsə də, bütün bu təşəbbüslərin qarşısı
alınmışdı. Fevralın 25-dən 26-na keçən
gecə Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə
gün mühasirədə saxladığı Xocalı şəhərinə
ağır texnikalarla soxularaq, əhaliyə misli
görünməyən qəddarlıqla divan tutmuşdu.
Bu cinayət, təkcə Azərbaycan xalqına
qarşı deyil, əslində, bütün bəşəriyyətə
qarşı törədilmişdi.
Erməni yazıçı gorbagor Zori Balayan 26 fevral günü barədə yazır: “Biz
Xaçaturla Xocalıda ələ keçirdiyimiz evə
girərkən, əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türk
uşağını divara mismarlamışdı. Türk uşağı
çox səs-küy salmasın deyə, Xaçatur
uşağın anasının kəsilmiş döşünü onun
ağzına soxdu. Daha sonra, 13 yaşındakı
türkün başından, sinəsindən və qarnının
dərisini soydum. Saata baxdım, türk uşağı
7 dəqiqə sonra qan itirərək dünyasını
dəyişdi. Ruhum sevincdən qürurlandı.
Xaçatur daha sonra ölmüş türk uşağının
cəsədini hissə-hissə doğradı və ... itlərə
atdı. Axşam eyni şeyi daha 3 türk uşağına
etdik. Mən bir erməni kimi öz vəzifəmi
yerinə yetirdim. Bilirdim ki, hər bir erməni,
hərəkətlərimizlə fəxr edəcək”.
İnsanlıq qavramından olduqca uzaq
olan bu tükürpədici yazı, erməni xalqının,
əslində, hansı xislətə sahib olduğunu
açıq-aydın və birmənalı olaraq üzə çıxarır.
Doğulduğu gündən xəmiri “türkə” qarşı
nifrət və eyni zamanda, qorxu ilə yoğrulan
bir digər jurnalist David Xerdiyan özünün
“Xaç uğrunda” adlı kitabında o gündən
belə bəhs edir: “Səhərin soyuğunda biz
Daşbulaq yaxınlığındakı bataqlıqdan
keçmək üçün ölülərdən körpü düzəltməli
olduq. Mən ölülərin üstündən keçmək
istəmədim. Bunu görən podpolkovnik
Ohanyan mənə işarə etdi ki, qorxmayın.
Mən ayağımı 9-11 yaşlı qız meyitinin
sinəsinə basıb addımlamağa başladım.
Mənim ayaqlarım və şalvarım qan içində
idi. Və mən beləcə yüzlərlə meyitin
üstündən keçdim. Martın 2-də “Qaflan”
erməni qrupu çoxlu sayda alçaq monqolun (türklərin) cəsədini toplayıb ayrı-ayrı

hissələrlə Xocalının 1 kilometrliyində yandırdı. Axırıncı yük maşınında mən, başından və qollarından yaralanmış, təxminən,
10 yaşlı qız uşağı gördüm. Diqqətlə
baxanda gördüm ki, o, yavaş-yavaş nəfəs
alır. Soyuq, aclıq və ağır yaralanmasına
baxmayaraq, o, sağ idi. Ölümlə mübarizə
aparan bu uşağın gözlərini mən heç
vaxt unutmayacağam. Sonra Tiqranyan

Heydər Əliyevin xüsusi qeyd
 tdiyi kimi, bəşər tarixinin ən ağır
e
cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımı
XX əsrin ən böyük faciələri olan Xatın,
Xirosima, Naqasaki, Sonqmi hadisələri
ilə eyni sıranı tutur. Məqsədləri Xocalını
yer üzündən tamamilə silmək idi. Xocalı,
Azərbaycanın qədim tarixi ilə müasir
dövrün vəhdətini özündə yaşadan,

göstərəcəyinizi bildirmisiniz.
 arabağa nə vaxt köçəcəksiniz?
Q
– Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
azərbaycanlı icması 80 mindən
çox sakininin nümayəndələrindən
ibarət bir təşkilatdır. Arzu edərdik
ki, torpaqlarımız işğaldan azad
olunan gündən öz yurdumuza
gedək və fəaliyyətimizi orda davam
etdirək. Dövlətimiz üçün torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad
etmək nə qədər vacibdirsə, əhalinin
təhlükəsizliyi də bir o qədər
önəmlidir. Torpaqlarımız erməni
işğalçılarından azad olunduqdan
sonra, təəssüf ki, bəzi soydaşlarımızın tələskənliyi üzündən
bir sıra bədbəxt hadisələrin şahidi olduq. Minaların partlaması
səbəbindən bir neçə şəxs həyatını
itirdi. Bildiyimiz kimi, minaların
təmizlənməsinə mütəxəssislər cəlb
olunub. Azərbaycan Minatəmizləmə
Agentliyinin işinin səmərəli təşkili
üçün dövlətimizin başçısının
müvafiq sərəncamları olub. Bütün
bunlar prosesin sürətlənməsinə
hesablanmış qərarlardır. Hesab
edirəm ki, ərazilər minalardan
təmizləndikdən sonra qısa müddət
ərzində evlər, xəstəxanalar,
məktəblər, mədəniyyət ocaqları
tikiləcək, yerli infrastruktur bərpa
olunacaq və bundan sonra əhalinin
geri qayıtması təmin olunacaq.
Qeyd etməliyəm ki, bu məsələdə
Azərbaycan dövlətinin güclü iradəsi
var.
– Məcburi köçkünlərin öz
doğma yurdlarına qayıtmaq
arzuları ilə bağlı icma hansı işlər
görür?
– Bir az əvvəl qeyd etdiyim
kimi, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
azərbaycanlı icmasının müvəqqəti
ofisinə gün ərzində xeyli insan gəlir.
Edilən müraciətlər əsasən insanların
geri qayıtmaq istəyi və aparılacaq
quruculuq-bərpa işlərində iştirakla
bağlıdır. Ərazilərimizin bərpası ilə
bağlı təkliflərlə çıxış edən insanlar
da az deyil. Hesab edirəm ki, bu cür
görüşlər çox faydalıdır və gələcəkdə
də bu işlərimizi davam etdirməyi
düşünürük.

Müsahibəni qələmə aldı:
Əfsanə BAYRAMQIZI,
“Xalq qəzeti”

FHN yayılan əsassız
məlumatlara münasibət bildirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) koronaviruslu
xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan Modul
Tipli Hospitalla bağlı yayılan əsassız məlumatlara
münasibət bildirib.
FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a daxil olan
məlumatda qeyd edilib ki, nazirliyin Tibb Mərkəzinin koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan Modul Tipli
Hospitalının qısa müddətdə inşa edilərək istismara verilməsi
dünyada COVID-19 infeksiyasının sürətlə yayılması fonunda
ölkəmizdə bu virusla mübarizədə Azərbaycan dövlətinin atdığı
mühüm addımlardan biri olub. Paytaxtın Zığ qəsəbəsində
yerləşən bu Modul Tipli Hospital ən müasir standartlara cavab
verməklə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrin
müalicəsində mühüm rola malikdir.
Təəssüflə qeyd edilib ki, son günlər bəzi sosial şəbəkə
səhifələrində və kütləvi informasiya vasitələrində hospitalın
fəaliyyəti ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan, böhtan xarakterli
məlumatlar yayılmaqdadır. Belə ki, vaxtilə hospitalda çalışmış və müqavilə müddətinin bitməsi və ya işində yol verdiyi
nöqsanlar səbəbindən vəzifəsindən kənarlaşdırılan bəzi şəxslər
qanunsuz şəkildə işdən azad edildiklərini əsassız olaraq iddia
etməklə müəssisənin yüksək rəğbət qazanmış fəaliyyətinə
kölgə salmağa çalışırlar. Əsasən də bu ilin yanvar ayı üzrə
əməkhaqlarının gecikdirilməsini əsas gətirən bəzi əməkdaşlar
bu məsələni başqa istiqamətə yönəltməyə və bununla da ictimai fikri çaşdırmağa cəhd göstərirlər.
Bununla bağlı bildirilib ki, fəaliyyəti dövründə Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Tibb Mərkəzinin koronaviruslu xəstələrin
müalicəsi üçün nəzərdə tutulan Modul Tipli Hospitalında 2500
nəfərdən çox tibb və qeyri-tibb personalı müqavilə əsasında
fəaliyyət göstərib. Bu müddətdə işçi heyəti üçün bütün zəruri
və lazımi şərait yaradılıb, onların qanunvericiliyə uyğun olaraq
əmək müqaviləsində göstərilmiş tələbləri təmin olunub.
Hospitalda yanvar ayı üzrə əməkhaqlarının gecikməsi ilə
bağlı vurğulanıb ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq personalın
əməkhaqqı müvafiq dövlət qurumlarında razılaşdırıldığından bir
qədər vaxt itkisinə səbəb olub. Artıq məsələ həllini tapdığından
modul tipli hospitalın bütün əməkdaşları yaxın günlərdə əmək
haqlarını alacaqlar.
Həmçinin qeyd edilib ki, koronaviruslu xəstələrin müalicəsi
ilə bağlı son aylar dövlətimiz tərəfindən həyata keçirilmiş
kompleks tədbirlər nəticəsində vətəndaşlar arasında bu virusa
yoluxma hallarında kəskin azalma müşahidə olunub. Hospitalda xəstə sayının azalması xidmət heyəti ilə qanunvericiliklə
müəyyən olunmuş müqavilələrə xitam verilməsinə səbəb olub.
Müqavilələrə xitam verilərkən əməkdaşların peşəkarlığı və
nizam-intizamı nəzərə alınıb. Daha yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirən əməkdaşlarla müqavilə müddəti yarımştat cədvəli
əsasında uzadılıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tibb Mərkəzinin koronaviruslu
xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan Modul Tipli Hospitalının bütün əməkdaşları qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
olaraq, sosial sığortaya cəlb ediliblər.
“Bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələri və sosial
şəbəkə istifadəçilərinə bir daha müraciət edərək daxil olan
məlumatları yaymazdan əvvəl nazirliklə dəqiqləşdirməyə və
həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaymamağa çağırırıq”, –
deyə FHN-in məlumatında bildirilib.

Şahidlərin dediyinə görə, ermənilər bir
qadını “Bu yerlər böyük Ermənistanın bir
parçasıdır” sözünü təkrarlamadığı üçün
diri-diri yandırmışlar.
Xocalı sakini Səriyyə Talıbova danışırdı ki, “ermənilər 4 axısqa türkü
və 3 azərbaycanlının erməni qəbrinin
üstündə başını kəsdilər. Sonra daha 2
azərbaycanlının gözlərini çıxartdılar”.
Erməni vəhşiləri ölülərdən də əl
çəkmir, onların baş dərilərini soyur, qulaq
və burunlarını kəsirdilər.
Erməni silahlı birləşmələri hücum
zamanı istifadəsi qadağan edilmiş 5,45
kalibrli patronlardan və həmçinin kimyəvi
silahlardan istifadə etmişdir. Dinc, silahsız, müqavimətsiz əhaliyə qarşı törədilmiş
bu cinayət aktları Cenevrə konvensiyasının protokollarını pozaraq, hücumun
müharibə qaydalarına zidd şəkildə keçirildiyini təsdiqləyir.
Hadisə yerindən daşınılan meyitlərin
halı, bölgəyə gələn xarici ölkə vətəndaşı
olan jurnalistləri dəhşətə gətirmişdir.

siyasətinin əsas qollarından birinə çevrilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin müdrik xarici siyasəti
nəticəsində bəzi aparıcı beynəlxalq
təşkilatlar Xocalı soyqırımını rəsmi olaraq
tanımış, Ermənistanı işğalçı, terrorist
dövlət kimi qəbul etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyəti dövründə başlayan bu tanıtma kampaniyası Xocalı həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılmasının nə qədər önəmli
olduğunu xalqımıza da yüksək həssaslıqla
aşılamışdır.
Bu sarıdan Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyeva başda
olmaqla aparılan ardıcıl işin müstəsna
əhəmiyyəti var. Fondun təşkilatçılığı
ilə həyata keçirilən “Xocalı uşaqların
gözü ilə” rəsm müsabiqəsi, müsabiqədə
sərgilənən rəsmlərin birbaşa əl işi və
fotoşəkillər halında dünyanın aparıcı
muzeylərində nümayiş etdirilməsi Xocalı
soyqırımının beynəlxalq müstəvidə işıqlandırılmasında böyük önəm daşıyır.

Bütün dünya bu faciədən xəbərdar
olmalıdır! Azərbaycan 1948-ci il 9 dekabr
“Soyqırım cinayətinin xəbərdarlıq edilməsi
və cəzalandırılması” Konvensiyasını əsas
götürərək, Ermənistan Respublikasına
qarşı BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsində
iddia qaldırmaq üçün lazım olan bütün
hüquqi əsaslar var.
Şəhərin fevral ayının ikinci yarısından etibarən başlayan mühasirəsi, hələ
işğaldan 4 ay əvvəl oktyabr ayında şəhərə
gedən avtomobil yollarının bağlaması
ilə başlamışdı. Xocalı Azərbaycandan
zorla qoparılmış, başqa şəhərlərlə olan
əlaqəsi tamamilə qırılmışdı. Həmçinin,
qansız erməni daşnakları hələ yanvar
ayının 2-dən şəhərin elektrik enerji
xətlərini kəsmişdilər. Amansız gecə üçün
əvvəlcədən hazırlanan xain planlarını
həyata keçirməyə can atan ermənilər,
nəhayət, yanvarın 28-də Xocalı ilə
sonuncu bağ olan vertolyot əlaqəsini də
kəsdi. Yanvarın 28-də Ağdamdan Şuşaya uçan Mİ-8 vertolyotu şəhərə çatmamış Xəlfəli kəndinin üzərində Xankəndi
istiqamətindən atılan raketlə partladılmış,
3 nəfər heyət üzvü və 41 sərnişin həlak
olmuşdu.
Unutmamalı, unutdurmamalıyıq! Bu
ağrılı gün Azərbaycan xalqının yaddaşında elə dərin izlər cızıb ki, illər keçsə
də, zəfərlər qazanılsa da, Xocalı adı
səsləndikdə insanları qəhər boğur, oxuyub eşitdikləri qəddarlıqları, videolentlər
vasitəsilə gördükləri meyitlər gözlərinin
önünə gəlir. Xalqımız uzun illərdir mənfur
düşmənini yaxşı tanıyır, bir vaxtlar öz doğma ata-baba torpaqlarında saxladıqları
xain qonaqların həqiqi kimliyini dəqiq bilir.
Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtmaq
son illər ərzində Azərbaycanın xarici

Daha sonra 2007-ci ildə fondun
təşəbbüsü ilə Brüsseldə həyata keçirilən
“Təcavüzün qurbanları” adlı fotolar və uşaq
rəsmlərindən ibarət sərgi də bu aksiyanın davamı idi. Daha sonra fond 2007-ci
ilin fevral ayında Türkiyənin İstanbul
şəhərində və eyni zamanda, 25 vilayətində
Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimləri təşkil etmişdir.
Həmçinin, UNESCO-nun və ISESCOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım
Əliyevanın rəhbərliyi ilə dünyanın bir sıra
şəhərlərində bu qəbildən sərgilər və o
cümlədən, mərasimlər keçirilmişdir. Hazırda bu tədbirlər Leyla xanım Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi fondun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi tərəfindən İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Əməkdaşlıq və
Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu (İƏTGF)
xətti ilə uğurla davam etdirilir. Qeyd etmək
lazımdır ki, İslam Konfransı Təşkilatı
(indiki adı ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı)
Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanıyan
ilk beynəlxalq təşkilatdır. Bundan əlavə,
2008-ci il may ayının 8-də Leyla xanım
Əliyevanın xüsusi təşəbbüsü ilə “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası yaradılmışdır. Bu
kampaniya hazırda 60-dan çox ölkədə
uğurla davam etdirilir. 2009-cu ildə ISESCO və İƏTGF arasında imzalanan anlaşmaya əsasən, Xocalı soyqırımının İƏT
ölkələrinin tarix dərsliklərinə əlavə edilməsi
barədə razılıq əldə edilmişdir.
Hazırda İƏT üzvü 57 ölkə, o cümlədən,
Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya,
Bosniya və Herseqovina, Peru, Handuras,
Sudan, Rumıniya dövlət və parlament
səviyyəsində Xocalı soyqırımını rəsmi
olaraq tanıyan ölkələrdir. Bunlarla yanaşı,
ABŞ-ın bəzi ştatları da bu faciəni soyqırımı
kimi qəbul edib.

Qanlı soyqırımından şanlı zəfərə!

soyadlı bir əsgər, onu qulaqlarından tutub,
artıq üzərinə mazut tökülmüş cəsədlərin
içərisinə atdı. Daha sonra onları yandırdılar. Tonqaldan ağlaşma və imdad səsləri
gəlirdi”.
Yazılanların hansı millətin
mənsublarının başına gətirildiyindən asılı
olmayaraq, oxuyarkən lənətlənən bu ağılasığmaz vəhşiliklər erməni irqinin gerçək
simasıdır.
Bu terror aktı bölgədə qalan keçmiş
SSRİ-nin 366-cı alayının köməyi ilə
həyata keçirilmiş və bir şəhərin yer
üzündən silinməsinə səbəb olmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Xocalı soyqırımının 10 illiyi ilə əlaqədar
Azərbaycan xalqına müraciətində demişdir: “Bu amansız və qəddar soyqırımı
aktı insanlıq tarixinə ən qorxulu kütləvi
terror aktlarından biri kimi daxil oldu”.
Həmçinin, ulu öndər Xocalı ilə bağlı
söyləmişdir: “Bütövlükdə Azərbaycan
xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağılasığmaz qəddarlığı və qeyriinsani cəza üsulları ilə bəşər tarixində
bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni
zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi
bir cinayətdir”.

önəmli strateji əhəmiyyətə sahib şəhər
idi. Xocalının kromlexləri, dolmenləri,
siklopları, kurqanları və digər abidələri,
həmçinin müxtəlif növ məişət əşyaları
insanlıq tarixinin inkişaf mərhələlərini
özündə əks etdirən mədəniyyət
nümunələridir.
Soyqırımı zamanı bütün bu
mədəniyyət abidələri məhv edilmiş, həmçinin dünyanın ən qədim
məzarlıqlarından hesab edilən Xocalı
məzarlığı xüsusi texnika vasitəsilə dağıdılmışdır. 7 min əhalisi olan Xocalıda
işğal zamanı sadəcə 3 min insan yaşayırdı. Əhalinin çoxu şəhərdən qaçmaq
məcburiyyətində qalmışdı. Buna səbəb,
bölgədə baş verən hadisələr və uzun
müddət davam edən işğal prosesi idi.
İnsanlardan bəziləri canlarını qurtarmaq
istəyərkən, əvvəldən hazırlanan pusqu və
tələlərdə qətlə yetirilmişdir.
Rusiyanın “Memorial” hüquq müdafiə
mərkəzinin məlumatına əsasən, dörd gün
ərzində Ağdama, Xocalıda öldürülmüş
200 azərbaycanlının meyiti gətirilmişdir.
Həmçinin, bu meyitlərdən bir qisminin
təhqirə məruz qaldığı faktı da aşkar
edilmişdir.

28 ildir gözlənilən Günəş, nəhayət,
Xocalı üçün də doğdu. 2020-ci il 27
sentyabr tarixində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində
başlayan cavab savaşı düşməni nəinki
susdurdu, həm də qol-qanadını qırdı. Ani
bir əmrlə əks-hücum əməliyyatı başlandı.
Müzəffər Azərbaycan Ordusu özünün qan
haqqı olan torpaqlarını işğalçı düşməndən
birdəfəlik təmizləmək, respublikamızın
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün
geriyə dönüşü olmayan şanlı və o
cümlədən, haqlı zəfər yürüşünə başlamışdı. Prezident İlham Əliyev tərəfindən
“dəmir yumruq” adlandırılan bu hərəkat,
sözün həqiqi mənasında, düşmənin başını əzməyə müvəffəq oldu.
Şanlı Azərbaycan Ordusu Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin əmrlərinə
dəqiqliklə əməl edərək, işğalçılar
tərəfindən ələ keçirilən torpaqlarımızı
bir-bir qaytarır, cəbhə bölgəsindən gələn
fərəhverici xəbərlər xalqın da “dəmir
yumruq” kimi birləşməsinə vəsilə olurdu.
10 noyabr 2020-ci ildə rəsmi İrəvanın hərbi
kapitulyasiyaya razılıq verməsi ilə savaş
Azərbaycanın möhtəşəm zəfəri ilə yekunlaşdı. Qalan torpaqlar da həqiqi sahibinə
qaytarıldı. Qazanılan tarixi zəfər Xocalıda
baş verənləri Azərbaycan xalqına unutdurmasa da, yaramıza məlhəm oldu. 2021-ci
ildə ilk dəfə Xocalı soyqırımının anım günü
matəmlə qarışıq fərəh, qürur göz yaşları ilə
yad edilir. Damarlarında Azərbaycan, türk
qanı daşıyan, illərlə Xocalını xatırlayarkən
gizlində və aşkarda göz yaşı axıdan hər
kəs, bu gün Xocalıda və başqa rayonlarda şəhid olmuş qardaş və bacılarını yad
edərkən iftixarla bu müjdəni verə bilir:
Qisasınızı aldıq, Xocalı şəhidləri!
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– Сeyhun Niftəliyevdi, İkinci Qarabağ döyüşlərində qəhrəmancasına
həlak olan ilk şəhidimiz.Yaşca o biri
şəhidlərimizin hamısından böyük idi,
48 yaşı vardı. Bu isə Elcan Bayramovdu, burada uyuyan ən gənc
şəhidimiz. Dəfn ediləndə 20 yaşına
bir ay qalırdı. O məsum baxışlı
qaraqaş, qaragöz balamız kapitan
Elnur Cəbrayılovdu, ötən ay torpağa
tapşırmışıq...
Hər şəhidin adını çəkdikcə
Turani Əliyevin səsi titrəyir, cöhrəsi
bulud kimi dolur, dəyişir. Onu başa
düşmək olar. Çünki həm burada,
həm də digər kənd və qəsəbələrdə
doğma torpağa tapşırılan şəhidlərin
hamısının dəfnində iştirak edib,
dəfələrlə evlərində olub, ailələrinin
dərdinə şərik çıxıb, təsəlli verib,
problemlərinin həllinə çalışıb...
Xiyabanda daha sonra eyni sırada Birinci Qarabağ müharibəsində
həlak olan şəhidlərin məzarları
sıralanıb. Təbii ki, yeni məzarlardan
seçilir. Həm görkəminə, həm də
digər cəhətlərinə görə. Turani
müəllim deyir ki, gələcəkdə hamısını
eyni cür bərpa edəcəyik. Çünki
bura sakinlərin və qonaqların teztez qədəm qoyduğu bir məkandı,
hamısı layiqli olmalıdır.
Tam başa çatmasa da, başçı
xiyabanın girəcəyində quraşdırılan

maraqlı kompozisiya ilə də məni
tanış edir. Rayonun ilk şəhidlərinin
xatirəsinə yaradılan kompleksdən
danışır.
...Göygöl müharibə dəhşətlərini,
ermənilərin xəyanətkar hücumlarını
yaşamış və dəf etmiş rayonlardandır. Bu rayonun sakinləri də, ordu
sıralarına yollanan hər bir əsgəri də
fədakarlığı, qorxmazlığı ilə seçilib.
Elə Vətən müharibəsi günlərində
göstərilən şücaət, qəhrəmanlıq
dediklərimizə sübutdur.
Rayon icra hakimiyyətindən bizə
təqdim olunmuş yaralı əsgərlərinqazilərin siyahısına baxıram.
“Göygöl rayonu istiqamətində gedən
döyüşlərdə yaralanıb” cümləsi
diqqətimi cəlb edir. Özü də rayon
üzrə 105 nəfər qazidən 27-nin adı
qarşısında məhz bu sözlər yazılıb.
Şuşa, Qubadlı, Füzuli, Ağdam və
digər rayonların azad olunmasın-

25 fevral 2021-ci il, cümə axşamı

da da Göygöl gəncləri fədakarlıq
göstərmişlər. Təkcə Şuşa uğrunda
döyüşlərdə 18 nəfər rayon sakini
yaralanmışdır.
Rayonda şəhid ailələri və
qazilərlə aparılan iş təqdirəlayiqdir.
Hiss olunur ki, icra strukturları, idarə,
müəssisə və təşkilat rəhbərləri,
hüquq-mühafizə orqanlarının
nümayəndələri, ayrı-ayrı iş adamları, sıravi sakinlər tarixi qələbəmizdə
əvəzsiz xidmətləri olan əsgərlərə
münasibətdə biganə deyillər. Bu

üzərində çalışır. Ən məsuliyyətli,
şərəfli işlərə, məhz qazilər cəlb olunur. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 yanvar 2021-ci
il tarixli fərmanına əsasən, rayon
icra hakimiyyəti başçısı aparatında
yeni yaradılmış Vətən müharibəsi
iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin
təşkili şöbəsinin müdiri vəzifəsinə
Vətən müharibəsinin iştirakçısı,
ehtiyatda olan mayor Sərdar Balayev təyin olunub. O, Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır,

Rayon icra hakimiyyətində
bildirdilər ki, bu, son təyinat deyil. Hazırda belə gənclər seçilir və onlar münasib işlərə cəlb olunacaqlar. Həm də
məlumat üçün qeyd edək ki, Göygöl
rayonu 2021-ci ilin “Gənclər paytaxtı”
elan edilib. Məlum olduğu kimi, bu seçim regionlarda gənclərlə işin daha da
canlandırılması və inkişafı məqsədilə
həyata keçirilir. Bu mənada, rayonda
gənclərlə, o cümlədən, müharibə
iştirakçıları ilə aparılan iş son vaxtlar
daha geniş vüsət alıb.

məhsulunun həcmi 3,5 dəfə, kənd
təsərrüfatının ümumi məhsulu 2,1
dəfə, əsas kapitala yönəldilmiş
vəsait 38,1 dəfə, o cümlədən, tikintiquruculuq işləri 37,4 dəfə artmışdır.
Son illər abadlıq-quruculuq işlərinin geniş yayılması
nəticəsində Göygölün siması
tamamilə dəyişmişdir. Yola salınan 2020-ci il də istisna təşkil
etməmişdir. Təxminən, 45 kilometr
şəhərdaxili və məhəllədaxili yollara
asfalt çəkilmiş, 46 kilometrdən çox

Göygöl: həm ön, həm də
arxa cəbhədə fədakarlıq
R

ayon icra hakimiyyəti başçısının
səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Turani
Əliyevlə Göygöl şəhərindəki Şəhidlər
xiyabanına gəlmişik. Hiss edirəm ki, bu müqəddəs
məkanın hər qarışından yaxşı xəbərdardır. Şəhid
məzarlarının yanından keçərkən mərmər lövhəyə,
şəkillərə baxmadan şəhidlərin adlarını deyir:

yaxınlarda rayon icra hakimiyyətinin
facebook səhifəsində dərc olunmuş
bir yazı hər kəsi duyğulandırıb.
Vətən müharibəsinin şəhidi Elgün
Sərvan oğlu Əmiraslanovun Göygöl
rayon xəstəxanasında yeni övladı
dünyaya gəlir. Xəstəxanadan evə
buraxılan ananı və körpəni rayon
gəncləri bilirsiniz necə təntənə ilə
qarşılayırlar?! Adamın qəlbi riqqətə
gəlir. Həmin övlad böyüyəcək və
yəqin ki, bu anı ona xatırladacaqlar.Təsəvvür edirsinizmi, necə bir
vətənpərvər oğul yetişəcək!
Şəhidlərin ruhuna hörmət-izzət
hər addımda hiss olunur, ailələrinə
diqqət və qayğı ilə bağlı kifayət
qədər fakt var. Qazilərə, yaralı
əsgərlərə daim diqqət yetirilir. Onların
müalicəsi, məişət problemləri operativ
həll olunur. Rayon icra hakimiyyəti
işlə təminatla bağlı kompleks tədbirlər
hazırlayıb və onun həyata keçirilməsi

1993–2001-ci illərdə Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin “N”
saylı hərbi hissəsində diviziya komandirinin müavini, diviziya komandiri
olub. Kəlbəcər, Goranboy, Tərtər,
Ağdam, Füzuli rayonlarının müdafiəsi
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
edib. Murovdağ istiqamətində gedən
döyüşlərdə yaralanıb, ikinci dərəcəli
müharibə əlilidir.
Yaxud, RİH başçısının Çaylı
kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsinə
Hüseyn Əmirov gətirilib. Bakı Dövlət
Universitetinin bakalavr pilləsini,
Bakı Avrasiya Universitetinin magis
traturasını bitirən 25 yaşlı bu gənc
də İkinci Qarabağ müharibəsinin
iştirakçısıdır.

kəndarası avtomobil yolu yenidən
qurulmuşdur. Aşıqlı–Köşkü–Üçbulaq
avtomobil yolu da asfaltlanmışdır.
Eyni zamanda, Gəncə– Üçtəpə
yolu əsaslı təmir olunaraq yeni
asfalt örtük salınmışdır. Rayonun
8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən,
25,3 min nəfər əhalinin yaşadığı
42,3 kilometrlik Gəncə–Kəlbəcər–
Laçın avtomobil yolunun yenidən
qurulması işləri həyata keçirilmiş,
asfalt örtük salınmışdır. Şəhərin yeni

...Əhalisinin sayı 65 min nəfərə
çatan rayon həm ön, həm də arxa
cəbhədə fərqlənir. Kənd təsərrüfatı,
iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində
dinamik inkişaf var. Keçən il rayonda
14 min tona yaxın taxıl, 5 min tona
yaxın kartof, 5600 tondan çox
tərəvəz, 7 min tondan çox üzüm
istehsal olunmuşdur.
Rayonun sənaye
müəssisələrinin də işi qənaətbəxş
olmuşdur. Bütövlükdə rayonda mövcud olan sənaye müəssisələrindən
23-ü fəaliyyət göstərmişdir. Qeyd
edək ki, istehsal edilmiş sənaye
məhsulunun dəyərinin 82,5 faizi
emal bölməsinin payına düşüb.
2003-cü illə müqayisədə ötən il
məhsul buraxılışı 4,8 dəfə, sənaye
salınmış massivində bir neçə küçə
də asfaltlanmışdır.
Rayonun su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması
məqsədilə 185,4 kilometr su, 161,1
kilometr kanalizasiya xətti çəkilmiş, 6
ədəd su anbarı, 3 ədəd kanalizasiya
nasos anbarı inşa olunmuşdur. Çaylı
kəndində 400 hektar əkin sahəsinin
suvarılmasını yaxşılaşdırmaq üçün
qapalı boru xətti istismara buraxılmışdır. Bir sıra digər kəndlərə də bu
cür borular çəkilib.Təxminən, 1500
hektar ərazinin suvarılması üçün
Şəmkir su anbarından da qapalı
boru çəkiləcək. Rayonun müxtəlif
kəndlərindəu nəzərdə tutulan 10
ədəd subartezian quyusundan 9-u
qazılmış, Haçaqayadakı sonuncu
quyuda qazma işləri davam etdirilir.

“Ağıllı kənd” layihəsi bizə nə vəd edir?

Erməni işğalından azad olunmuş
digər ərazilərimizdə də “ağıllı şəhər”
və “ağıllı kənd” konsepsiyalarının
reallaşdırılması nəzərdə tutulur.
Mütəxəssislər əmindirlər ki, “ağıllı
kənd” texnologiyalarının tətbiqi həmin
ərazilərdə sosial innovasiyaların,
kiçik sahibkarlığın inkişafına da şərait
yaradacaq və Qarabağ regionunun
həm də texnoloji innovasiya-startap
mərkəzi kimi cəlbediciliyini də artıracaq.
Hazırda sürətli texniki tərəqqi
insanın həyat fəaliyyətinin bütün
sahələrində özünü fəal şəkildə
göstərir. Xüsusilə də meqapolislərdə
müşahidə olunan temp şəhər
sakinlərinin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün xüsusi tələbləri diktə
edir. Belə ki, dünya urbanizasiyası
şəhərlərin inkişaf tempini artırır və
buna uyğun olaraq da yeni texnologiyaların inkişafına təkan verir. Artıq
indidən proqnozlaşdırmaq olar ki, yaxın gələcəkdə “ağıllı şəhər” və “ağıllı
kənd” fenomen kimi hər yerdə özünü
göstərəcək. Buna görədir ki, dünyada
“ağıllı kənd” layihəsi sürətlə populyarlıq qazanır, bir sıra ölkələrdə belə
layihələr artıq reallığa da çevrilmişdir.
Bəs “ağıllı kənd” nə deməkdir,
hansı komponentlərdən ibarətdir?
Mütəxəssislərin yekdil fikri belədir
ki, “ağıllı kənd” əhalinin həyat
fəaliyyətinin idarə edilməsi və yaşayış mühitinin idarə olunması üzrə
tamdəyərli avtomatlaşdırılmış sistemdir. “Ağıllı kənd” bir-biri ilə birlikdə
avtonom şəkildə işləyən bir neçə
kompleksdən ibarətdir.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə,
“ağıllı kənd”in əsas xüsusiyyətlərindən
biri odur ki, insan evindən çıxmadan
uzaq məsafədən idarə edə biləcəyi
geniş texniki imkanlara malik olur.
Belə ki, kənd sakini vahid mərkəzdən
informasiya sistemlərini idarə etmək,
məlumat əldə etmək, iş və digər
əməliyyatlar aparmaq, kommunikativ
xidmətlər (onlayn danışıqlar aparmaq
bacarığı) həyata keçirmək imkanı qazanır. Beləliklə, “ağıllı kənd” sakinləri
layihənin formalaşdırdığı avtomatlaşdırılmış mərkəzi sistem sayəsində
ciddi vəsait və vaxt sərf etmədən cari

A

zərbaycan hökuməti işğaldan azad olunmuş Zəngilan
rayonunun Üçüncü Ağalı kəndində “ağıllı kənd”
layihəsini həyata keçirməyi planlaşdırır. Kənd
layihəsinin icrası əsasən 5 komponent üzrə aparılacaq. Onlar
yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı”
və alternativ enerji sahələridir. İnşa ediləcək 200 evdən
ibarət kəndin enerjiyə olan tələbatı yalnız alternativ enerji
mənbələrindən əldə olunacaq.
məişət problemlərini həll edə bilərlər.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə,
müasir dünyada “ağıllı şəhər” və “ağıllı
kənd”lərin yaradılması qloballaşma və
Dördüncü Sənaye İnqilabının yaratdığı problemlərin çoxunu aradan qaldıra
bilər. Bu baxımdan işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə “ağıllı şəhər" və
“ağıllı kənd” konsepsiyasının həyata
keçirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Belə ki, həmin layihələrin reallaşdırılması nəticəsində azad olunmuş
ərazilərdə təhlükəsizlik, vaxt və
rahatlıq, sağlamlıq, ətraf mühit, sosial
əlaqələr və iş yerlərinin idarə edilməsi
kimi müxtəlif göstəricilərə müsbət təsir
etmək mümkün olacaq.
Bundan başqa, mütəxəssislər
düşünürlər ki, “ağıllı şəhər” və “ağıllı
kənd” texnologiyaları vətəndaşların
sağlamlığını və rifahını yaxşılaşdırmaq qabiliyyəti olan iqtisadi
inkişaf üçün yeni yollar da təqdim
edir. Eyni zamanda, bərpa olunan
mənbələrdə bulud texnologiyala-

rının tətbiqi regionun bərpası prosesini sürətləndirə və bu regionu
sərmayədarlar üçün maraqlı edə bilər.
Buna görə də, analitiklər “ağıllı şəhər”
və “ağıllı kənd” layihələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata
keçirilməsinin bu bölgədə innovativ
və texnoloji sərmayələrin axınının
sürətləndirilməsində, habelə Qarabağda innovasiya mərkəzlərinin və
texnoparkların yaradılmasında əsas
rol oynaya biləcəyini düşünürlər.
Ümumiyyətlə, “ağıllı kənd” konsepsiyası, xüsusilə inkişaf etməkdə olan
ölkələrdə, texnoloji, maliyyə və təhsil
metodologiyalarından istifadə edərək,
kəndlərdə enerji əldə etmək üçün
real maneələrlə mübarizə aparmaq
məqsədi daşıyır. Baxmayaraq ki,
XX əsrdən bu yana elektrik enerjisi
gündəlik həyatımızın bir hissəsinə
çevrilmişdir və enerji olmadan da
yaşaya bilərik, lakin onsuz inkişaf
və elmi nəticələrdən istifadə etmək
imkanımızın olmayacağını da bilirik.

Təəssüf ki, bərpa olunmayan enerji
resursları sürətlə tükənir. Məhz bu
perspektivi dəyərləndirən dünyanın
iri neft şirkətləri proqnozlaşdırırlar ki,
2050-ci ilə qədər enerjinin üçdə biri
günəş, külək və digər bərpaolunan
resursların payına düşəcək və buna
görə də, bərpa olunan resurslardan
istifadə ən optimal yanaşmadır. Aydındır ki, sosial-iqtisadi inkişaf fasiləsiz və
ucuz elektrikin əlçatan olmasını tələb
edir. Nəzərə alsaq ki, dünya əhalisinin,
təxminən, 80 faizi kənd yerlərində
yaşayır və onların əksəriyyəti elektrik enerjisinə çıxışı yoxdur, o zaman
“ağıllı kənd” konsepsiyasının tətbiqinin
hesabına yaradılacaq sənaye infrastrukturu sayəsində məşğulluq imkanlarının formalaşmasında, həmçinin həyat
keyfiyyətinin artırılmasında böyük rol
oynacağını deyə bilərik.
Əlbəttə, Azərbaycanın “ağıllı
kəndlər”in yaradılması sahəsində
dünya liderinə çevrilmək şansı var.
Bu barədə hələ 2018-ci ildə Bakıda
Dünya Bankının Yaxın Şərq və Şimali
Afrika regionu üzrə Davamlı İnkişaf
Departamentinin məsləhətçisi Tara
Şərəfuddin “Kənd yerlərinin və kənd
təsərrüfatının inkişafı" mövzusunda
keçirilən müzakirələr zamanı bildirmişdi. Onun sözlərinə görə, “ağıllı kənd”in
yaradılması çox vacib addımdır və
Azərbaycan bu istiqamətdə fəal iş
görür. T.Şərəfuddin əlavə etmişdi ki,
belə layihələr kənd təsərrüfatında
qiymətlərin formalaşması prosesinə
təsir edən rəqəmsal texnologiyalara
keçidi sürətləndirməyə imkan verir.
DB-nin rəsmisi bununla yanaşı,
vurğulamışdı ki, “ağıllı kənd”lər “ağıllı
şəhər”lərdən uzaqlaşa bilməz, çünki
onlar lazımi infrastrukturdan istifadə
etməlidir. Ekspert, həmçinin qeyd
etmişdi ki, “ağıllı kənd”lərdə günəş
enerjisindən və müxtəlif innovasiyalardan istifadə etmək lazımdır.
Kəndlərdə “ağıllı” kommunikasiyalardan istifadə etməyin vacibliyini öncə
çəkən T. Şərəfuddin bu prosesdə
həm dövlətin, həm də özəl sektorun
maraq göstərməsinin əhəmiyyətini
də vurğulamışdı. Azərbaycanda belə
layihələrin reallaşdırılmasına, əlbəttə
ki, böyük maraq var.

Ölkəmizdə bu mühüm prosesə
artıq start verilmişdir. Prezident İlham
Əliyevin göstərişilə azad edilmiş
ərazilərdə “ağıllı şəhər” və “ağıllı
kənd” konsepsiyasının reallaşdırılması istiqamətində işlərə başlanılmışdır.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu
layihələr, ilk növbədə, dünyada baş
verən qlobal çağırışlara adekvat
cavab verməklə yanaşı, həm də Qarabağ regionunun texnoloji investisiyalar
üçün maraq mərkəzinə çevrilməsinə,
həm də digər regionlarımızda “ağıllı
şəhər” və “ağıllı kənd” texnologiyalarının tətbiqi üçün təcrübə rolunu
oynamasına şərait yaradacaq.
Xatırladaq ki, azad edilmiş
ərazilərdə “yaşıl enerji” zonası yaradılacaq və həmin ərazilərdə “ağıllı”
istehlak sistemlərinin tətbiqi Qarabağda yeni həyat standartının formalaşmasına imkan verəcək. Bununla yanaşı, “ağıllı kənd”lərdə su ehtiyatlarına
qənaət edilməsi məsələsi də diqqət
mərkəzində olacaq. Belə ki, belə
kəndlərdə “ağıllı” suvarma sistemləri,
su sızıntısı, su keyfiyyəti və istehlakının izlənməsi kimi tətbiqetmələr
su istehlakını arzuolunan səviyyədə
saxlamağa imkan yaradacaq.
Bir sözlə, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə “ağıllı şəhər” və “ağıllı
kənd” layihələrinin reallaşdırılması
istər şəhər, istərsə də kənd əhalisinin
qarşılaşdığı əsas problemlərin həllinə
və xüsusilə də kənd ərazilərində yeni
iqtisadi imkanların yaradılmasına öz
müsbət təsirini göstərəcək. Xüsusilə
də “ağıllı kənd” layihəsi kəndlə ətraf
bölgələr arasında yeni əməkdaşlıq formatının formalaşmasına da öz müsbət
töhfəsini verəcək. Mütəxəssislər
əmindirlər ki, “ağıllı kənd” texnologiyalarının tətbiqi həmin ərazilərdə sosial
innovasiyaların, kiçik sahibkarlığın
inkişafına da şərait yaradacaq.
Ən əsası, bu layihələrin həyata
keçirilməsi nəticəsində Qarabağ
regionunun həm də texnoloji innovasiya-startap mərkəzi kimi cəlbediciliyi
də artacaq. Azərbaycan hökumətinin
əsas məqsədlərindən biri də məhz
bundan ibarətdir.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Rayon suvarma sistemləri idarəsinin
Göygöldə həyata keçirdiyi bu işlər
əhali tərəfindən razılıqla qarşılanır.
Uzun illərdir bu sahəyə rəhbərlik
edən idarə rəisi İlqar Məhərrəmov
işin təşkilində bir sistem yaratmağa
nail olub.
Rayonda artıq 33 yaşayış
məntəqəsi qazlaşdırılıb ki, bu da
73,3 faiz təşkil edir. Artıq ən ucqar
kəndlərdən olan Toğanalıya da qaz
çəkilir. Ölkə Prezidentinin 2 mart
2020-ci il tarixli sərəncamına uyğun
olaraq görülən bu iş böyük razılıqla
qarşılanıb.
...Göygöl rayonunda təbii
ki, problemlər, həllini gözləyən
məsələlər də var. Rayonda pandemiyanın yaratdığı çətinliklərə
baxmayaraq, həyat öz axarı ilə
davam edir. Əhalinin koronavirusla
bağlı peyvəndləmə işi yaxşı təşkil
olunub və adamlar könüllü olaraq
xəstəxanaya gəlir, peyvənd olunurlar. Məktəblərdə fevralda başlanan
dərslərə, tədrisin təşkilinə, qaydalara əməl olunmasına rayon icra
hakimiyyəti, təhsil şöbəsi tərəfindən
lazımi nəzarət edilir. Kənd icra
nümayəndələri ilə vaxtaşırı olaraq
onlayn müşavirələr keçirilir, onlar bir
daha təlimatlandırılır, konkret tapşırıqlar verilir. Əsas diqqət isə şəhid
ailələrinə və müharibədən qayıdan
qazilərə yönəlib.
–Tapşırmışıq, hər hansı kənddən
bu məsələ ilə bağlı şikayət varsa, deməli o nümayəndə yerində
deyil, – deyə Turani Əliyev bu işin
vacibliyinə də toxundu.– Qarabağı
qaytarmışıq. Kimin hesabına? Təbii
ki, cənab Prezidentimizin, Ali Baş
Komandanımızın qətiyyəti, ağıllı
taktikası və bu qəhrəman oğullarımızın hesabına. Gərək bunu bir
an belə unutmayaq. Ön cəbhədə
necə fədakarlıq göstərilibsə,
arxa cəbhədə də eyni fədakarlıq
göstərilməlidir, özü də bütün
sahələrdə.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının San Dieqo
şəhərində fəaliyyət göstərən tanınmış jurnalist
Raul Kontrerasın müəllifliyi ilə fevralın 23-də
Xocalı soyqırımına həsr olunmuş televiziya
verilişi yayımlanıb. Veriliş müəllifin “The
Contreras Report: International Edition” müəllif
proqramı çərçivəsində hazırlanıb.

ABŞ-da Xocalı soyqırımına
həsr olunmuş televiziya
verilişi nümayiş olunub

Azərbaycanın Los Ancelesdəki Baş Konsulluğundan verilən
məlumatda bildirilir ki, R.Kontreras “Dağlarda qətl: Xocalıda hərbi cinayət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” və “Erməni
lobbisi və ABŞ-ın xarici siyasəti” kitablarının müəllifidir və onun
indiyədək Azərbaycan haqdında bir sıra nüfuzlu mətbu orqanlarda çoxsaylı məqalələri dərc olunub.
Sözügedən verilişdə müəllif 1992-ci ilin fevralında
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Xocalı şəhərinə
hücum edərək, uşaqlar və qadınlar da daxil olmaqla çoxlu sayda insanı qətlə yetirdiklərini vurğulayır. Müəllif həmçinin erməni
cəlladlarının əsir götürdükləri azərbaycanlılara qarşı ağılasığmaz işgəncələr verdiklərini diqqətə çatdırır.
R.Kontreras Xocalı qırğınının soyqırımı olduğunu bildirir və
bunu insanlığa qarşı törədilmiş cinayət adlandırır. O Xocalı soyqırımı haqda qərb müəlliflərinin yazdığı kitablar haqda məlumat
verir. Müəllif həmçinin sözügedən soyqırımında iştirak etmiş
Kaliforniyadan olan erməni terrorist Monte Melkonyanın qardaşının yazdığı kitabdan və Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj
Sarqsyanın mövzu ilə bağlı müsahibəsindən sitatlar gətirərək,
ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri necə etiraf etdiklərini
diqqətə çatdırır.
R.Kontreras Xocalı soyqırımını törədənlərin indiyədək
cazalandırılmadığını, onlardan bir çoxunun Ermənistanda milli
qəhrəman səviyyəsinə qaldırıldığını və hökumətdə yüksək
vəzifə tutduğunu vurğulayır.
Verilişdə daha sonra Xocalı şahidlərinin öz dilindən orada
törədilmiş vəhşiliklər haqda qısa video-sujet təqdim olunub.
Verilişin tam versiyasını bu linkdə izləmək mümkündür:
https://youtu.be/uUs7ZvWdnr8
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Yeni kitablar
Bu kitab yurdumuzun ruhani xəritəsi
ilə bağlı tək tarixi yox, eyni zamanda,
ictimai-siyasi, etnoqrafik baxımdan
da müşküllərimizə ayna tutmuş olur.
Kitabın adı və üz qabığında olan foto
oxucunu – istər türk oxucusu olub bu
olaydan xəbərdar olanları, istərsə də
tarixi Xocalı soyqırımından xəbərsiz
olan əcnəbi oxucunu, bir qayda olaraq
kitabın içində onu sürpriz gözləmədiyini
vəd edərək, mövzu üzrə psixoloji olaraq
kökləyir.

bı oxuyarkən Səadət xanımı tək riyazi
savada malik olan birtərəfli şəxs kimi
görmədim, onun humanitar elmə dəqiq
elmlər qədər diqqət ayırdığını da hiss
etdim. Ümumiləşdirib fikrimi bildirirəm,
müəllifin unversal savada malik olması
onun tarixi hadisələrə baxışında zərgər
dəqiqliyi ilə kəlmə seçimi oxucunu mövzudan qəti uzaqlaşdırmır.
Az qala, milli taleyüklü məsələmizə
çevrilmiş “Sarı gəlin” xalq mahnımızı
müəllif öz araşdırmalarından olan “Sarı

elmində ermənilərə olan dəqiq baxışları
misal çəkərək öz fikirlərini şərh etmişdir.
Müəllifdən fərqli olaraq, mən bu yerdə
qeyd etmək istərdim ki, əslində dünyanın ədalət ölçüsü yoxdur. Bizim görmək
istədiyimiz məhz budur. O ölçü həqiqəti
dərk etməklə yaranır. Amma bizə qarşı
həqiqətə uyğun hərəkət etməyən dünya
ədalət hissini itirmişdir. Qəribədir ki,
müəllif ermənilərin “qədim tarixinin
varlığını” arxeoloji tapıntılarla, faktlarla
yalan olduğunu ortaya qoyduqdan sonra, amerikan alimlərinin obyektiv rəyləri
ilə razılaşmayan ermənilərin onları bu
günkü Ermənistana buraxmadıqlarını
vurğulayır.

təsviri ilə İrəvanın əsl simasını çatdırmağa çalışmışdır. Digər tərəfdən əsl,
bizə məxsus İrəvanın yer üzündən
silinməsinə xidmət edən bir amili də
müəllif diqqətə çatdırır: deportasiyalar! Sovet hakimiyyəti dövründəki
Ermənistan imperiya daxilində olan
digər respublikalar kimi Kremldən
idarə olunmayıb, birbaşa özü öz
hakimi olduğundan toponimlərimizin
erməniləşməsinə türklərin 1947–48-ci
illərdə Qərbi Azərbaycandan deportasiyasına güclü şəkildə rəvac verib.
Məsələn, Salah türk adı 1991-ci
ildən dəyişdirilib Akavnavan adı
verilərək erməniləşdirilib. Qətran

İsveç oxucusuna Azərbaycan
həqiqətlərini çatdıran toplu

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bu
gün işğal altında olan İrəvan xanlığı və
bir hissəsi ermənilərdən geri alınmış
Qarabağla bağlı informasiyaları, ilk
növbədə, kitabın üz qabığından almaq
mümkündür. Nədən müəllif kitabı
işğalda olan yurd yerlərimizin adı ilə
adlandırmışdır? Bu yerdə mənimlə
razılaşmasanız belə, deməliyəm ki, bu
suala ən çox Azərbaycandan kənarda
yaşayan oxucular doğru-dürüst cavab
verə bilərlər. Çünki Azərbaycanla bağlı
informasiya savaşında ən çox dara düşdüyümüz hal, yurdumuzla bağlı tarixi
faktlar əsasında elmi, publisistik, tarixibədii romanların əlimizdə lazımı qədər
olmamasıdır. İngilis dilini çıxmaq şərti
ilə digər dillərdə haqqında bəhs etdiyim
tipdə informasiya mənbəyi, əsasən də
kitab yetərincə deyil.
Əslində, ingilis dilində də lazımınca bu növ əsərlər yoxdur. “Türk tarix
yaradıb, amma yazmayıb!” – deyimi
burada yerini tapmış olur. Bir məsələni
də etiraf etməliyəm ki, müəllifin yurdumuzla bağlı kitabı ortaya qoyması,
onun hünər sahibi olmasından xəbər
verir. Uzun müddətdir İsveçdə yaşayan,
ictimaiyyətçi bir xanım bilməmiş deyil ki,
türk yazarın bu mövzuda sanballı çap
məhsulunu üzə çıxarması onun çapdan
sonrakı karyerası üçün maneələr törədə
bilər. Müəllifi yaxından tanıdığım üçün
bilirəm ki, o əsl ziyalı kimi hərəkət
edərək həqiqətin yanında olmağı hər
şeydən üstün tutub.
Səadət xanımın bu fədakar
əməyinin məhsulunu müəlliflik baxımından təhlil edərkən, mən istər-istəməz,
onu orta əsr dəqiq elm sahəsinin
alimləri ilə müqayisə etməyə bilmədim.
İxtisasca riyaziyyatçı olan alimimizin
tarixi, ictimai-siyasi olayları dərindən
araşdırması, ədəbiyyatı, toponimləri
öyrənməsi, etnoqrafiyanı, coğrafiyanı,
türkoloji məsələləri bilib, kitabda ustalıqla bəhrələnməsi adamda heyrət yaradır.
Elmi təsnifatın 200-dən artıq növü
var, qəribədir ki, elmi təsnifləşdirənlərin
əksəriyyəti dəqiq elmin mütəxəssisləri
olub və qədim dövr elmi təsnifatların
yarandığı başlanğıcda riyaziyyatı musiqi
ilə bir yerdə və ya ədəbiyyatı riyaziyyatla eyni sırada qoyanlar çox olmuşdur.
Mənim qənaətimə görə, bu ən çox elmi
təsnifatçıların öz bilik hazırlıqlarından
xəbər verirdi. Qəribədir ki, mən bu kita-

Umeo universitetinin əməkdaşı, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru
Səadət Kəriminin İsveçdə nəşr olunmuş “Əks– səda: Qarabağ, Təbriz
və İrəvan şahidlərin hekayətlərində” kitabı, sözün həqiqi mənasında
dərdlərimizin tərcümanı sayıla bilər. Kitabın məğzini və mahiyyətini
açıqlamazdan əvvəl demək istəyirəm ki, müəllifin bu əsərində özünün
yazdığı tarixi-elmi araşdırma və esselərindən savayı, həm də tərcümə
əsərləri toplanmışdır. Yəni müəllif kitabda məhsuldar əməyini iki
formada ortaya qoymuşdur – müəlliflik və tərcüməçilik. Lakin mahiyyət
baxımından kitabın içindəki mövzuları bir xətt birləşdirir: Azərbaycan
haqqında nələri bilmirik? – sualına cavab axtaranlara bir antalogiyanı
oxumaları ilə yardımçı ola bilsin.
gəlin” (Bruden i gult) essesi vasitəsi
ilə erməni əlindən geri alıb orta əsr
mədəniyyət tariximizə qaytarır. Mahnının yaranma kökünü Şah İsmayıl
Xətai dövrünə aparan müəllif essedə
tək mahnı ilə bağlı məlumat vermir, o
eyni zamanda, ilk abzaslardan Bütöv
Azərbaycan haqqında tarixi-coğrafi bilgini də oxucuya çatdırmaqla,
bu mahnının niyə böyük bir ərazini
gəzdiyini ustacasına şərh edir. Həm
də mahnının geniş mətnini kitabda
yerləşdirmişdir. Bəlkə də, bütün bunlar
bizim bildiyimizdir, deyəcəksiniz.
Amma nəzərə alın ki, “Sarı gəlin”
haqqında xarici oxuculara külli miqdarda yalnış məlumat və faktlar vermiş
ermənilərin informasiyasını darmadağın etməkdən ötrü müəllifin hər
bir kəlməsinə diqqət edərək yazdığı
bu əsəri biz beyni yanlış informasiyadan bezmiş İsveç ictimaiyyətinə
tərəddüdsüz təqdim edə bilərik.
“Ermənilər və Qarabağ” məqaləsinin
ilk cümləsini haqqında bəhs etdiyi
mövzuda dünyanın obyektiv baxışı olmadığından təəssüflənən müəllif böyük
ustalıq nümayiş etdirərək dünya tarix

“Vandalizmin açıq muzeyi” məqaləsi
İrəvanın mənimsənilməsinin böyük
bir plan üzrə baş tutduğunu dəqiq
faktlar və hadisələrlə şərh edir. Qərbi
Azərbaycanın coğrafi relyefini, tarixini, şəhərsalma mədəniyyətini yazmaqla, İrəvanın bizim üçün nə qədər
önəmli bir yurd yeri olduğunu önə
çəkmək müəllifin nəzərdə tutduğu əsas
məsələdirsə, bundan əlavə yurdumuzun işğalına ermənilərin təkbaşına
nail olmadığını, “rusun tarixində ağ
ləkə” adlı məqalə boyu verdiyi bir xətlə
əsəri zənginləşdirir. Rus tarixindəki ağ
ləkələri sıralayaraq sayan qələm ustası
iki Azərbaycanın yaranmasının İrəvanın
işğalında həlledici rolunu gösrətir.
Əsər boyu verilmiş rəngli şəkillər
bir qayda olaraq, vandalizmin faşist
caynaqlarında can vermiş şəhəri,
memarlıq dili ilə desək, ruhlar şəhərinə
çevrildiyini sübut edir. Sərdar sarayı,
İrəvan hamamı, qədim şərq memarlığının dəyərli nümunələri olan məscidlərin
fotoları, məşhur rus rəssamı Frans
Roubaudun “İrəvan qalasının fəthi” kimi
sənət əsərində məscid günbəzlərinin

Füzuli Suvarma Sistemləri İdarəsi
2021-ci il üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 (iki) Lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Suvarma kanallarının lildən
təmizlənməsinin satın alınması.
Lot – 2. Mal-materialların və ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının www.etender.gov.az vahid
internet portalına elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 60 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılımır.
Füzuli SSİ
• VÖEN– 7500117391
• H/h – AZ92CTRE00000000000002354401
• Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN – 1401555071
• Kod – 210005
• M/h – AZ41NABZ01350100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
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;
– 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 öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar;
– əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş digər sənədlər.
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.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 17 mart 2021-ci il
saat 12.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 1 aprel 2021-ci il saat 12.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2 aprel 2021-ci il
saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

1948-ci ildən Gedaliç, Aşağı Qaranlıq
1936-cı ildən Martuni, Doqquz 1945-ci
ildən Kanaçut adlanır. Zəngi çayının adı
dəyişdirilərək Razdan, Cəlaloğlu mahalı 1924-cü ildən Stepanavan, Göyçə
gölü – Sevan olmuşdur.
Həmçinin burada Ağrı dağı kimi
ağrılı mövzuya da yer verilmişdir. Bu
dağın Türkiyə ərazisində yerləşməsinə
baxmayaraq, ermənilər hər yerdə dağı
öz əraziləri kimi təqdim etməyə çalışırlar. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, bizim
yaşadığımız İsveçdə Ararat firmasının
yemək məhsulları geniş şəkildə satılır.
Ararat isə Ağrı dağının erməniləşmiş
variantıdır.
Eyni zamanda, “İsveç və bütün
Avropada türkologiaynın atası Filip
Yohan van Strahlenberg” məqaləsində
İsveç və Avropanın ilk turkoloqu Filipin
əsərlərində Azərbaycana yer ayrıldığı
diqqət mərkəzinə gətirilir.
Səadət xanımın tərcüməçisi olduğu
əsərləri iki yerə bölünür: İsveçdə yaşayan müəlliflər və öz ruhu ilə səsləşən
əsərlər. Vahid Qazi və Şəlalə Əbildən
etdiyi tərcümələr kitabın ümumi xəttinə
xidmət edir. Bu sətirlərin müəllifinin “Ay
ana, yel vurub sındırdı sünbülümüzü” və “Atillanın açıq pəncərəsi” kimi
Güney Azərbaycanın ictimai-siyasi və
güneylilərin mühacir həyatından bəhs
edən, eyni zamanda, əslən Ağdamlı
olan V.Qazinin “Üsyan nəğməsi”, “Mən
göz şahidiyəm”, “Həyatda qalan ayaq
izləri”, “Milli kimlik harayında” kimi
əsərləri Qarabağın keçmişi və birinci
Qarabağ savaşının acı nəticələri haqda
isveçdilli oxucuya lazımı məlumatı verir.
Tərçüməçinin ruhuna doğma
bildiyi poeziya nümunələri isə Nigar
Rəfibəyli, Ramiz Rövşən, Aydın Əfəndi,
Rəfiq Zəka Xəndan, Zivər Ağayeva,
Adil Rəsuldan etdiyi seçmələrlə kitab
səhifələrini zənginləşdirir.
“Əks – səda: Qarabağ, Təbriz və
İrəvan şahidlərin hekayətlərində” kitabı
əcnəbi dilli oxuculara Azərbaycanın taleyüklü problemlərindən vacib məlumat
verdiyi üçün, düşünürəm ki, digər xarici
dillərə də çevrilib təbliğ edilməlidir.

Eluca ATALI,
İsveçdə Azərbaycan
diasporunun fəalı

Malayziyanın nüfuzlu nəşrlərindən olan “Utusan
Malaysia” qəzeti Xocalı soyqırımının 29-cu
ildönümünə həsr edilmiş geniş məqalə çap edib.
Fevral ayının 24-də dərc edilmiş məqalə “Xocalı:
Azərbaycan xalqının fəryadı” başlığı ilə təqdim
olunub.

Ermənistan Xocalı soyqırımının ağır
yükünü çəkməyə davam edəcək
Azərbaycan Respublikasının Malayziyadakı Səfirliyindən
verilən məlumatda bildirilir ki,
məqalədə 1988-ci ildən etibarən
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının daha sonra
zorakılıq aksiyaları ilə müşayiət
olunduğu, azərbaycanlıların
öz dədə-baba torpaqlarından
didərgin salındığı, bu məqsədlə
hər cür təxribata əl atıldığı geniş şərh olunub. Hərbi
təcavüzün ən şiddətli qəddarlıq
mərhələsi kimi 1992-ci ilin
fevral ayının 25-dən 26-a keçən gecə Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Xocalıya soxularaq qanlı əməliyyat keçirdiyi, çox
sayda insanın qətlə yetirildiyi diqqətə çatdırılıb.
Məqalədə soyqırımından sonrakı günlərdə yerli və xarici
mətbuat işçilərinin, o cümlədən, mərhum jurnalist Çingiz
Mustafayevin qətliamın törədildiyi ərazilərə baş çəkdikləri,
onların gördükləri mənzərədən dəhşətə gəldikləri qeyd olunub. Dünya ictimaiyyətinin Xocalıda törədilən cinayət barədə
məlumatlı olduğu bildirilərək, bu prosesdə Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
2008-ci ildən həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” kampaniyasının önəmli rol oynadığı, görülən işlər nəticəsində bu günə
qədər 120 min insanın və 115 təşkilatın maarifləndirmə işinə
cəlb olunduğu vurğulanıb.
Məqalədə Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri Qaley
Allahverdiyevin fikirlərinə geniş yer verilib. Səfir deyib:
“Ermənistan cəmiyyəti Xocalı soyqırımını törədənləri
ədalətə təslim etmədiyi müddətdə, təkcə insanlıq əleyhinə
olan bu cinayətin ağır yükünü çəkməyə davam etməyəcək,
eyni zamanda özünü etibarlı qonşu statusundan məhrum
edəcəkdir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi tarixə qovuşub. Regionumuzun əməkdaşlıq
potensialında yeni və ümidverici səhifə açılıb. Hesab edirəm
ki, Ermənistan cəmiyyəti fəal şəkildə yeni prosesə qoşulmaq, həmçinin sülh və əməkdaşlığa töhfə vermək üçün təcili
olaraq öz keçmişindən Xocalı soyqırımında törədilmiş ləkəni
təmizləməlidir”.
Qeyd edək ki, 1939-cu ildən nəşr olunan “Utusan Malaysia” Malayziyanın ilk malaydilli qəzeti olmaqla yanaşı, ən
yüksək tirajla gündəlik dərc olunur.

“Xalq qəzeti”

Vaksinasiya prosesinə
qoşulanların sayı getdikcə artır

F

evralın 17-dən Azərbaycanda 50 yaşdan yuxarı vətəndaşların yeni
növ koronavirus (COVID-19) əleyhinə vaksinasiyası həyata keçirilir.
Vaksinasiyaya qoşulanların sayı getdikcə artır.

Poliklinikada çalışan 152 tibb işçisinin
70 faizi yanvarın 18-də başlanan vaksinasiya
prosesinə cəlb olunub. Bununla yanaşı, Səbail
rayonundakı digər səhiyyə qurumlarının da
işçilərindən bu tibb müəssisəsində peyvənd
vurduranlar var. Ümumilikdə, poliklinikamızda
160 səhiyyə işçisinə vaksin vurulub.
Ölkəmizdə vaksinasiya prosesi ilk dəfədir
keçirilmir. Lakin bu dəfə sosial şəbəkələrdə
peyvəndləmə haqqında yalan məlumatlar
yayaraq panika yaratdılar. Hər il payız aylarında qripə qarşı peyvəndləmə aparılsa da, belə
ajiotaj yox idi. Payızda qripə qarşı vaksinasiya
başlananda da birinci qoşulanlardan idim.
Düşündüm ki, pandemiya vaxtı qriplə
xəstələnsəm immunitetim azalacaq. Yaşım
65-dən çox olduğu üçün risk qrupundayam.
Koronavirusa yoluxsam, onu ağır keçirmə
ehtimalım çox idi. Bu səbəbdən, COVID-19
əleyhinə vaksinasiyaya da qoşuldum və hər
iki dozanı vurdurdum. Vətəndaşlara müraciət
edib bildirmək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə
yayılan dezinformasiyalara inanmasınlar və
prosesdə fəal iştirak etsinlər.
Qeyd edim ki, Azərbaycanda istifadə edilən
Çinin “Sinovac” şirkətinin “CoronaVAC” vaksini
təhlükəsizdir, ondan sonra reaksiyalar çox az
halda qeydə alınır. Lakin baş ağrısı, yorğunluq, halsızlıq, qızdırma, hətta epileptik tutma
da müşahidə edilə bilər. Birinci vaksindən
sonra orqanizm koronavirusla mübarizəyə
başlayır, qanda antitellər yaranır. Antitellərin
əmələ gəlməsi ikinci vaksindən sonra 100 faizə
yüksəlir. Antitellərin qalma müddəti isə insanın
orqanizmdən asılıdır.
Vaksinasiya pandemiyanın yox olmasına
kömək edəcək. Lakin peyvənd vurdurandan
sonra arxayınlaşmaq olmaz. Pandemiya
bitənə qədər maska istifadə edilməli, gigiyena

 aydalarına, sosial məsafə prinsiplərinə
q
əməl olunmalıdır. Bu virus sürətlə yayılma
qabiliyyətinə malikdir. Hər yeni yoluxma halı bir
neçə nəfərin yoluxması və virusun zəncirvari
yayılması deməkdir. Ona görə də təkcə
vaksinasiyaya arxayın olaraq digər qaydaları
diqqətdən kənarda saxlamaq olmaz.
Sonda vurğulamaq istərdim ki, bu qaydalara
ətrafımızdakı insanların da əməl etmələrinə
həssas yanaşmalıyıq. Məsələn, mən küçədə
kiminsə maskanı düzgün taxmadığını görəndə
dərhal irad bildirirəm. Haqlı olduğumu görüb
təşəkkür edənlər də var. Hazırda yoluxma sayının azlığı da bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Həm
vaksinasiya, həm də məsuliyyətimizlə bu bəlaya
qalib gələ bilərik. Əks halda, yenidən yoluxma
sayı artar və bizi sərt karantin rejimi gözləyə
bilər.

Kubra CABBAROVA,
Səbail rayonu, 1 saylı şəhər
poliklinikasının baş həkimi

Yollarda hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin
olunması istiqamətində tədbirlər görülür
Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi gücləndirilmiş iş rejimində çalışır.
AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir ki,
fevralın 24-nə keçən gecədən başlayaraq Bakı
şəhərində agentliyin xidmət etdiyi əsas küçə,
prospekt və yollara, həmçinin respublikanın
avtomobil yollarına qarın təmizlənməsinə və
buzlaşmanın qarşısının alınması üçün kifayət
qədər maşın-mexanizm və texnika cəlb edilib.
Gecə boyu qarın ən çox yağdığı və buzlaşmanın olduğu ərazilər, problemli yollar
nəzarətdə saxlanılıb, hərəkətin təhlükəsizliyinin
təmin olunması məqsədi ilə tədbirlər görülüb.
Agentlik tərəfindən aparılan qabaqlayıcı
tədbirlər nəticəsində problem müşahidə olunan
ərazilərdə avtonəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz
və fasiləsiz hərəkəti təmin olunub. Hazırda bu
istiqamətdə işlər davam etdirilir.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi bir daha idarə etdikləri avtonəqliyyat

vasitəsi qış fəslinə, xüsusən də bu cür qarlı
və şaxtalı havaya uyğun təchiz edilməyən
sürücülərə mümkün dərəcədə yollara çıxmamalarını tövsiyə edir. Çünki onların hərəkətində
mütləq şəkildə yaşanacaq problem digər
hərəkət iştirakçılarına maneə törədəcək, bu isə
yollarda sıxlığın yaranmasına gətirib çıxaracaq. Nəticədə, agentliyin texnikalarının vaxtında problemli ərazilərə cəlb olunmasında da
ləngimələr baş verə bilər.

“Xalq qəzeti”

Qusar Suvarma Sistemləri İdarəsi
2021-ci il üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 lot üzrə keçiriləcəkdir.
CARİ TƏMİR İŞLƏRİ:
Lot – 1. Suvarma kanallarının lildən
təmizlənməsi, çay məcralarının tənzimlənməsi və
daş- beton bəndin təmirinin satın alınması.
Lot – 2. Tikinti materiallarının, maşınmexanizmlərə və nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat
hissələrinin satın alınamsı.
ƏSASLI TƏMİR İŞLƏRİ :
Lot – 1. Daş- beton bəndin təmirinin satın alınması.
Lot – 2. Samur- Abşeron Kanalı üzərindəki 1 aqreqatlı nasos stansiyasının (nasos stansiyası binası,
nasos aqreqatı, elektrik mühərriki, elektrik təsərrüfatı,
köməkçi avadanlıqlar ) və təzyiqli polietilen boru
xəttinin (diametri 250 mm, uzunluğu 1500 m) təmirinin
satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender
təkliflərini dovlət satınalamalarının 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
xidmətləri üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci il
dekabrın 30-na kimidir .
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron
qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs-- Abuyev Aslanşah Qubaşah
oğlu.
Ünvan--Qusar şəhəri, Ç.Qurbanov küçəsi 21A.
E-mail: ssiqusar@mail.ru
Telefon-02338)5-54-09.
Maraqlananlar (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştiraka görə
elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan
hesaba hər lot üçün 100 ( bir yüz) manat məbləğdə
vəsait ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənişlmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bank rekvizitləri:
H/h-AZ59 CTRE00000000000002354801
VÖEN-4700132701
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN-1401555071
Kod-210005
Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu-142330

Büdcə səviyyəsinin kodu-7
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T:CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddaçı 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 təklifi
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):
– vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
– iddiaçının fəaliyyəti haqında vergi organları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
– maliyyə vəziyyəti haqqında arayış;
– son bir il ərzində (fəaliyyətinin dayandırıldığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsilə
müəyyənləşdirilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması barədə arayış;
– iddiaçının nizamnaməsi;
– dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə);
– iddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə
qeyd olunan sənədləri 19 mart 2021-ci il saat
10.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflətini
və bank təminatını 5 aprel 2021-ci il saat 10.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan geç təqdim edilən təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə qəbul olunmayacıqdır.
Tender təklifi zərfləri 6 aprel 2021-ci il saat
10.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası
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25 fevral 2021-ci il, cümə axşamı

ABŞ və Kanada liderləri dünyadakı
mövcud çağırışları müzakirə ediblər
Yeni Zelandiya

Delfinlər xilas edilib
Yeni Zelandiyanın Cənub adasının şimalında qara
delfinlər özlərini sahilə
atıblar. Bildirilir ki, 28
delfin mütəxəssislər
tərəfindən xilas
edilib. Yeni Zelandiya Təbiət və Tarixi
İrs Departamentinin
mütəxəssisləri hadisədən dərhal sonra həmin əraziyə
gəliblər. Dənizdə qabarmanın başlamasını gözləyən
xilasedicilər delfinləri açıq dənizə buraxıblar. Bir neçə gün
öncə də həmin yerdə 49 delfin özünü sahilə atıb. Onlardan
40-ı xilas edilərək dənizə qaytarılıb.
Qeyd edilir ki, Qolden-Bey körfəzində qara delfinlərin
məhv olması ilə bağlı son 15 ildə 10 hadisə qeydə alınıb.
Məlumatı “Nat.geo” yayıb.

Birləşmiş Ştatlar və Kanada
Çinlə qarşıdurmada öz fəaliyyətlərini
əlaqələndirmək niyyətindədir. Bu
barədə Kanadanın Baş naziri Castin
Trüdo ilə virtual görüşdən sonra ABŞ
Prezidenti Cozef Bayden bəyan edib.
Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.
ABŞ-ın dövlət başçısı bildirib ki, iki
ölkə liderləri söhbət zamanı dünyada
mövcud olan çağırışlara yanaşma ilə
bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Bu
məsələlər arasında Çinlə daha yaxşı
rəqabət aparmaq üçün birgə fəaliyyətin
əlaqələndirilməsi və ümumi dəyərlərin
qoruması əsas yer tutub.
Qeyd edək ki, hələ fevralın 10-da Kanadanın Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat Xirmətinin
başçısı Devid Vinyo ölkənin Beynəlxalq
İdarəetmədə İnnovasiyalar Mərkəzində çıxışı zamanı bəyan etmişdi ki, Çinin hakimiyyət
orqanları Kanadanın təhlükəsizliyi üçün
birbaşa təhdiddir.

Bundan bir qədər əvvəl, yanvarın
 5-də isə Ağ evin mətbuat katibi Cen
2
Psaki bildirmişdi ki, ABŞ-ın yeni administrasiyası Çin mallarına sabiq dövlət başçısı
Donald Tramp tərəfindən tətbiq olunmuş
rüsumların saxlanmasını məqsədəuyğun
hesab edir.
ABŞ və Kanadanın dövlət başçıları,
eyni zamanda, Şimali Amerikanın aerokosmik müdafiəsinin birləşmiş komandanlığının modernləşdirilməsi və Arktika üzrə
ABŞ-Kanada dialoqunun genişləndirilməsi
barədə də razılığa gəliblər. Bayden deyib:
“Kanada və ABŞ təkcə həyati vacib
tərəfdaşlar, yaxud NATO üzrə müttəfiqlər

deyil, həm də ümumi müdafiəyə sadiq
ölkələrdir. Baş nazir və mən bizim avropalı müttəfiqlərimizlə birgə Transatlantik
təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək üçün
birgə işimizi müzakirə etdik”.
Bir müddət əvvəl ABŞ Prezidenti
Münxen konfransında çıxış edərkən bəyan
etmişdi ki, Vaşinqton və xarici tərəfdaşları
“Çini iqtisadi praktikasına görə cavab
verməyə məcbur etməlidir”.
Çinin xarici işlər naziri, ÇXR Dövlət
Şurasının üzvü Van İ isə Pekin-Vaşinqton münasibətlərinin korlanmasında
günahkarın adını çəkərək bildirib ki, bu
münasibətlərin tarixdə ən pis vəziyyətə
düşməsində sabiq prezident Donald Trampın administrasiyası günahkardır.
Xatırladaq ki, ABŞ və Çin arasında
ticarət qarşıdurması 2018-ci ilin iyulunda
başlayıb. O vaxt Vaşinqton Çinin 34 milyard dollar dəyərində 818 növ məhsuluna
25 faiz rüsum tətbiq etmişdi. Çin də eyni
qaydada cavab tədbirləri görmüşdü.
Bununla yanaşı, hər iki ölkə sonra da
bir-birinin mallarına qarşı yeni qarşılıqlı
rüsumlar tətbiq etmişdi.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Yaponiyanın bəzi prefekturalarında

Afrikanın ən güclü superkompüteri
Mərakeşdə Afrikanın
ən güclü superkompüteri
istifadəyə verilib. Bildirilir
ki, Yeni superkompüter
Atlas dağlarının ən yüksək
zirvəsi şərəfinə “Toubkal” adlanır. ki, qurğunun
əsasını “Intel Xeon Platinum 8276L” prosessorları
ilə təchiz edilən “Dell Poweredge C6420” serverləri
təşkil edir. Bu çiplərə eyni
anda 56 təlimat axınını
emal etmək imkanına malik 28 hesablama nüvəsi daxildir.
“Toubkal” superkompüterinin məhsuldarlığı 3,15 petaflops,
pik məhsuldarlığı isə 5 petaflops səviyyəsindədir.
Xəbəri “Servernews” verib.

Ukrayna
Yoluxma və ölüm halları artır
Ukraynada son
sutka ərzində koronavirusa 5 min 850
nəfər yoluxub. Bu,
son günlərin ən yuxarı
göstəricisidir. Virusa ən
çox yoluxma İvanoFrankovsk və Vinnitsa
vilayətlərində qeydə
alınıb. Son sutkada ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayında da artım qeydə alınıb. Belə ki, son sutkada Ukraynada
152 nəfər koronavirusdan həyatını itirib. İndiyədək isə Ukraynada 1 milyon 317 min 694 yoluxma faktı təsdiqlənib.
Xəstələnənlərdən 1 milyon 155 min 422 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb. Pandemiya dövründə koronavirusdan
ölənlərin sayı 25 mini ötüb.
Xəbəri “Worldometer” verib.

İtaliya
Yeni baş məşqçi
İtaliya “A”
seriyasında çıxış
edən “Kalyari”
klubuna yeni baş
məşqçi təyin olunub. Komandanın
sükanı arxasına
Leonardo Smpliçi
gətirilib. 54 yaşlı
mütəxəssislə 2022ci ilin yayınadək müqavilə imzalanıb. İtaliyalı baş məşqçi
bu vəzifədə fevralın 22-də istefaya göndərilmiş Eusebio di
Françeskonu əvəzləyib.
Məlumatı “Eurosport” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Qar örtüyünün hündürlüyü Sarıbaşda (Qax)
47 sm, Şahdağda 27 sm,
Lerikdə 16 sm, Qrızda 14
sm, Gədəbəydə 12 sm,
Xaltan, Ağsu, Şamaxıda
11 sm, İsmayıllıda 10 sm,
Mərəzədə 9 sm, Qusarda 8
sm, Qubada 7 sm, Kişçayda (Şəki) 6 sm, Lənkəran,
Şabran, Altıağacda 4 sm,
Xınalıq, Oğuz, Qəbələdə 3 sm, Göyçay, Astarada 2 sm, Şəki,
Xaçmaz, Zərdab, Yardımlıda 1 sm, Bakıda 23 sm, Sumqayıtda
8 sm, Binədə 7 sm, Maştağada 5 sm olub.
Şimal-qərb küləyi Neftçalada 28 m/s, Naftalanda 24 m/s,
Salyanda 23 m/s, Hacıqabul, Ceyrançöldə 20 m/s, Mingəçevir,
Tərtərdə 18 m/s, Ağstafa, Xaçmaz, Beyləqan, Tovuzda 16 m/s,
Biləsuvarda 15 m/s, Qum adası, Maştağada 28 m/s, Neft Daşları, Pirallahı, Bakıda 25 m/s, Sumqayıtda 23 m/s, Binədə 22 m/s,
Çilov adasında 21 m/s-dək güclənib. Neft Daşları stansiyasının
məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 6.4 metrə çatıb.
Hazırda Bakıda havanın temperaturu 6 dərəcə şaxtadır.

Ukraynada karantin
rejimi uzadılıb

İşsizlik artıb

Mərakeş

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin fevralın 24-ü
saat 15:00-a olan məlumatına əsasən Naftalan, Gəncə,
Şəmkir, Ağdam, Oğuz, Qəbələ, Zaqatala, Şəki, Şamaxı,
İsmayıllı, Qrız, Qobustan, Altıağac, Quba, Qusar, Xaltan,
Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Zərdab,
Kürdəmir, Sabirabad, Hacıqabul, Neftçala, Yardımlı,
Lerik, Lənkəran, Astara, Ağsu, Kişçay (Şəki), Sarıbaş
(Qax), Nabrana qar yağıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

vəziyyət yaxşılaşıb

Böyük Britaniya
Böyük Britaniya
Milli Statistika İdarəsinin
açıqladığı məlumata
əsasən, karantin
dövründə işsizlik 5 faizə
yüksəlib. Dekabr ayından bəri ölkədə davam
edən karantin rejimi
işsizlərin sayını artırıb.
Böyük Britaniyanın Maliyyə naziri Rişi Sunak pandemiyaya
görə işini itirən şəxslərə dövlət tərəfindən maddi dəstəyin
olacağını açıqlayıb. Bu günə qədər 10 milyon insanın
faydalandığı və dövlətin təxminən 40 milyard funt-sterlinq
xərclədiyi bu dəstək aprel ayına qədər davam edəcək.
Xəbəri BBC verib.

Hava şəraiti kəskin dəyişib

“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata görə,
Finlandiyanın turizm sektoru 2020-ci ildə koronavirus
pandemiyası səbəbindən 7 milyard avro itirib.
NHK “Wolrd” telekanalının yaydığı məlumata görə,
 aponiyanın Aiçi, Osaka, Kioto və Hyoqo prefekturalarının
Y
hakimiyyət orqanları epidemioloji vəziyyətin vaxtından
əvvəl yaxşılaşmasını nəzərə alaraq, mərkəzi hökumətdən
fövqəladə vəziyyət rejiminin martın 7-dən əvvəl ləğv
olunmasını xahiş ediblər.

Koronavirus Finlandiyanın turizm
sektoruna 7 milyard avro zərər vurub
Bildirilir ki, koronavirus pandemiyası və bununla əlaqədar tətbiq
olunan məhdudiyyətlərə görə, vətəndaşların Finlandiya daxilindəki
səyahət xərcləri 40 faizdən çox azalıb. Ümumilikdə, ötən il yerli
və xarici turistlər Finlandiyada 9,3 milyard avro xərcləyib ki, bu da
2019-cu ildə istirahət edənlərin xərclədiyi məbləğdən, təxminən,
7 milyard avro azdır.
Mütəxəssislərin fikrincə, turizm sahəsində belə əhəmiyyətli
dərəcədə geriləmənin əsas səbəbi koronavirusun yayılmasının
qarşısını almaq məqsədilə Finlandiya, həm də digər ölkələrdə qəbul
edilmiş səyahət siyasəti və məhdudlaşdırıcı tədbirlərlə bağlıdır.
Qeyd edilir ki, Finlandiyanın turizm sənayesinə, həm də xaricdən
gələn qonaqların azalması da ciddi təsir edib.
Finlandiyanın İqtisadiyyat və Məşğulluq Nazirliyinin hesablamalarına görə, bütövlükdə 2020-ci ildə ölkə iqtisadiyyatının digər
sahələrinə turizm sektoru qədər zərər dəyməyib. Dəqiqləşdirilmiş
məlumatlara görə, ÜDM-də azalma, təxminən, üç faiz təşkil edib.

“Jiji–Press” isə yazır ki, son günlər bu prefekturaların
ərazilərində yeni yoluxmaların sayında kəskin azalma qeydə
alınıb. Buna görə də həmin prefekturaların qubernatorları
hökumətdən fövqəladə vəziyyət rejimini fevralın 28-də ləğv
etməyi xahiş ediblər.
Xatırladaq ki, Yaponiyanın regionlarında fövqəladə
vəziyyət rejimi yanvarın 7-də bir ay müddətinə elan edilib.
Lakin sonradan 10 prefekturada onun müddəti martın 7-dək
uzadılıb. Buraya paytaxt ilə yanaşı, Tokionun yaxınlığında
yerləşən Kanaqava, Saytama, Çiba, Osaka, Hyoqo, Kioto,
Qifu, Aiçi və Fukuoka prefekturaları daxildir. Həmin prefekturalarda təqribən 70 milyondan çox insan yaşayır ki, bu da
Yaponiya əhalisinin yarıdan çoxunu təşkil edir.
Son məlumatlara görə, Yaponiyada koronavirusa
yoluxanların ümumi sayı 428 min nəfəri ötüb. Onlardan
7,6 mini həyatını itirib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Dövlət
İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs


COVID-19 virusuna görə Ukrayna hökuməti
karantin rejimini aprelin 30-dək uzadıb. Yenidən
kafe və restoranlar işləməyəcək. Kinoteatr, teatr,
muzey salonlarında və digər mədəni obyektlərdə
tamaşaçıların yalnız 50 faizi iştirak edə bilər.

Nəqliyyatda və digər
ictimai yerlərdə tibbi maska taxmaq məcburidir. Karantin rejimi ölkənin bütün
bölgələrini əhatə edir.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

BİLDİRİŞ
“Su İdmanı sarayı” MMC -nin “Menerga”
havalandırma sisteminin təmiri və ehtiyat
hissələrinin satın alınması məqsədilə elektron
satınalma vasitəsilə keçirilən açıq tender
prosedurunda iştirak etmiş iddiaçıların təklifləri
qiymətləndirilmişdir. Kotirovka sorğusunun nəticəsi
haqqında tender komissiyasının 10 fevral 2021-ci il
tarixli yekun protokoluna əsasən “Bridge company
” MMC qalib elan edilmiş və həmin təşkilatla 
2021-ci il fevralın 24-də müvafiq satınalma
müqaviləsi imzalanmışdır.
Tender komissiyası

BİLDİRİŞ

Tibbi qoruyucu vasitələrin satın alınması üçün təkliflər sorğusu elan edir
İddiaçılar müqaviləni yerinə yetirmək üçün lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Təşkilat – Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs (VÖEN – 1304673921).
Bank – “Azər-Türk bank” ASC-nin Müştəri Xidmətləri
Mərkəzi
Ünvan – Bakı şəhəri, C.Məmmədquluzadə küçəsi 85;
192/19
VÖEN – (bank) 9900006111
Kod – 507699
SWIFT: AZRTAZ22
M/h – AZ02NABZ01350100000000022944
H/h – AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı tələb olunmur.
İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
– təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
– tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);
– tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin təminatı)
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü müddətində qüvvədə olmalıdır);
– Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
– iddiaçının son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
– iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
 eydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq
q
edilmiş surətləri);
– tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq
səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən
sənəd;
– iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün potensial imkanları
və maddi-texniki bazası haqqında yazılı məlumat;
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
İddiaçılar təkliflər sorğusunda iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri 11 mart 2021-ci il saat 17.00-dək təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan tender təkliflərinə
baxılmayacaqdır.
Təkliflər 12 mart 2021-ci il saat 11.00-da açılacaqdır.
Təkliflər qiymətləndirilib müqayisə edilərkən “Əsas şərtlər
toplusu”nda müəyyənləşdirilən keyfiyyət tələblərinə cavab verən
yerli mallar (işlər və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin xeyrinə
xaricdən idxal olunan eyni malların qiymətinin 20 faizi həcmində
güzəştli düzəliş tətbiq edilir.
İddiaçıların tender təklifi, həmçìnin tenderlə əlaqədar bütün
yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində həyata keçirilməlidir.
Qiymət təklifləri Azərbaycan manatı ilə verilməlidir.
Əlaqələndirici şəxs: İlham Əliyev, telefon: 502-47-53/56/58,
daxili 144
Faks – 465-87-96, 502-47-22
E-mail – i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan – AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq
küçəsi 1M.

Tender komissiyası

“Xalq qəzeti”nin 24 fevral 2021-ci il tarixli
nömrəsində Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Toxum
Fondunun dəftərxana və təsərrüfat mallarının satın
alınması üçün dərc edilmiş kotirovka sorğusunda
zərflərin açılışı tarixi 1 mart 2021-ci il saat 11.00 kimi
oxunmalıdır.
Tender komissiyası

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının Vətəndaşların müraciətləri
ilə iş şöbəsinin əməkdaşları iş yoldaşları Reyhan
Hüseynovaya anası
FAMILƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının Vətəndaşların müraciətləri ilə iş
şöbəsinin əməkdaşları iş yoldaşları Elmira Vəlimətovaya
atası
EYVAZ KIŞININ

ÂÂ Fevralın 25-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir
qar yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim
şimal-qərb küləyi əsəcək,gündüz cənub küləyi ilə
əvəz olunacaq. Gecə 9 dərəcəyədək şaxta, səhər
4 dərəcəyədək şaxta, gündüz 0 dərəcəyə yaxınlaşacaq. Gecə və səhər yolların buz bağlayacağı
ehtimalı var.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək.Gecə 3-8° şaxta, gündüz 0-5°
isti olacaq.

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Ağdam,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında arabir qar yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək Gecə 10-15°, gündüz
0-5° şaxta olacaq. Yollar buz bağlayacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında arabir qar yağacağı,
gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Bəzi yerlərdə duman. Qərb küləyi əsəcək.Gecə
3-8° şaxta, gündüz 2° şaxtadan 3°-dək isti olacaq.
Yollar buz bağlayacaq
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında arabir qar
yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman. Qərb küləyi

əsəcək. Gecə 5-10° , gündüz 0-5°, dağlarda gecə
15-20°, gündüz 3-8° şaxta olacaq. Yollar buz
bağlayacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında arabir qar yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 0-5°
isti olacaq. Yollar buz bağlayacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var.
Gündüz yağıntı tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın
temperaturu gecə 2-5° şaxta, gündüz 0-5° isti,
dağlarda gecə 5-10°, gündüz 0-5° şaxta olacaq.
Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq.

"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

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
İsrafil Qurbanov, Əlipənah Bayramov, Əli Şamilov,
Akif Cabbarlı, Tahir Abbasov, Məsaim Abdullayev, Tahir
Aydınoğlu və Namiq Əhmədov keçmiş müəllimləri,
Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
kafedrasının professoru
ABDULLA ABASOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
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