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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev Pakistanın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsi
sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini videoformatda qəbul edib
buna nail olduq və bunu bütün
dünyaya nümayiş etdirdik.
Ancaq biz sülh istəyirik
və bu gün sülhü təbliğ edirik.
Beləliklə, bizim hərbi sahədə
əməkdaşlığımız dünyada sülhün bərqərar olunması işinə
töhfə verəcək. Bir daha xoş
gəlmisiniz. Sizə ölkəmizdə yaxşı
vaxt keçirməyi və həmkarlarınızla
səmərəli iş aparmağı arzulayıram.

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev martın 3-də Pakistan İslam Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin
sədri general Nadim Razanın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini videoformatda qəbul edib.

A

Nümayəndə heyətini salamlayan Prezident İlham Əliyev
dedi:
– Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Sizi görməyə çox şadam. Əminəm
ki, sizin səfəriniz hərbi sahədə
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı
gücləndirəcək. Bu günə qədər
bu əməkdaşlıq çox səmərəli
olmuşdur və biz tərəfdaşlığımızı
genişləndirmək arzusundayıq.
Əvvəlcə, müharibə zamanı
nümayiş etdirilən həmrəyliyə
və dəstəyə görə qardaş Pakistana təşəkkürümü ifadə etmək
istəyirəm. Torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda apardığımız müharibə
44 gün çəkdi və Azərbaycanın
Ermənistan üzərində qələbəsi ilə
başa çatdı. Biz 30 ilə yaxın işğal
altında olan ərazilərimizi azad
etdik.
Müharibənin ilk günündən
Pakistan Azərbaycana həmrəylik
və dəstək nümayiş etdirdi. Pakistan Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən qoşunların dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb
edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrinin icrasının tərəfdarı
kimi çıxış etdi və Ermənistanın
təcavüzünü pislədi. Bu, həqiqi qardaşlıq və dostluğun nümunəsi idi.
Yəqin bilirsiniz ki, Azərbaycanda

insanlar Pakistan xalqı ilə,
ölkənizlə bağlı öz hisslərini nümayiş etdirdilər, müharibə zamanı
Pakistan bayraqlarını dalğalandırdılar. Bu, bir daha bizim birlik və
qardaşlığımızı nümayiş etdirir.
Ölkələrimiz arasında
əlaqələrin uzun tarixi var. Pakistan dünyanın Ermənistanla
diplomatik münasibətlər qurmayan azsaylı dövlətlərindən biridir
və Azərbaycanın torpaqlarının
işğalı səbəbindən Ermənistanı
rəsmi olaraq tanımayıb. Xalqımız bundan xəbərdardır və biz
bunu çox yüksək qiymətləndiririk.
Azərbaycan da öz növbəsində,
hər zaman Kəşmir məsələsi
daxil olmaqla, bütün digər
məsələlərdə Pakistanı dəstəkləyir.
Bu dəstək tərəfimizdən BMT,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və
digər beynəlxalq təsisatlarda
verilir. Sabah İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının videokonfrans formatında Zirvə toplantısı keçiriləcək
və biz ölkələrimiz arasında iqtisadi
əməkdaşlığı müzakirə edəcəyik.
İkitərəfli münasibətlərimizə bir
daha toxunaraq qeyd etmək
istəyirəm ki, biz diqqətimizi iqtisadiyyat sahəsində cəmləşdirəcəyik.
Buraya energetika və nəqliyyat
sahəsi aiddir. Biz ümid edirik ki,

***

Pakistan ölkəmizin ərazisindən
keçən mövcud və yeni yaranmaqda olan nəqliyyat marşrutlarına qoşulacaq. Beləliklə də biz
əməkdaşlığımızı bu sahədə də
genişləndirmiş olacağıq.
Əlbəttə, hərbi sahədə
əməkdaşlığımızın böyük potensialı var və əminəm ki, bu gün siz
həmkarlarınızla gələcək planlarımızı müzakirə edəcəksiniz.

Biz artıq Pakistan müdafiə
sənayesinin məhsulları ilə tanışıq.
Bildiyiniz kimi, biz Pakistandan
hərbi avadanlıq almışıq və bu
prosesi davam etdirmək arzusundayıq. Bununla yanaşı, biz birgə
hərbi təlimlər üzərində düşünürük.
Hesab edirik ki, artıq bunun vaxtı
çatıb.
Biz artıq Azərbaycan, Türkiyə
və Pakistan arasında siyasi və

digər sahələrdə, o cümlədən
müdafiə sahəsində üçtərəfli
əməkdaşlıq formatının yaxşı
nəticələrinin şahidi olduq. Hesab edirəm ki, biz səylərimizi
birləşdirərək mövqelərimizi
gücləndirəcəyik və sülhə töhfə
verəcəyik. Çünki ölkələrimiz regionda sülh və ədalətin tərəfdarıdır.
Biz beynəlxalq hüququn
işləmədiyini, BMT Təhlükəsizlik

Prezident İlham Əliyev:
Regionda sülhün bərqərar edilməsi
üçün lazım olan bütün addımları atırıq
Dövlət başçımızın fevralın 26-da yerli və xarici media
nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransında
səsləndirilən bir sıra məqamlar sübut etdi ki, Azərbaycan,
sözün həqiqi mənasında, müharibə yox, sülh tərəfdarıdır.
Bu arqumentləri həm Prezident səsləndirdi, həm də bəzi
jurnalistlər.
Rusiyanın “Zvezda” və “Bolşaya Aziya”
media holdinqlərini təmsil edən jurnalist
Prezident İlham Əliyevə müraciətlə qeyd
etdi ki, “Siz bütün dünyanın gözü qarşısında
nadir presedent yaratdınız. Çünki Siz
Qarabağ müharibəsi zamanı mütləq
mənada sülhməramlı kimi çıxış etdiniz.
Siz 23 dəfə sülh haqqında danışdınız,
halbuki digər tərəf bir dəfə də olsun, bu
cür bəyanat vermədi”. Bu fikirləri ölkəmizin
və dövlət başçımızın mövqelərinin rəqibin
mövqelərindən nə qədər fərqləndiyinin
canlı sübutu oldu. Rusiyalı jurnalistin bu
fikirlərinin dünyanın 35 ölkəsini təmsil
edən mətbuat təmsilçilərinin iştirak etdiyi
və sualların dörd dildə cavablandırıldığı
tədbirdə səsləndirilməsi Azərbaycanın haqq
yolunun təbliği baxımından olduqca böyük
əhəmiyyət kəsb edirdi.
Bu məqamda Azərbaycanın sülhə
can atmasının əsas göstəricilərindən
olan iqtisadiyyatın durmadan inkişafının,
mükəmməl ordu quruculuğunun davam
etdirilməsini, düşünülmüş xarici siyasətə
verilən önəmi yada salmaq kifayətdir.
Çünki aqillər xatırladıblar ki, “əgər sülh
istəyirsənsə, müharibəyə hazır ol.”
Azərbaycan 2003-cü ilin payızından
etibarən ölkəmizə və regiona sülh
gətirilməsi üçün lazım olan bütün
addımları atmışdır. Doğrudur, ötən əsrin
90-cı illərinin sonunda ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlmiş və
Gürcüstanın da səmimiyyətlə dəstəklədiyi
“Qafqaz evi” ideyası da bölgəmizə
sülh gətirilməsinə xidmət edirdi. Ancaq

Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə
atılan addımları daha da qətiləşdirdi və
nəticə göz qabağındadır.
Dövlət başçımız Ermənistanın sülhə
məcbur edilməsi üçün atdığımız addımları
heç zaman gizlətməyib. Elə fevralın
26-da keçirilən mətbuat konfransında
da bu barədə açıq şəkildə danışdı: “Biz
Ermənistanı ardıcıl olaraq bütün beynəlxalq,
regional layihələrdən təcrid etmişdik.
Ermənistanı iqtisadi cəhətdən sarsıtmaq,
çökdürmək, təcrid etmək bizim siyasətimiz
idi. Mən bunu heç vaxt gizlətmirdim və
dəfələrlə açıq deyirdim, torpaqlarımız nə
qədər ki, işğal altındadır, biz bu siyasəti
aparacağıq. Deyirdim ki, Ermənistan öz
silahlı qüvvələrini bizim torpaqlarımızdan
çıxarsın, ondan sonra bölgədə işbirliyi
də ola bilər, əməkdaşlıq da ola bilər və
bizim siyasətimizdə dəyişiklik də ola bilər.
Əfsuslar olsun ki, nə əvvəlki xunta rejimi,
nə də ki, 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş
hökumət bizim bu çağırışlara qulaq asmadı.
Əgər vaxtında qulaq assaydılar, bu gün
belə rəzil duruma düşməzdilər”.
Xatırladaq ki, ermənilərin rəzil duruma
düşdüyünü sübut edən faktlardan birini dilə
gətirən dövlət başçımız dünya mətbuatının
qarşısında dedi ki, müharibədən sonra
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə erməni
tərəfin nümayəndələri, sülhməramlı missiya
və bizim nümayəndələr birlikdə mindən çox
həlak olmuş erməni hərbi qulluqçusunun
cəsədlərini tapdılar və erməni tərəfə
verdilər. Biz özümüzü əxlaq normalarına və
ümumbəşəri davranış normalarına müvafiq

şəkildə aparırıq. Lakin minalanmış sahələrin
xəritələrini bizə verməmək dinc vətəndaşları
və hərbi qulluqçuları bilərəkdən ölümə
və şikəstliyə məhkum etmək deməkdir.
Hansı əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər?
Yəni Ermənistan tərəfi açıq şəkildə sülh
proseslərinə badalaq gəlməyə çalışır.
Böyük Britaniyanın “Teleqraf” qəzeti
əməkdaşının “Sizcə, davamlı sülhü təmin
etmək, gələcəkdə belə soyqırımlarının
qarşısını almaq olarmı və Azərbaycanın
belə bir səmimi niyyəti varmı ki, gələcəkdə
davamlı sülhün tərəfdarı olacaq?” -- sualını
mətbuat konfransının bütün iştirakçıları
təəccüblə qarşıladılar. Çünki Azərbaycanın
sülhə xidmət etdiyi, danışıqlar prosesində
daim güzəştlərə getdiyi artıq dünyada
hamıya məlumdur.
İngilis jurnalistin bu məzmunlu sualı
onun zaldakı həmkarlarını heyrətləndirsə də,
Prezident İlham Əliyev bu suala da tövrünü
pozmadan, sadə dildə və səmimiyyətlə
cavab verdi: “Əlbəttə ki, biz davamlı
sülhə nail olmaq istəyirik. Bu, düşmənçilik
səhifəsini çevirmək üçün yeganə yoldur.
Bunu görmək üçün mən sizi 10 noyabr
Bəyanatı ilə tanış olmağa dəvət edirəm.
Mən, Rusiya Prezidenti və Ermənistanın baş

naziri ona imza atmışıq. Erməni tərəfi bizə
qoşunların çıxarılması tarixini verən kimi
biz müharibəni dayandırdıq. Müharibənin
ilk günündən mən hər bir müsahibəmdə
və bəyanatımda onu vurğulayırdım ki,
Ermənistanın baş naziri şəxsən özü, onun
hər hansı bir məmuru deyil, özü bizə Füzuli,
Şuşa, Cəbrayıl və digər rayonlarımızdan
qoşunların çıxarılması tarixini verən kimi
biz müharibəni dayandıracağıq. Yəni, biz
bunu sülh yolu ilə edə biləriksə, müharibə
dayanacaq”.
Həqiqətən, Azərbaycan öz ərazilərini
düşmən tapdağından azad etmək üçün
daim hərbi həll yolunu seçə bilərdi.
Ancaq Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
qoruyub saxlamış Heydər Əliyevin siyasi
kursunun bir nömrəli prioriteti məhz sülhə
sadiq olmaqdır. Məhz ona görə də biz
münaqişənin başa çatdırılması üçün otuz
il gözləmişik. Dövlət başçımızın da dediyi
kimi, bizim niyyətimiz hər zaman aydın və
səmimi olub. Doğrudur, Ermənistan ən azı
müəyyən bir əlamətlər nümayiş etdirirdi
ki, münaqişə dinc yolla həll oluna bilər.
Elə ona görə də Azərbaycan danışıqlarda
iştirak edirdi: “Ancaq biz dərk edəndə ki,
Ermənistan hökuməti bizə heç bir santimetr

Şurasının qətnamələrinin 27
il ərzində icra edilmədiyini,
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
Ermənistana qarşı sanksiyaların
tətbiq olunmadığını, Ermənistanın
cəzalandırılmadığını və sonsuz
danışıqların dalana dirəndiyini
görəndə ədaləti özümüz bərpa
etməli olduq. Yəni, beynəlxalq
hüquq işləmədiyi halda, o, güc
vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Biz

Pakistanın Birləşmiş
Qərargah Rəisləri Komitəsinin
sədri general Nadim Raza dedi:
– Çox sağ olun cənab
Prezident. Əvvəlcə, Sizinlə
görüşməkdən böyük şərəf hissi duyuram və bu cür yerinə
düşən görüş fürsətinə görə Sizə
olduqca minnətdaram. Sizin və
Azərbaycan xalqının 44 günlük müharibədə tam Qələbəsi
münasibətilə Sizi öz adımdan,
Pakistanın bütün Silahlı Qüvvələri
və Pakistan xalqı adından təbrik
etmək istərdim. Deməliyəm ki,
Zəfəriniz eyni istəklə Pakistanda
qeyd olundu. Buna görə, Zatialiləri, cənab səfir hadisələrin
gedişatı haqqında bizi daim
məlumatlandırırdı. Müharibənin
istənilən anında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əməliyyatları bizim
kütləvi informasiya vasitələrində
əsas başlıqla gedirdi. Bir daha tam
Qələbəniz münasibətilə Sizi təbrik
edirəm.

AZƏRTAC

Ölkəmiz müharibədən sonra aralarında ixtilaflar olan
bəzi ölkələri bir araya gətirmək üçün səy göstərir. Nə üçün biz
bunu edirik? Biz istəyirik ki, sabitlik olsun, sülh olsun, ədavət
olmasın, risklər azalsın. Biz bu bölgədə yaşayırıq. Azərbaycanın
daxilində hər hansı bir təhlükə, risk mənbəyi yoxdur.
Müharibədən əvvəl də yox idi, indi də yoxdur.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
torpağı belə geri qaytarmaq niyyətində deyil
və iyul, avqust aylarında bizə qarşı bir sıra
hərbi təxribatlar törədildi, sonra da sentyabr
ayındakı təxribat -- biz təbii ki, adekvat
cavab verməli olduq”.
Dövlət başçımız təkcə ingilis jurnalistə
deyil, bütün bədxahlarımıza və dostlarımıza
xatırlatdı ki, davamlı sülh yalnız imzalanmış
10 noyabr bəyanatına sadiqlik nümayiş
etdirməklə olar: “ Ancaq bunu hər kəs çox
gözəl anlayır ki, biz müharibəni davam
etsəydik, Ermənistan üçün nəticələr daha
ağır və acınacaqlı ola bilərdi”.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan
Prezidenti 44 günlük müharibədən sonra
yaranmış vəziyyətin Ermənistan üçün
də səmərəli olacağı fikrindədir. Dövlət
başçımız xatırladır ki, bizim məqsədimiz
artıq üçtərəfli qaydada – Ermənistan və
Rusiya ilə birlikdə kommunikasiyaların
bərpası, Zəngəzur dəhlizinin yaradılması
və nəqliyyat baxımından bütün maneələri
aradan qaldırmaqdır: “Bu, baş tutsa, burada
Ermənistan da mənfəət əldə edəcək, onlar
sülhün xeyrini görəcəklər. Daha bir şərtimiz –
sülh üçün şərt ondan ibarətdir ki, Ermənistan
siyasi dairələri anlamalıdırlar, hər hansı bir
revanş və ya qisas cəhdləri Azərbaycan
tərəfindən ciddi şəkildə cəzalandırılacaqdır.
Biz hər hansı bir təhlükə görsək, bunu
özümüzə ciddi təhlükə hesab etsək, buna
dərhal cavab verəcəyik. Ona görə də mən
xəbərdarlıq edirəm ki, burada hər hansı bir
revanşizm və qisas cəhdləri olmamalıdır. 10
noyabr bəyanatı Ermənistan tərəfindən tam
icra olunmalıdır və sülh tədricən addımaddım regiona gələcək”.
Azərbaycan Prezidenti hesab edir
ki, regionun gələcək inkişafı üçün bu
gün nadir imkanlar yaranıb. Çünki həm
Bakının, həm də ölkəmizin tərəfdaşlarının
fikrincə, müharibə başa çatıb və biz artıq
kitabın o səhifəsini bağlamalı, xalqlar və
dövlətlər gələcəyə baxmalıdırlar. Xüsusilə
vurğulanmalı məqamlardan biri də odur ki,
qonşularımız da bizim fikirlərimizi bölüşürlər.
Yəni regionun gələcək inkişafı, inteqrasiya
layihələrinin icrası ilə bağlı qonşu dövlətlərlə

bizim aramızda – təbii ki, Ermənistan istisna
olmaqla -- fikir ayrılığı yoxdur.
Prezident İlham Əliyevin Türkiyə,
Rusiya, İran rəhbərləri ilə bu məsələ ilə
bağlı bir çox söhbətləri, xarici işlər nazirləri,
Baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində
məsləhətləşmələr, təmaslar olub və
ölkələrimiz faktiki olaraq tam yekdil fikirdədir
ki, bu imkandan maksimum səmərə ilə
istifadə etməliyik.
Dövlət başçımız jurnalistlərdən birinin
“gələcəkdə azərbaycanlılarla ermənilərin
birgə yaşamasının mümkünlüyü” barədə
verdiyi sualı cavablandırarkən də
xalqımızın və şəxsən özünün nə dərəcədə
sülhməramlı olduğunu sərgiləyərək dedi
ki, bu, mümkündür. Azərbaycanın, əslində,
siyasəti də, mövqeyi də, xalqımızın
düşüncələri də bu fikri təsdiqləyir. Çünki
biz əməkdaşlığa açıq olan ölkəyik
və Azərbaycanda müxtəlif xalqların
nümayəndələri əsrlər boyu bir ailə kimi
yaşayırlar. Azərbaycanda heç vaxt dini,
milli zəmində hər hansı qarşıdurma,
anlaşılmazlıq olmamışdır. İkinci Qarabağ
müharibəsi bunu bir daha göstərdi. Yəni,
bütün xalqların nümayəndələri bir bayraq
altında bir yumruq kimi birləşdi və bu
Qələbədə Azərbaycanda yaşayan hər bir
xalqın öz qiymətli və dəyərli payı var.
Sadə azərbaycanlıları məmnun edən
məqamlardan biri də dövlət başçımızın
mətbuat konfransında Xankəndi və Xocalı
barədə dediyi fikirlər oldu: “Əminəm
ki, Qarabağın bu gün sülhməramlı
missiyasının nəzarətində olan torpaqlara
da azərbaycanlılar qayıtmalıdırlar,
qayıdacaqlar. Noyabrın 10-da imzalanmış
bəyanatda bu göstərilir. Bəli, bu, bir qədər
zaman və birgə səylər tələb edəcək. Amma,
bu, qaçılmazdır. O cümlədən biz Xocalıya
da qayıdacağıq. Bunun başqa yolu yoxdur.
Ermənistan tərəfi də bunu anlamalıdır ki,
süni əngəllər yaratmaq istəsə, ancaq özünə
zərbə vurmuş olar”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin
mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli üçün yaradılmış
Əlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası keçirilib

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş
qaydada həlli üçün Azərbaycan Respublikası P
 rezidentinin
2020-ci il 24 noyabr tarixli sərəncamı ilə yaradılmış Əlaqələndirmə
Qərargahının növbəti – 4-cü iclası keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, iclası açan
Qərargahın rəhbəri, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev
Qərargahın fəaliyyətini dövlətimizin
başçısının işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə quruculuq işlərinin aparılması üzrə müəyyənləşdirdiyi strateji
istiqamətlərə və tapşırıqlara uyğun

olaraq həyata keçirdiyini qeyd edib.
Qərargahın rəhbəri bildirib ki,
ötən həftə yerli və xarici media
nümayəndələri üçün keçirilmiş mətbuat
konfransı zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev azad
edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və
yenidənqurma işlərinin ölkəmiz üçün

taleyüklü məsələ olduğunu xüsusi
olaraq vurğulayıb.
İclasda işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə həlledici əhəmiyyət kəsb
edən minalardan təmizləmə, ölkə
vətəndaşlarının qayıdışı, enerji təminatı
və xüsusilə də “Yaşıl enerji” məsələləri,
şəhərsalma və nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı üçün qısa və uzunmüddətli
planlar, “Ağıllı kənd” konsepsiyasının
tətbiqi üzrə məruzələr dinlənilib və
müvafiq təlimatlar verilib.
İclasda dövlətimizin başçısının
tapşırıqlarına uyğun olaraq işlərin planlı
və ardıcıl surətdə aparılmasının vacibliyi
vurğulanıb.

Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri
Ədliyyə Nazirliyində olub

Martın 3-də ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov Yaponiyanın
Azərbaycandakı səfiri Cuniçi Vada ilə görüşüb. Nazirlikdən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, dövlətlərimiz arasında səmərəli əməkdaşlıq
münasibətlərinin inkişafını qeyd edən nazir Azərbaycan Prezidenti,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində
ölkəmizin böyük Qələbəsini vurğulayıb, torpaqlarımızın 30 illik erməni
işğalından azad olunduğunu, təcavüzkar düşmənin törətdiyi müharibə
cinayətlərini, ərazilərimizin büsbütün viran edildiyini diqqətə çatdırıb.
Bununla bağlı dünya
ictimaiyyətinin obyektiv və
dolğun məlumatlandırılması
üzrə görülən tədbirlərdən
bəhs olunaraq, Azərbaycan

həqiqətlərinin yapon mediasında işıqlandırılması
məmnunluqla qeyd olunub.
Səfir Yaponiyanın 30
il ərzində Azərbaycanla

Azərbaycanın xarici işlər
naziri italiyalı həmkarı ilə
telefonla danışıb

dostluq münasibətlərinin
dərinləşdiyini, siyasi,
iqtisadi, hökumətlərarası
münasibətlərin yüksək
səviyyədə olduğunu

v urğulayıb, ölkəsinin regionda sülhün bərqərar olması,
müharibənin dinc yolla həlli
ilə bağlı mövqeyini ifadə
edib, O, müharibə zamanı
həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib, azad edilmiş
ərazilərimizin bərpasında
ölkəmizə hər cür dəstək
göstərməyə hazır olduğunu
söyləyib.
Görüşdə hüquqi sahədə
əməkdaşlığın perspektivləri
barədə fikir mübadiləsi
aparılıb, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə aparılan
məhkəmə-hüquq islahatlarından danışılaraq bu sahədə
Yaponiya Hökumətinin
dəstəyi qeyd olunub.
Həmçinin Azərbaycanda
hakimlərin Avropada örnək
kimi dəyərləndirilən şəffaf
seçiminə maraq göstərilib,
hakimliyə namizədlərlə
yenicə test imtahanının
keçirildiyi bildirilib.
Söhbət zamanı BMT-nin
beş ildən bir təşkil olunan
Cinayətkarlığın qarşısının
alınması və cinayət ədliyyəsi
üzrə 14-cü Konqresinin bu
ərəfədə Yaponiyanın Kyoto şəhərində keçiriləcəyi,
ədliyyə nazirinin başçılığı
ilə Azərbaycan nümayəndə
heyətinin bu mötəbər
forumda iştirakı ilə bağlı
məsələlərə toxunulub.
Diplomat nazirlikdə
Ədliyyə tarixi muzeyi ilə tanış
olub, xatirə kitabına ürək
sözlərini yazıb.

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
Venesuelanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
Milli Məclisin mətbuat
və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən bildiriblər ki, parlamentin sədri qonağı səmimi
salamlayaraq, ölkələrimiz
arasında coğrafi məsafənin
böyük olmasına baxmayaraq,
dostluq münasibətlərimizin
inkişaf etdiyini söyləyib. İki
ölkə arasında diplomatik
münasibətlərin qurulması
bu əlaqələrin inkişafı üçün
əlverişli şərait yaradıb.
Yüksəksəviyyəli səfərlər,
aparılan danışıqlar və
ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlər tərəflərin
əməkdaşlığı genişləndirmək
barədə xoş niyyətindən xəbər
verir. Siyasi əlaqələrin inkişafı
iqtisadiyyatda, sərmayə qoyuluşunda, energetika, nəqliyyat
sektorunda, elm, təhsil, ətraf
mühitin qorunması kimi
sahələrdə əməkdaşlıq üçün
mövcud potensialdan istifadə
olunmasına şərait yaradır.
Görüşdə sədr deyib
ki, Dağlıq Qarabağ

Nazir Ceyhun Bayramov hazırda bölgədə mövcud olan
vəziyyət, 2020-ci il 10 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli
üçtərəfli bəyanatların həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər, o
cümlədən ölkəmiz tərəfindən bu istiqamətdə görülən işlər və
Ermənistanın bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərinə qarşı olan
pozucu əməlləri barədə italiyalı həmkarına məlumat verib.
Nazir Luici Di Maio bölgədə dövlətlərarası vəziyyətin normallaşması üçün üçtərəfli bəyanatların bütün aspektlərinin
həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Nazirlər, həmçinin ölkələr arasında mövcud olan
münasibətlərin hərtərəfli inkişafı perspektivləri, regiondakı
yeni əməkdaşlıq imkanları, enerji və humanitar sahələrdə
əməkdaşlığın genişlənməsi imkanlarını müzakirə ediblər.
Tərəflər, habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

 anunvericilik orqanları
q
arasında əlaqələrin inkişafı
həyatın digər sahələrində
də əməkdaşlığımızın
dərinləşdirilməsinə müsbət
təsirini göstərər.
Səmimi qəbul üçün
təşəkkür edən Venesuela
Bolivar Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Kristofer
Martinez Berroteran ölkəsinin
Cənubi Qafqazın bu bölgəsi
ilə əlaqələrin inkişafına
böyük əhəmiyyət verdiyini
vurğulayıb. O, parlament
diplomatiyasının inkişafında
Milli Məclisin rolunu yüksək
qiymətləndirərək, Azərbaycan
parlamentinin fəaliyyəti ilə
yaxından maraqlandığını bildirib. Qeyd edilib ki,

AZƏRTAC

Martın 3-də Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan
Pakistan İslam Respublikasının Birləşmiş Qərargah Rəisləri
Komitəsinin sədri general Nadim Razanın rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, əvvəlcə qonaqlar
Şəhidlər xiyabanında
ölkəmizin müstəqilliyi, ərazi
bütövlüyü uğrunda şəhid
olmuş vətəndaşlarımızın
məzarlarını ziyarət edərək,
üzərinə əklil və gül dəstələri
qoyublar.
Sonra Müdafiə
Nazirliyində rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib.
Qonaq fəxri qarovulun
önündən keçdikdən sonra
hər iki ölkənin Dövlət himnləri
səsləndirilib. Protokola uyğun
olaraq general Nadim Raza
“Şərəf kitabı”nı imzalayıb.
Hərbi, hərbi-texniki, hərbitəhsil və digər sahələrdə
əməkdaşlığın inkişaf
perspektivlərinin müzakirə
edildiyi görüşdə xalqlarımız
arasında ənənəvi dostluq
və qarşılıqlı etimadın, eləcə
də Azərbaycan-Pakistan
əlaqələrinin yüksələn xətlə
inkişaf etməsindən və strateji
tərəfdaşlığın səviyyəsindən
məmnunluq ifadə olunub.
Müdafiə naziri qeyd edib
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin
komandanlığı ilə Vətən
müharibəsi Azərbaycan
Ordusunun şanlı qələbəsi
ilə başa çatdı və torpaq-

 Milli Məclisin martın 9-da keçiriləcək iclasının gündəliyi açıqlanıb.
Parlamentin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, gündəliyə aşağıdakı məsələlər daxildir:

Martın 3-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramovun İtaliyanın xarici işlər və
beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Luici Di Maio ilə telefon
danışığı baş tutub.Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat verilib.

münaqişəsinin həllində Venesuelanın Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləməsi
dost münasibəti kimi
dəyərləndirilir. Spiker bildirib ki, 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı ölkəmiz
öz torpaqlarını erməni işğalından azad edərək, ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə nail
oldu: “İnanırıq ki, ölkəmizin
bu qələbəsi bütün dostlarımız
kimi, Venesuela xalqını da
sevindirib”.
Daha sonra sədr
Sahibə Qafarova
deyib ki, Azərbaycan
Venesuela Bolivar Respublikası ilə parlamentlər
səviyyəsində münasibətlərini
dərinləşdirmək niyyətin
dədir. Hər iki ölkənin

hər iki ölkə parlamentləri
arasında münasibətlərin
inkişafı ümumi mənafelərə
cavab verər. Bu baxımdan,
dostluq qruplarının yaradılması məqsədəmüvafiq
sayıla bilər. Qonaq Venesuela parlamentinin fəaliyyəti
barədə sədrə ətraflı məlumat
verərək, mütəmadi görüşlərin
əhəmiyyətini vurğulayıb.
Səfir ölkəsinin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəklədiyini
bir daha bəyan edərək,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə əlaqədar noyabrın 10-da
imzalanmış üçtərəfli Sazişi
diplomatiyanın uğuru kimi
dəyərləndirib.
Görüşdə parlamentlər
arası əlaqələrin gələcək inkişaf istiqamətləri, COVID-19
pandemiyasına qarşı
mübarizə və digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

Azərbaycan ilə Pakistan arasında
hərbi əməkdaşlığın istiqamətləri müzakirə olunub

Milli Məclisin martın 9-da
keçiriləcək iclasının
gündəliyi açıqlanıb
– Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati
nəzarəti həyata keçirən orqanın illik
məruzəsi haqqında.
– “Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası qanununun layihəsi
haqqında (üçüncü oxunuş).
– Azərbaycan Respublikasının Ailə
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Qanununun
layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).
– Azərbaycan Respublikasının Mülki
Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).
– Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
layihəsi barədə (ikinci oxunuş).
– Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun
layihəsi barədə (ikinci oxunuş).
– “Elektroenergetika haqqında”, “Qaz
təchizatı haqqında”, “Su təchizatı və tullantı
suları haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində

Martın 3-də Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova Venesuela Bolivar Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Kristofer A.Martinez Berroteranla görüşüb.

aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və
sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Qanununun layihəsi haqqında
(ikinci oxunuş).
– “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun
layihəsi haqqında (birinci oxunuş).

larımız işğaldan azad
edildi. Azərbaycan Ordusu
tərəfindən keçirilmiş uğurlu
hərbi əməliyyatlar haqqında qonağa məlumat verən
nazir bildirib ki, Ordumuzun
bu müharibədə qazandığı
döyüş təcrübəsi dünyanın
bir çox ölkəsinin orduları və
beynəlxalq hərbi ekspertlər
tərəfindən öyrənilir.
Azərbaycan-Pakistan
hərbi əməkdaşlığının inkişaf
etməsindən məmnunluğunu
ifadə edən general-polkovnik
Z.Həsənov Azərbaycanın
ədalətli mövqeyini bütün
səviyyələrdə, o cümlədən
beynəlxalq təşkilatlarda
dəstəklədiyinə, həmçinin
ölkəmizə göstərilən humanitar yardıma və mənəvi
dəstəyə görə Pakistan
rəhbərliyinə və xalqına
minnətdarlığını ifadə edib.
Dövlətlərimiz arasında əlaqələrin inkişafında ölkə rəhbərlərinin
dostluq münasibətlərinin
mühüm rol oynadığını

deyən general-polkovnik
Z.Həsənov bu cür görüşlərin
qarşılıqlı əməkdaşlığın
genişləndirilməsi baxımından
vacibliyini xüsusi vurğulayıb.
Pakistan Birləşmiş
Qərargah Rəisləri
Komitəsinin sədri Vətən
müharibəsində qazanılan
Qələbə və ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi
münasibətilə Azərbaycan
xalqını təbrik edib, şəhid olan
hərbi qulluqçulara və mülki
şəxslərə Allahdan rəhmət,
yaralılara isə şəfa diləyib.
Xalqlarımız arasında
tarixən dostluq əlaqələrinin
olduğunu qeyd edən general
N.Raza bu münasibətlərin
digər sahələrdə olduğu kimi,
ölkələrimiz arasında ikitərəfli
hərbi əməkdaşlığın da inkişafına böyük töhfə verdiyini
bildirib.
Yüksək qonaqpərvərliyə
görə minnətdarlığını ifadə
edən general N.Raza azad
edilmiş ərazilərin minalardan
və partlamamış sursatlardan

təmizlənməsi prosesində
pakistanlı mütəxəssislərin də
iştirak etməyə hazır olduğunu bir daha diqqətə çatdırıb.
General, həmçinin iki ölkənin
hərbi sahədə əməkdaşlığının
keyfiyyətcə yeni müstəviyə
çıxarılması üçün kifayət
qədər geniş potensialın olduğunu bildirib.
Tərəflər hərbi əlaqələrin
hər iki ölkənin maraqlarına cavab verdiyini əsas
gətirərək bu sahədə səylərin
daha da artırılmasının
zəruriliyini qeyd ediblər.
Hərbi əməkdaşlığın əsas
istiqamətlərinin müzakirəsi
zamanı Azərbaycan Ordusu ilə Pakistan Silahlı
Qüvvələrinin müxtəlif qoşun
növlərinin, o cümlədən
xüsusi təyinatlı qüvvələrin
cəlb edilməsi ilə birgə hərbi
təlimlərin keçirilməsi, təcrübə
mübadiləsi məqsədilə hərbi
qulluqçuların qarşılıqlı
səfərlərinin təşkili və bir sıra
digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.

“Olimpiya Gündəliyi 2020”
komissiyasının növbəti iclası
 Martın 3-də Milli Olimpiya
Komitəsində (MOK) “Olimpiya
Gündəliyi 2020” komissiyasının
növbəti iclası keçirilib.
MOK-dan bildiriblər ki, komitənin baş katibinin müavini Azər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən
iclasda komissiyanın 2020-ci il ərzində gördüyü işlər, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin
(BOK) 2020-2025-ci illər üçün hazırladığı
yeni strateji yol xəritəsi, “Tokio-2020” Olimpiya Oyunlarına dair təhlükəsizlik qaydaları,
həmçinin komissiyanın 2021-ci il üzrə fəaliyyət
planı müzakirə olunub.
BOK-un yeni – “Olimpiya gündəliyi
2020+5” strateji sənədi haqda komissiya
üzvlərinə məlumat verən MOK-un marketinq
idarəsinin müdiri Mehman Kərimov qarşıdakı
5 il ərzində Olimpiya hərəkatının beynəlxalq
səviyyədə yol xəritəsi hesab olunan sənədin
vacib məqamlarından danışıb. M.Kərimov
bildirib ki, 15 tövsiyədən ibarət sənəd əsasən,
5 istiqamət üzrə qruplaşdırılıb. Onun sözlərinə
görə, “Olimpiya gündəliyi 2020+5” sənədində
xüsusi olaraq, ölkələr və cəmiyyətlər arasında həmrəyliyin artırılmasına diqqət
çəkilib. Bundan başqa pandemiya şəraitində
sürətləndirilən rəqəmsallaşma prosesindən
kənarda qalmamaq tövsiyə olunur. Olimpiya
dəyərlərini təbliğ etmək üçün rəqəmsal texnologiyalardan güclü bir vasitə kimi istifadə olunması vurğulanıb. Həmçinin strateji sənəddə
BMT-nin davamlı inkişaf məqsədlərinə töhfə
verilməsinin vacibliyi qeyd olunub. Daha bir
istiqamət isə Olimpiya idman qurumlarına
etibarlılığın artırılmasıdır. BOK pandemiya-

nın yaratdığı böhranın aradan qaldırılması ilə
bağlı idman hərəkatının daha aktiv iştirakını
vurğulayıb.
MOK-un beynəlxalq əlaqələr idarəsinin
müdiri Anar Bağırov “Tokio-2020” Yay Olimpiya Oyunlarının daha təhlükəsiz və uğurla
həyata keçirilməsi üçün nəşr edilmiş “Playbook” haqda komissiya üzvlərinə məlumat verib.
Gənclər və İdman Nazirliyinin idman
şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov 5 Mart –
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü ilə əlaqədar
olaraq, bu il idman ictimaiyyətinin qatılacağı
onlayn formatda konfrans keçirmək planlaşdırıldığını bildirib. F.Mansurov qadın idmançıların sayının artırılması ilə bağlı daha genişmiqyaslı təbliğat işlərinin aparılması haqda da
tövsiyələr verib.
Komissiya üzvləri, o cümlədən “İdman
hamı üçün” televiziya proqramının 2021-ci il
fəaliyyətini də müzakirə ediblər.
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Xalqımızın və dövlətimizin

yeni şanlı tarixi

(əvvəli qəzetin 3 mart 2021-ci
tarixli sayında)

2003-cü ildə xalqımızın,
seçicilərin mütləq əksəriyyətinin
dəstəyini qazanaraq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilən
cənab İlham Əliyev ulu öndər
Heydər Əliyevin müdrik daxili və
xarici siyasətini uğurla davam
etdirməyə başladı. “Mən hər bir
azərbaycanlının Prezidenti olacağam” deyərək, müqəddəs Qurana
və Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına and içən dövlət
başçısı verdiyi bütün vədlərin yerinə
yetirilməsi üçün gecə-gündüz çalışdı
və buna nail oldu. Möhtərəm İlham
Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunacağını, işğalçı
ermənilərin qədim və müqəddəs
torpaqlarımızdan çıxarılacağını,
məcburi köçkünlərin öz dədə-baba
yurdlarına geri dönəcəklərini qəti
əminliklə bəyan etmişdi. Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan
vədinə xilaf çıxmadı, Azərbaycanın
Ermənistan hərbi birləşmələri
tərəfindən zəbt olunmuş əraziləri
azad edildi.
Belə bir ibrətamiz deyim var:
əgər sülh istəyirsənsə, o zaman
müharibəyə hazır olmalısan.
Azərbaycan Respublikası torpaqlarımızın işağl altında olduğu bu onilliklər ərzində həmişə
münaqişənin dinc yolla, danışıqlar
vasitəsilə, diplomatik yolla həllinə
tərəfdar olub və bunu əməli şəkildə
sübut edib, danışıqlara sadiq olub,
konstruktiv mövqe nümayiş etdirib.
Sülhpərvər xarici siyasət yeridən
ölkə rəhbərliyi danışıqlar heç bir
nəticə vermədiyi təqdirdə işğal
edilmiş ərazilərimizin azad edilməsi
naminə bütün məqbul üsullardan
istifadə ediləcəyini bildirmişdi:
Azərbaycan heç vaxt torpaqlarının
işğal altında qalması ilə barışmayacaq və bütün ərazilərimizi geri qaytaracaq! Ona görə də Azərbaycanda
güclü, texniki təchizatı olan və müasir standartlara cavab verən nizami
ordu formalaşdırılması prosesi prioritet əhəmiyyət kəsb edirdi. Güclü Milli
Ordu quruculuğu həm ulu öndərin,
həm də cənab İlham Əliyevin xüsusi
önəm verdikləri mühüm vəzifə idi.
Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin yaratdığı və formalaşdırdığı
Azərbaycan Milli Ordusu hazırda
dünyanın 30 ən güclü ordusundan
biridir. Bu mübariz ordu işğal altında
olan torpaqlarımızın tamamilə
azad edilməsi üçün bütün zəruri
vasitələrlə təmin edilmişdi. 2016cı ilin 4 günlük Aprel döyüşləri də,
2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan 44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsi də bunu sübut etdi.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev ulu öndərin siyasətinə sadiq
qalaraq, torpaqlarımızın bir qarışının da düşmənə verilməyəcəyini,
Azərbaycan ərazisində ikinci erməni
dövlətinin yaradılmasına xalqımızın
heç vaxt yol verməyəcəyini dəfələrlə
və qətiyyətlə bəyan etmişdir.
Fəxr edirik ki, ümummilli liderimiz, müasir Azərbaycanın memarı
Heydər Əliyevin misilsiz, alternativi
olmayan siyasətini və ideyalarını
möhtərəm cənab Prezidentimiz
İlham Əliyev hazırda çox böyük
uğurla və həm də qətiyyətlə davam
etdirir. Bu uğurları davamlı olaraq
biz həyatımızın demək olar ki,
bütün sahələrində görürük, təbiidir
ki, hərbi sahə də istisna deyil. 44
günlük İkinci Qarabağ müharibəsini
şanlı qələbə ilə başa vurmağımız və
Ermənistanın faktiki təslim olması
bunun bariz nümunəsidir. Prezident İlham Əliyev dövlət başçısı
kimi fəaliyyətə başladığı ilk gündən
“Biz müdafiədə deyil, hücumda
olmalıyıq” deyərək erməni işğalçılarına qarşı effektiv əks-hücumun
təşkilini ordumuzun qarşısında
duran mühüm vəzifələrdən biri kimi
müəyyənləşdirmişdir.
Elə bu taktika da son illərin
döyüşlərində effektiv işlədiyini sübut
etmişdir. İstər 2016-cı ilin Aprel
döyüşləri, istər 2018-ci ilin “Günnüt”
əməliyyatı, istərsə də İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilər
öz destruktiv mövqelərinə uyğun
hərəkət etmiş, atəşkəsi pozmuş,
təxribat törətmiş və dövlət sərhədini
pozmağa cəhd göstərmişdilər.
Torpaqlarımızın 20 faizini işğal edən
əks tərəf yeni-yeni ərazilərimizi də
zəbt etmək həvəsi ilə hücuma keçmişdir. Bütün hallarda onların qarşısı
nəinki müvəffəqiyyətlə alınmış və
Ermənistan qoşunları geri oturdulmuş, üstəlik cəsur ordumuzun uğurlu
əks-hücumu nəticəsində 2016 və
2018-ci illərdə bir sıra ərazilərimiz
azad edilmşdi.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 2016-cı ilin aprelində
cəbhə xəttində rəşadətli Azərbaycan
ordusunun əks-hücumu və erməni
hərbi birləşmələrinə vurduğu ağır
zərbələr nəticəsində erməni silah-

lı birləşmələri həm canlı qüvvə,
həm də texnika sarıdan ciddi itki
verərək geri çəkilmişdilər. 4 günlük
müharibə zamanı igid əsgərlərimiz
bir neçə strateji yüksəkliyi və yaşayış
məntəqəsini ələ keçirmiş və üçrəngli
bayrağımızı işğalçılardan azad
edilmiş həmin ərazilərimizdə dalğalandırmışdılar. Tərtər rayonunun
Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər,
Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə
yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı kəndi,
Goranboy rayonunun Gülüstan kəndi
və Tərtər rayonunun Madagiz kəndi
istiqamətində bəzi mövqelərimiz
erməni hərbi birləşmələrindən azad
olunmuşdu. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin verdiyi
məlumata əsasən, “erməni silahlı
qüvvələri bu döyüşlərdə böyük
itkilərə məruz qaldı. 320-dən artıq
düşmən məhv edildi və 500-dən
artıq erməni hərbi qulluqçusu yaralandı. Qarşı tərəfin 30-dək tankı və
digər zirehli texnikası, 25-dən artıq
artilleriya qurğusu sıradan çıxarıldı,
Madagiz yaşayış məntəqəsində
yerləşən qərargahı və əsas hərbi
hissələri məhv edildi. AğdərəMadagiz, Cəbrayıl istiqamətindəki
yolların nəzarətdə saxlanılması
imkanı əldə edildi”.
Hazırda işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndində
dövlətimizin hərtərəfli qayğısı və
dəstəyi sayəsində soydaşlarımız
üçün hər cür şəraiti olan evlər tikilmiş, infrastruktur formalaşdırılmış,
insanlarımız bütün zəruri vasitələrlə
təmin edilmişlər. Onu da qeyd edim
ki, bu gün bütün azad edilmiş və
ermənilər tərəfindən viran edilmiş
Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonda
gecəli-gündüzlü quruculuq işləri
gedir, dövlətimizin hərtərəfli qayğısı və diqqəti ilə regionun bütün
kənd, qəsəbə və şəhərlərində
intensiv şəkildə infrastruktur yenidən
bərpa olunmaqdadır. Tezliklə
bu ərazilərimiz yenidən əvvəlki
gözəlliyinə qovuşacaq və daha da
möhtəşəm olacaq, yüksək səviyyədə
inkişaf etdiriləcək. Müqəddəs torpaqlarımız artıq erməni hərbçilərinin
tapdağından qurtulub və yurddaşlarımız həmin bölgələrimizə yenidən
qədəm qoymağa başlayıblar.
2016-cı ilin Aprel döyüşləri
Böyük qayıdışın başlanğıcı oldu.
Əslində, elə bu döyüşlərdən dərhal
sonra həmin hərbi əməliyyatın
“Böyük qayıdış”ın başlanğıcı olduğu
əminliklə bəyan edilirdi.
Aprel döyüşləri qəhrəman
Azərbaycan ordusunun
yenilməzliyini, əsl şücaətini göstərdi!
Aprel döyüşləri Ermənistan
qoşunlarının əsgərlərimiz qarşısında
nə qədər aciz durumda olduğunu
sübut etdi!
Aprel döyüşləri Böyük qayıdışın
çox yaxında olduğuna inam yaratdı!
Aprel döyüşləri Azərbaycan
xalqının bir qarış belə, torpağı
ermənilərin tapdağı altında qoymayacağını göstərdi!
Cənab Prezident İlham Əliyev
Aprel döyüşləri ilə bağlı demişdir: “Aprel döyüşləri zamanı biz
sadəcə olaraq imkanlarımızın
cüzi bir faizini nümayiş etdirdik.
Bu, bir daha onu göstərir ki, aprel
döyüşləri Ermənistanın təxribatı
idi. İndi bəziləri müxtəlif versiyalar, fərziyyələr irəli sürürlər ki,
Azərbaycan əməliyyat keçirməyi
planlaşdırırdı, o da sonra dayandırıldı və sair. Birincisi, biz nəyi etmək
istəmişiksə, onu da etmişik. Əkshücum əməliyyatında qarşımızda
hansı hədəflər durmuşdusa, biz o
hədəflərə də çatdıq. Bu gün hərbçilər
və beynəlxalq mütəxəssislər bilirlər
ki, əldə etdiyimiz strateji mövqelər
tamamilə vəziyyəti dəyişdirib. Əgər
Aprel döyüşləri zamanı genişmiqyaslı əməliyyat keçirmək fikrində idiksə,
biz öz hərbi potensialımızdan istifadə
edərdik. Bunlar sirr deyil. Burada hər
şey beynəlxalq monitorinq altındadır. Bilirlər ki, bizim uzaqmənzilli
raketlərimizin, pilotsuz döyüş
aparatlarımızın gücü nədən ibarətdir.
Biz onlardan demək olar ki, istifadə
etmədik. Amma əgər istifadə etsək,
işğal olunmuş torpaqlarda düşmənin
daşı-daş üstdə qalmayacaq. Bunu
onlar bilsinlər və özünü növbəti dəfə
biabır edən Ermənistanın siyasi
rəhbərliyi danışığına fikir versin və
bizim səbrimizlə oynamasın”. Bəyan
etdiyi hər kəlmənin, verdiyi hər vədin
arxasında möhkəm dayanan və onu
tam yerinə yetirən Ali Baş Komandan deyirdi ki, biz pilotsuz uçuş
aparatlarımızdan və s. texnikadan
istifadə etsək, düşmən tamamilə
məhv ediləcək. Bu, söz xatirinə deyilmiş sözlər deyildi, bu, həqiqət idi,
bu, Ermənistana gerçək xəbərdarlıq
idi. Bu gün – Aprel döyüşlərindən
4 il sonra cənab İlham Əliyevin bu
sözləri boş-boşuna demədiyinin bir
daha şahidi oluruq.
2016-cı il aprelin 5-dən etibarən
Azərbaycan – Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində tərəflərin razılığı

ilə əməliyyatlar dayandırıldı. Razılaşma Moskva şəhərində Azərbaycan
və Ermənistan silahlı qüvvələrinin
baş qərargah rəisləri arasında əldə
edilmişdi. Dörd günlük döyüşlər
zamanı ermənilər canlı qüvvə və
texnika baxımından ciddi itki verdi,
yüzlərlə yaraqlı isə yaralandı. Sonradan Ermənistanda üç yüksək rütbəli
hərbi və müdafiə rəsmiləri dördgünlük müharibədə uğursuzluğa görə
işdən qovuldular.
Ötən il noyabrın 23-də işğaldan azad edilmiş Ağdamda
səfərdə olarkən müzəffər Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyev
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpa edilməsi məsələsinin hər an
gündəmdə prioritet məsələ olduğuna diqqəti çəkərək demişdir: “Biz
bu torpaqlara Azərbaycan xalqının,
şəhidlərimizin canı, qanı bahasına,
qəhrəmanlarımızın şücaəti hesabına
qayıtmışıq. Biz güc toplamalı idik və
toplayırdıq. Mən son 17 il ərzində
xalqa müraciət edərkən dəfələrlə
deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq, daha qüdrətli ordu qurmalıyıq.
Bu gün dünyada güc amili həlledici
rol oynayır. Haqq-ədalət bizim
tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq
bizim tərəfimizdədir, güc də bizim
tərəfimizdə olmalıdır. Məhz gücümüzün yetərli dərəcədə olmaması
nəticəsində Azərbaycan 1990-cı
illərin əvvəllərində işğala məruz
qalmışdır. Biz güc toplayırdıq,
güclənirdik. Mən deyirdim ki, hər gün
hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu
müqəddəs günü, bu zəfər gününü
öz əməyi, zəhməti, Vətənə olan
sədaqəti ilə yaxınlaşdırmalıdır”.
Həqiqətən də ötən illər ərzində
ölkə rəhbərliyi tərəfindən beynəlxalq
müstəvidə böyük işlər görülürdü.
1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik
Şurası tərəfindən 4 qətnamə qəbul
edilmişdi, sonradan isə BMT Baş
Assambleyası, Avropa Parlamenti,
Avropa Şurası Parlament Assambleyası müvafiq qərar və qətnamələr
qəbul etmişdilər. Bu hüquqi baza
Azərbaycanın siyasi müstəvidə
qələbə qazanması demək idi.
İşğalçı Ermənistan üzərində
möhtəşəm qələbə qazanmaq
naminə düşünülmüş siyasət yeridən,
bu yolla addım-addım irəliləyən
müdrik Azərbaycan rəhbərliyi ölkə
iqtisadiyyatının güclənməsi və
iqtisadi potensialımızın daha da
artırılması üçün lazımi islahatlar
aparırdı. İqtisadi cəhətdən müstəqil
olmayan hər hansı dövlət tam siyasi
müstəqillik əldə edə bilməz. Digər
bir mühüm məsələ Azərbaycanın
hərbi qüdrətinin artırılması idi ki,
cənab Prezident bunu ən prioritet
məsələlərdən hesab edirdi. Məlum
olduğu kimi, ölkəmizin hərbi büdcəsi
Ermənistanın hərbi büdcəsindən
çoxdur. Prezidentimizin vurğuladığı kimi, “bizim əsas problemimiz
torpaqlarımızın işğal altında olmasıdır. Ona görə də bizim xərclərimiz
arasında birinci yerdə hərbi xərclər
dayanır. Biz lazım olan texnikanı
aldıq. Bu texnikanı, müasir silahları
Azadlıq meydanında dəfələrlə keçirilmiş paradlarda nümayiş etdirirdik.
Biz ordumuzu inkişaf etdirərkən ən
qabaqcıl meyilləri nəzərdən keçirmişdik. Biz o silahları alırdıq ki, bu
silahlar bizim üstünlüyümüzü təmin
etsin və İkinci Qarabağ müharibəsi
bunu göstərdi”.
Məlum olduğu kimi, humanist, sülhpərvər siyasət yeridən
Azərbaycan rəhbərliyi torpaqlarımızın yalnız sülh və danışıqlar
yolu ilə qaytarılacağına çalışır,
hərbi əməliyyatları yalnız son çıxış
yolu hesab edirdi. Cənab İlham
Əliyev bəyan edirdi ki, Ermənistan
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli həm siyasi,
həm hərbi yollarla mümkündür.
Biz uzun illər ərzində bu məsələni
siyasi yollarla həll etməyə çalışırdıq. Ancaq bütün dünya gördü ki,
məhz Ermənistanın qeyri-konstruktiv, aqressiv mövqeyinə görə
bu məsələ öz həllini tapmamışdır
və məsələnin hərbi yollarla həll
edilməsi bizim qanuni hüququmuz
idi. Bu hüququ beynəlxalq norma və
prinsiplər tanıyır. Bu hüquq bizə BMT
Nizamnaməsi tərəfindən verilibdir.
Hər bir ölkə özünü müdafiə edə bilər
və biz də özümüzü müdafiə etmişik.
Ermənistanın hazırkı rəhbərliyi isə
daha aqressiv bəyanatlar verərək,
danışıqlara heç bir yer qoymurdu.
Lakin erməni hərbi birləşmələri
atəşkəs dövründə də daim təxribatlar
törətməkdə, dinc sakinləri gülləbaran
etməkdə davam edirdi.
Aprel döyüşlərindən cəmi 2 il
sonra – 2018-ci il mayın 20-27-də
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ermənilər tərəfindən növbəti hərbi
münaqişə törədildi, nəticədə, eyni
adlı kəndin adı ilə adlanan “Günnüt” əməliyyatı baş verdi. Naxçıvan
Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun
əks-həmlə əməliyyatı nəticəsində
Şərur rayonunun Günnüt kəndi,

“Ağbulaq” yüksəkliyi, Qızılqaya
dağı, Qaraqaya dağı işğalçılardan
azad olundu, Dərələyəz mahalının
Arpa kəndi isə qüdrətli Azərbaycan
ordusunun nəzarəti altına keçdi.
“Günnüt əməliyyatı” adlanan bu
döyüşlər nəticəsində ümumi olaraq
11.000 hektar ərazi azad olundu.
2016-cı ilin Aprel zəfərinin davamı
olan Günnüt döyüşlərində Qızılqaya
yüksəkliyi işğalçılardan tamamilə
təmizləndi. Azərbaycan Müdafiə
Nazirliyinin verdiyi məlumata görə,
dəniz səviyyəsindən 1683 metr
hündürlükdə yerləşən Qızılqaya
yüksəkliyinin ən böyük strateji
əhəmiyyəti İrəvan-YeğeqnadzorGorus-Laçın-Xankəndi avtomobil
yoluna mübariz ordumuzun nəzarət
etməsinə imkan verməsidir. Həyata
keçirilən əməliyyat nəticəsində
paytaxt İrəvanı Ermənistanın cənubu
və eləcə də işğal altındakı Qarabağ
ərazisi ilə birləşdirən əsas magistral
yolun mühüm bir hissəsinin Əlahiddə
Ümumqoşun Ordu bölmələrinin bir
neçə istiqamətdə tam vizual nəzarəti
altına keçməsi mühüm hərbi üstünlük deməkdir.
2018-ci ildə Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun keçirdiyi uğurlu
hərbi əməliyyatlar nəticəsində
qazanılan “Günnüt qələbəsi”
sayəsində müzəffər ordumuz
Sədərək istiqamətindəki ətraf
əraziləri də nəzarətə götürdü.
Müdafiə məqsədilə süni təpəciklərin
yaradılması, mühəndis-istehkam
işlərinin möhkəmləndirilməsi,
ərazilərin minalardan təmizlənərək
etibarlı qorunması Sədərək rayonunun həmin ərazilərində lazımi
təsərrüfat işlərinin görülməsinə
şərait yaratdı. 2018-ci il iyunun
26-da ölkə başçısı İlham Əliyev
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100
illiyi münasibətilə keçirilən təntənəli
hərbi paradda çıxış edərkən bildirmişdir: “Naxçıvanın 1990-cı illərin
əvvəllərində ermənilər tərəfindən
zəbt edilmiş 11 min hektar torpağı
bu bayram ərəfəsində – keçən ay
Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun
Ordusu tərəfindən aparılmış uğurlu
əməliyyat nəticəsində azad edildi.
Çox böyük mühəndislik və kəşfiyyat
işləri aparıldı. Naxçıvan əməliyyatı
yüksək məharətlə, peşəkarlıqla
həyata keçirildi. Azərbaycan hərbçisi
bir daha qəhrəmanlıq, rəşadət
göstərmişdir. Biz strateji yüksəklikləri
zəbt etdik. Biz indi strateji kommunikasiya yollarını nəzarət altında
saxlayırıq. Naxçıvan əməliyyatı bir
daha onu göstərdi ki, Azərbaycan
Ordusu güclü ordudur. Bir daha onu
göstərdi ki, biz istənilən vəzifəni
icra edə bilərik və icra edirik, böyük
məharətlə və peşəkarlıqla. Bundan
sonra Azərbaycan Ordusu hər an
hazır olmalıdır ki, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etsin”.
Ermənistanın indiki baş naziri Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən
bir qədər sonra ölkə rəhbərliyi
daha aqressiv və məntiqsiz siyasət
yeritməyə başladı. Onun siyasətçiyə
yaraşmayan hərəkətləri, qeyri-ciddi
davranışları, məsuliyyətsiz çıxışları
Ermənistanın bugünkü kapitulyasiyasını sürətləndirdi. Belə ki,
Ermənistanın əvvəlki rəhbərlərinin
etmədiklərini və demədiklərini
siyasətlə heç bir əlaqəsi olmayan
bu baş nazir etməyə başladı. Onun
Şuşada rəqs etməsi, qondarma
“Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın
parlamentini Şuşaya keçirmək planı,
Şuşada qondarma regimin inauqurasiya mərasiminin keçirilməsi və
nəhayət, “Qarabağ Ermənistandır”
kimi sərsəm bəyanatı fəqət iki ölkə
arasındakı münasibətləri daha da
gərginləşməyə, danışıqlar prosesini
tamamilə pozmağa xidmət edirdi.
Onun “Qarabağ Ermənistandır” kimi
destruktiv bəyanatından sonra axı
hansı danışıqlardan söhbət gedə
bilərdi ki?! ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri tərəfindən danışıqların formatı və prinsipləri müəyyən
olunmuşdu və bu, həm Azərbaycan,
həm də Ermənistan tərəfindən qəbul
edilmişdi. Ermənistanın baş naziri
bu formatın qəbuledilməz olduğunu
və Azərbaycanın qondarma “Dağlıq
Qarabağ Respublikası” ilə danışıqlar
aparmalı olduğunu bəyan edirdi. Heç
bir hüquqa və məntiqə sığmayan
bu sərsəm bəyanatın müəllifi olan
baş nazir özü də yaxşı bilirdi ki, bu
qondarma qurumu Ermənistan özü
də daxil olmaqla heç bir dünya ölkəsi
tanımayıb.
Bundan başqa, 2020-ci ilin iyul
döyüşləri, avqust təxribatı məhz
Ermənistan tərəfindən törədilmişdi.
2020-ci il iyulun 12-də Ermənistan
silahlı qüvvələrinin bölmələri
Azərbaycan–Ermənistan dövlət
sərhədinin Tovuz istiqamətindəki
mövqelərimizi ələ keçirmək
məqsədilə artilleriya atəşindən
istifadə edərək hücuma keçməyə
cəhd göstərmişdilər. İyulun 1314-də Tovuz rayonu istiqamətində
şiddətli döyüşlər zamanı ermənilərə

sarsıdıcı atəş zərbələri endirildi.
Ermənistan qoşunlarının 100-ə
qədər canlı qüvvəsi, çoxlu sayda
döyüş və nəqliyyat texnikası, mühüm
obyektləri məhv edildi. Ermənistan
silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı (PUA) vurulmuş
və ermənilərin atəş mövqeyində
yerləşən artilleriya qurğusu döyüş
heyəti ilə birlikdə məhv edildi. Ali Baş
Komandan İlham Əliyev 2020-ci il
oktyabrın 4-də “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verərkən demişdir:
“Ermənistan təkcə mülki əhalinin
yaşadığı kəndləri ağır artilleriyadan
istifadə etməklə atəşə tutmaqla
yox, eyni zamanda, işğal olunmuş
ərazilərdə əcnəbilərin qanunsuz
məskunlaşmasını təmin etməklə
Cenevrə Konvensiyasını kobud
şəkildə pozur. Biz ərazilərimizin
azad olunmasını istəyirik, biz iki ölkə
arasında olan münaqişənin həllini
tapmağa imkan yaratmaq üçün mandatı olan vasitəçilərə çox güvənirdik.
Lakin danışıqlar masasında konstruktiv yanaşma nümayiş etdirmək
əvəzinə Ermənistan iyul ayında bizə
qarşı hərbi hücuma keçdi və biz
onlara adekvat cavab verdik”.
Tovuz istiqamətində hərbi
əməliyyatlar zamanı Ermənistanı
heç bir dövlətin və ya təşkilatın
dəstəkləməməsi işğalçı ölkənin
diplomatik baxımdan növbəti
uğursuzluğu oldu. Hətta Ermənistan
üzvü olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatına rəsmən
müraciət etsə də buna heç bir cavab
verilmədi. Belə ki, Ermənistanın bu
təşkilata əsassız müraciəti ciddiyə
alınmadı. Ermənistanın iyulun 12də bu quruma xahiş edərək təcili
olaraq KTMT-nin iclasının keçirilməsi
tələbinə məhəl belə, qoyulmadı.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunan iclasında bu məsələyə
toxunaraq göstərdi ki, KTMT-nin
Ermənistandan başqa bütün üzvləri
Azərbaycanın dostlarıdır.
Avqust ayında Ermənistan
növbəti hərbi təxribata əl atdı. Bu
dəfə Azərbaycana diversiya qrupu
göndərildi. Avqustun 23-də cəbhənin
Goranboy rayonu istiqamətində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
diversiya-kəşfiyyat qrupu təxribat
törətməyə cəhd göstərdi. Cəbhənin
bu istiqamətində yerləşən yenilməz
və qəhrəman Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən görülən qəti
tədbirlər nəticəsində əks tərəf itki
verərək geri çəkilməyə məcbur edildi. Döyüş zamanı erməni diversiya
qrupunun komandiri, baş leytenant
Qurgen Alberyan əsir götürüldü. Diversiya qrupu başçısının ifadələrinə
əsasən, bu qrup Azərbaycana terror
aktları törətmək üçün göndərilmişdi.
Bütün bu hadisələrlə yanaşı,
Ermənistan hərbi və siyasi rəhbərliyi
İkinci Qarabağ müharibəsi başlamamışdan bir müddət öncə də açıq-

aşkar müharibəyə hazırlaşdıqlarını
və Azərbaycanın yeni-yeni ərzilərini
işğal etmək niyyətində olduqlarını bəyan etmişdi. Ermənistanın
müdafiə naziri Amerika Birləşmiş
Ştatlarında olarkən demişdi ki,
Ermənistan yeni ərazilər üçün yeni
müharibəyə başlayacaq. İkinci
Qarabağ müharibəsi başlamamışdan bir neçə gün öncə – sentyabrın
24-də Prezident İlham Əliyev BMT
Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatları zamanı bu
məsələni bəyan etmişdi. O, ümumi
debatlarda videoformatda çıxış
edərkən bildirmişdi ki, “Ermənistanın
baş naziri Azərbaycana qarşı hərbi
əməliyyatlarda iştirak etməyə
məcbur ediləcək on minlərlə mülki
vətəndaşdan ibarət silahlandırılmış
mülki könüllülər dəstələrinin yaradılmasını elan etmişdir. Ermənistanın
müdafiə naziri “yeni ərazilər uğrunda
yeni müharibəyə” çağırır. Ermənistan
Azərbaycanın böyük şəhərlərinə
və mühüm mülki infrastrukturuna
– Mingəçevir su anbarı və Bakının
yaxınlığında yerləşən dünyanın
ən iri neft-qaz terminallarından
biri olan və onlarla dövlətin enerji
təhlükəsizliyini təmin edən Səngəçal
terminalına zərbə endirməklə
hədələyir”. Dövlət başçımız daha
sonra əlavə etmişdi ki, Ermənistan
rəhbərliyinin düşməncəsinə verilən
Azərbaycanofob bəyanatları və
edilən təxribatlar Ermənistanın
Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə
hazırlaşdığını bir daha nümayiş
etdirir. Biz BMT-ni və beynəlxalq
ictimaiyyəti Ermənistan Respublikasını növbəti hərbi təcavüzdən
çəkindirməyə dəvət edirik.
İkinci Qarabağ müharibəsinin
başladığı gün – sentyabrın 27də Ermənistan silahlı qüvvələri
genişmiqyaslı təxribat törədərək
cəbhəboyu zonada yerləşən
Azərbaycan Ordusunun mövqelərini
və yaşayış məntəqələrimizi iriçaplı
silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı
artilleriya qurğularından intensiv
atəşə tutmağa başladılar. 30 il
ərzində Ermənistan – Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə, danışıqlar masası arxasında, beynəlxalq hüquq əsasında
ədalətli həll olunması üçün səylə
çalışan Azərbaycan Respublikası
sentyabrın 27-nə qədər məhz bu
istiqamətdə fəaliyyət göstərdi. Lakin
ermənilərin bütün cəbhə boyu genişmiqyaslı hücuma keçməsi, baş nazir
N.Paşinyanın son vaxtlar verdiyi
sərsəm bəyanatlar və Ermənistanın
hərbi-siyasi rəhbərliyinin qeyri-konstruktiv mövqeyi münaqişənin hərbi
yolla həllindən başqa heç bir digər
yolun qalmadığını sübuta yetirdi.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
hücumunun elə ilk günü, sentyabrın
27-də rəşadətli ordumuzun uğurlu
əks-hücum əməliyyatları nəticəsində
bir sıra kəndlər erməni işğalçılarından təmizləndi: Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri,

Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı,
Nüzgar kəndləri, Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində yüksəklikləri
azad olundu.
Ali Baş Komandan, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev əks-hücum
əməliyyatı başladığı andan bir an
belə, hadisələri diqqətdən kənarda
qoymadı, gecə-gündüz cəbhə
xətti ilə əlaqədə oldu, ordumuza,
komandirlərə bütün lazımi göstəriş
və əmrləri verdi, igid sərkərdə kimi
əsgər və zabitləri öz ətrafında
səfərbər etdi. O, eyni zamanda,
ölkəmizin ətrafında hadisələrlə bağlı
informasiya blokadasının aradan
qaldırılmasında da, baş verənlər
barədə obyektiv, operativ, arqumentli
məlumatların yayılmasında da misilsiz rol oynadı. Məsələn, Prezidentimizin ilk müsahibələrindən biri İkinci
Qarabağ müharibəsi başlayandan
cəmi 2 gün sonra - sentyabrın 29-da
“Rossiya-1” telekanalında yayımlanan “60 dəqiqə” proqramında oldu.
Azərbaycan – Ermənistan təmas
xəttində baş verən son hadisələrə
həsr olunan verilişdə İlham Əliyev
verilişin aparıcılarının suallarına
dəqiq, tutarlı və məntiqli cavabları ilə
aciz durumda olan Ermənistanın baş
nazirindən tamamilə fərqləndi. Aparıcıların Türkiyənin əməliyyatlarda
rolu ilə bağlı sualına cavab olaraq
cənab İlham Əliyev qeyd etdi ki,
Türkiyə bizə mənəvi dəstək göstərir.
Qardaş xalq həmişə - bütün çətin
məqamlarda, taleyüklü dönəmlərdə
Azərbaycanın yanındadır. Ölkəmizin
başçısı demək olar ki, bütün xarici KİV-lərə müsahibələrində bu
məsələyə toxundu və qəti şəkildə
bildirdi ki, Türkiyənin Azərbaycanın
yanında olması yalnız mənəvi
məsələdir.
Türkiyə Azərbaycanı İkinci
Qarabağ müharibəsində siyasi və
diplomatik kontekstdə dəstəkləyir.
Bu dəstəyə görə biz Türkiyə
Cümhuriyyətinə, bütün qardaş türk
xalqına minnətdarıq. Türkiyə bizə
qardaş, dost ölkədir, münaqişənin
bütün dövrlərində, həmişə bizim
yanımızda olub. Türkiyə beynəlxalq
aləmdə də, beynəlxalq təşkilatlarda
da Azərbaycanın haqlı mövqeyinn həmişə dəstəkləyib. Türkiyə
Respublikasının Prezidenti cənab
Rəcəb Tayyıb Ərdoğan dəfələrlə
çox mühüm bəyanatlar verib. İkinci
Qarabağ müharibəsi başlayan
zaman parlamentin açılış sessiyasında çıxış edərkən o, daha bir
mühüm bəyanat verdi ki, Türkiyə
Azərbaycanın yanındadır və
Azərbaycan tək deyil.
(ardı var)

İradə HÜSEYNOVA,
Bakı Dövlət Universitetinin
Qafqaz xalqları tarixi
kafedrasının müdiri, tarix
elmləri doktoru, professor,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
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Qarabağ aranlı – dağlı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir
Fevralın 26-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dörd saatdan
artıq müxtəlif xarici dillərdə yerli və xarici media nümayəndələri üçün
keçirdiyi mətbuat konfransı ölkəmizin bütün sahələrdə böyük uğurlar
qazandığını sübut etdi. Təsadüfi deyil ki, mətbuat konfransında
iştirak edən xarici jurnalistlər fəaliyyətləri ərzində ilk dəfə idi ki, dörd
dildə bir neçə saat ərzində mətbuat konfransı keçirən siyasətçi ilə
qarşılaşdıqlarını bildirərək, heyrətlərini dilə gətirdilər.
Dünyanın əksər tanınmış media təmsilçilərinin iştirak etdiyi mətbuat
konfransı zamanı Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın maraqlarını
aydın və ardıcıl şəkildə beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıraraq, regionda
baş verənlərlə bağlı geniş məlumat verdi.
Giriş nitqində dövlət başçısı 26
fevral tarixinin Xocalı soyqırımının
29-cu ildönümü olduğunu xatırladaraq,
bu dəhşətli vandalizm aktı haqqında
xarici qonaqlara açıqlama verdi. Xocalı
soyqırımı haqqında məlumatları və
həqiqətləri dünyaya çatdırdı, erməni
faşizmini, erməni qatillərini ifşa etdi.
Müxtəlif ölkə jurnalistlərinin çoxsaylı suallarına dəqiq və hərtərəfli
cavab verən dövlət başçısı ilk növbədə
Ermənistanı müharibədən sonra da
beynəlxalq cinayətlər törətməkdə
ittiham edərək, minalanmış ərazilərin
xəritəsinin hələ də Azərbaycana
verilmədiyini bildirdi. “Bu xəritələrin
bizə verilməməsi dinc vətəndaşları və
hərbi qulluqçuları bilərəkdən ölümə və
şikəstliyə məhkum etmək deməkdir”,-deyən dövlət başçısı bunun da cinayət
olduğunu vurğuladı. Bütün bunlar işğaldan azad olunan ərazilərimizdə sürətli
təmir-bərpa işlərinin aparılmasına,
soydaşlarımızın öz ata-baba yurdlarına
qayıda bilmələrinə əngəl törədir.
Eləcə də, Dağlıq Qarabağın status
məsələsi haqqında verilən suala çox
kəskin cavab verərək ümumiyyətlə, bu
məsələnin gündəlikdən çıxdığını bildirdi: “Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli
torpağıdır. Faktiki olaraq, biz bu gün,
ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ ifadəsini
də işlətməməliyik. Qarabağ aranlı-dağlı
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir”.
Bu konfrans zamanı Prezident
tariximiz və gələcəyimiz üçün çox vacib
digər məqamlara da toxundu. Dövlət
başçısı işğaldan azad edilmiş rayonların bir qismi haqqında, o cümlədən
“Şərqi Zəngəzur” terminindən istifadə
məsələsinə öz fikrini bildirdi. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, hələ bir neçə il
öncə Prezident İlham Əliyev İstanbulda
Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının X
Zirvə toplantısındakı nitqində Zəngəzur
məsələsini gündəmə gətirmiş və qeyd
etmişdi ki, vaxtilə türk dünyasının ayrıl-

maz hissəsi olan Zəngəzur bölgəsinin
Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana
verilməsi nəticəsində türk ölkələri arasında coğrafi bağlantı pozulub.
Prezident, eyni zamanda,
Minsk qrupunun da bu illər ərzində
fəaliyyətinə toxunaraq bu qurumun
otuz il davam edən danışıqlarının heç
bir nəticə vermədiyini dilə gətirdi. Bu
qrupun fəaliyyətinin nəticəsinin sıfıra
bərabər olduğunu dedi. Eləcə də BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə,
ATƏT-in, digər beynəlxalq təşkilatların
qərarlarına baxmayaraq, bu illər ərzində
münaqişənin həlli istiqamətində işğalçı
və işğala məruz qalana ikili standartlarla yanaşan bəzi dövlətlər və təşkilatlar
reallıqdan uzaqlaşaraq, regiondakı
münaqişənin müharibə yolu ilə həllinə
şərait yaratdılar. Dövlət başçısı bildirdi ki, bizə qarşı mütəşəkkil və güclü
dairələr birləşib, bizim torpağımızı
əbədi işğal altında saxlamaq istəyirdilər.
Ermənistan, sadəcə olaraq, bir alət idi,
bir vasitə idi. Biz bunu dağıtdıq. Biz bu
məkrli siyasəti alt-üst etdik və haqqədaləti bərpa etdik.
Prezident İlham Əliyev jurnalistlərin
Ermənistanın daxilində baş verənlərlə
bağlı suallarına cavab olaraq,
Azərbaycanın bu ölkədəki siyasi
proseslərə müdaxilə etmək fikrində
olmadığını qeyd etdi.
Dövlət başçısı Rusiya–Türkiyə Birgə
Monitorinq Mərkəzinin yaradılması və
bu mərkəzin nə kimi rol oynayacağı
suallarına da ətraflı cavab verərək,
qardaş ölkənin–Türkiyənin 44 günlük
müharibədəki rolundan, dəstəyindən də
danışdı. Qeyd etdi ki, Türkiyə bu gün
dünya miqyasında güc mərkəzi kimi,
bütün bölgələrdə, o cümlədən bizim
bölgəmizdə çox müsbət rol oynayır
və bu, bölgənin sabitliyi üçün çox
önəmlidir.
Mətbuat konfransında 35 media qurumunun 50-dən artıq sualını

cavablandıran Prezident İlham Əliyev
Ermənistanın bölgədə apardığı siyasəti
ifşa etdi. 30 il ərzində bu dövlətin
müxtəlif hərbi-siyasi rəhbərlərinin işğal
altındakı ərazilərdə dinc sakinlərə qarşı
törətdikləri soyqırımı, qırğınlara diqqəti
çəkdi, onların tarixi abidələri, şəhər
və rayonları yerlə-yeksan etdiklərini
bildirərək, bu dövlətin faşist, varvar
ruhlu olduğunu sübut etmiş oldu.
Bundan başqa, dövlət başçısı
Ermənistanın, eləcə də Qarabağdakı
separatçıların Azərbaycan xalqına qarşı
illər boyu terror həyata keçirməsinə,
mədəniyyət, tarixi-dini abidələri məhv
etməsinə, işğal altında saxladığı
ərazilərdə misilsiz talanlar, ekoloji
fəlakət və digər müharibə cinayətləri
törətməsinə baxmayaraq, yenə də
birgəyaşayış tərəfdarı olduğunu bəyan
etməklə, xalqımızın və dövlətimizin hər
zaman sülh, əməkdaşlıq, dinc yaşayış
tərəfdarı olmasının bir daha mesajını
verdi.
Konfrans çərçivəsində cavablandırılan suallar dünya mətbuatının xəbər
portallarının başlıqlarına çevrilərək,
Azərbaycan dövlətinin nə dərəcədə
güclü olduğunu sübut etdi.
Cənab İlham Əliyevin jurnalistlərin
suallarına cavabları Azərbaycan
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması
baxımından çox uğurlu siyasi addım idi.
İnformasiya mübarizəsinin hər zaman
mühüm olduğunu qeyd edən dövlət
başçımız, artıq Azərbaycan haqqında
yalan, qərəzli, uydurma faktları yayan
bəzi dövlətlərin nümayəndələrinin də
reallıqları görüb, onları qəbul etdiklərini
xatırlatdı.
Türkiyənin Qlobal Jurnalistlər
Şurası rəhbərinin cənab Prezidentə
ünvanladığı suallar sırasında Dağlıq
Qarabağın statusunun tam olaraq
müəyyənləşdirilməsi məsələsinə
aydınlıq gətirilməsi xahiş olunmuşdu.
Prezidentin cavabı qətiyyətli oldu:

Prezident Ermənistanın işğalçı dövlət
olduğunu bir daha dünyaya çatdırdı

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarında işğalçı Ermənistana qarşı informasiya
mübarizəsinin önəmini hər zaman diqqətə
çatdırıb, düşmənin haqqımızda daim təhrif edilən,
yalan məlumatlar, uydurma faktlar yaydığını
vurğulayaraq, buna adekvat cavab verilməsinin,
həqiqətlərimizin dünyaya çatdırılmasının
zəruriliyini xatırladıb. Dövlətimizin başçısı son
17 ildə bu məsələni diqqətdə saxlayaraq, aparıcı
telekanallara və informasiya agentliklərinə ardıcıl
müsahibələr verib. Ölkə rəhbəri Vətən müharibəsi
günlərində və ondan sonrakı dövrdə də səmərəli
fəaliyyəti ilə informasiya müharibəsində boşluğun yaranmasının qarşısını alıb. Belə bir vəziyyət
isə təbii ki, Ermənistan tərəfindən yayılan saxta
xəbərlərin (fake news), necə deyərlər, ayaq açıb yeriməsinə imkan verməyib.
Beləliklə, Azərbaycanın informasiya
cəbhəsində düşünülmüş sistemli, eyni zamanda, fakt və dəlillərə əsaslanan səmərəli
fəaliyyəti işğalçı ölkənin uzun illər bu
istiqamətdə apardığı mübarizənin tam fiaskoya
uğramasını şərtləndirib.
Artıq beynəlxalq ictimaiyyət də Ermənistan
mediasında yayılan xəbərlərin həqiqətdən uzaq
olduğunu başa düşür, haqq-ədalətin kimin
tərəfində dayandığını dərindən dərk edir.
Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin xarici
və yerli media nümayəndələri üçün keçirdiyi
mətbuat konfransını Azərbaycanın informasiya cəbhəsində düşünülmüş sistemli, eyni
zamanda, fakt və dəlillərə əsaslanan səmərəli
fəaliyyətinin davamı kimi qəbul etmək olar.
Dövlətimizin başçısı həmin konfransada
səsləndirdiyi mesajlarla, diqqətə yönəltdiyi
mühüm informasiyalarla Ermənistanın işğalçı
dövlət olduğunu, illərdir ki, xalqımıza qarşı hərbi
təxribatlar, terror aktları törətdiyini, şəhərlərimizi,
kəndlərimizi dağıtmaqla barbarlıq nümayiş etdirdiyini bir daha dünya ictimaiyyətinin nəzərinə
çatdırıb: “İşğal zamanı düşmən tərəfindən
burada hər şey, bütün infrastruktur tamamilə
dağıdılıb, şəhərlər yoxdur, qayıdası yer yoxdur.
Praktiki olaraq bütün kəndlər dağıdılıb. Mən
azad edilmiş ərazilərdə dəfələrlə olmuşam,
maşınla yüzlərlə kilometr yol gedirsən və yalnız
dağıdılmış kəndləri görürsən, heç yerdə bircə
bina da yoxdur. Ağdamda bircə bina da yoxdur.
Təkcə qismən dağıdılmış bir məscid qalıb,
ondan da ermənilər atəşin təshih edilməsi üçün
oriyentir və müşahidə məntəqəsi kimi istifadə
ediblər, oradan baxırlarmış ki, Azərbaycan qoşunları orada hərəkət edir, yoxsa yox? Füzulidə
bircə bina da yoxdur. Hətta bayraq sancmağa
yer yox idi. Biz bayrağı bayraq dirəyindən asdıq.
Cəbrayılda da eyni vəziyyətdir. Zəngilanda, Qubadlıda bir neçə ev qalıb, onlarda da qanunsuz
məskunlaşdırma aparılmışdır”.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən mətbuat
konfransında səsləndirilən təkcə bu fikir
beynəlxalq ictimaiyyətdə erməni faşizmi haqqında aydın təsəvvür yaradır. Dünya işğaldan

azad edilən ərazilərimizdə erməni vandallarının
illərlə törətdikləri vəhşi əməllərdən xəbər tutur,
viran qoyulan şəhər və kəndlərimizin, dağıdılan, təhqir edilən məscidlərimizin, yer üzündən
silinən tarix və mədəniyyət abidələrimizin
düşmənin nə qədər barbar, vəhşi olduğunu
həmin mətbuat konfransında iştirak edən
jurnalistlərin hazırladıqları video materiallardan
görür.
Əlbəttə, bütün dağıntılar məqsədli şəkildə
edilib. Bu mənfur düşmən Ermənistan
ərazisindəki tarixi torpaqlarımızda, Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda azərbaycanlılara aid
tarixi mirasları viran qoymaqla azərbaycanlıların
bu ərazidəki mədəni kimliyinin itirilməsi məqsədi
güdüb. Bu torpaqlarda bütün milli izlərimizi
silməyə çalışıblar.
Lakin etiraf edək ki, hələ də işğalçı
Ermənistanı beynəlxalq aləmdə dəstəkləyən
qüvvələr az deyil. Bunun əsas səbəblərindən
biri dünya erməniliyi və islamofob dairələrin,
təəssüf ki, dünyada kifayət qədər güclü
mövqelərə malik olmaları ilə bağlıdır. Onlar
Vətən müharibəsi dövründə, eləcə də indiki vaxtda Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzkar siyasətinə haqq qazandırır, hətta
azərbaycanlıları təcavüzkar kimi göstərməyə
çalışırlar.
Belə bir şəraitdə təbii ki, Azərbaycan
da sözügedən istiqamətdə öz fəaliyyətini
gücləndirir. Ölkəmizin həm beynəlxalq hüquq, həm də tarixi ədalət baxımından haqqın
tərəfində olduğu, əzəli torpağını işğalçıdan geri
amaq məqsədilə vuruşub qalib gəldiyi üçün səsi
daha gur eşidilir. Digər tərəfdən, qeyri-ənənəvi
mətbuat vasitələrində, internet resurslarında
yayımlanan məlumat və şərhlərdə düşmənin
qəsbkar niyyəti onun öz “arqumentləri” ilə
əsaslandırılır. Bu isə Ermənistanın informasiya müharibəsində zəifləməsinə, əvvəlki
mövqelərini tədricən itirməsinə öz müsbət
təsirini göstərir.

Məhərrəm SƏFƏRLİ,
Beynəlxalq Jurnalistlər
Federasiyasının üzvü

“Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli
torpağıdır, ona görə də status məsələsi,
ümumiyyətlə, gündəlikdən çıxmalıdır”.
Mətbuat konfransında bir sıra
önəmli mesajlar verildi və bəlkə də, bir
çoxlarının hələ də məlumatsız olduqları həqiqətlər işıqlandırıldı. Həmçinin
Prezident vaksin məsələsinə də toxunaraq, pandemiyanın ilkin dövründən
vəziyyətin nəzarətdə saxlandığını qeyd
etdi: “Karantin rejiminin sərtləşdirilməsi
və yumşaldılması üzrə görülmüş
tədbirlər kifayət qədər səmərəli olub.
Bizdə yoluxmaların səviyyəsi kifayət
qədər aşağıdır. Biz, həm də Cənubi
Qafqazda peyvəndləməyə başlamış ilk
ölkələrdənık. Biz peyvəndləməyə yanvarın 18-də başlamışıq, yəni Avropada
peyvəndləmə başlanandan cəmi bir ay
sonra. Bu mübarizədə də Azərbaycan
Prezidentinin uzaqgörənliyi sayəsində
vəziyyəti nəzarət altında saxlamaq
mümkün olmuş və bununla da yoluxma
sayını minimuma endirə nail bilmişik.
Ümumiyyətlə, ən başlıca amil
kimi onu qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycanın qalibiyyəti məhz Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin müdrik və
uzaqgörən siyasəti, möhkəm iradəsi və
əzmi nəticəsində əldə olunmaqla, onun
gündən-günə artan nüfuzu nəhəng
dövlətləri belə ölkəmizin maraqları ilə
hesablaşmağa məcbur edir.
İlham Əliyevin rəhbərliyi illərində
ölkəmiz bütün sahələrdə dinamik inkişaf
edir və modernləşir. Onun siyasətinin
ən ümdə məqsədi xalqının daha da
xoş, firavan həyatını təmin etmək və
Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş
ölkələri içərisində ön sıralara çıxarmaqdır.
Son illərdə ölkəmizin bir çox
sahələrdə inkişafı, iqtisadiyyatının
güclənməsi və yeni islahatlara addım
atılması cənab Prezidentin ölkə naminə
xidmətlərinin bariz sübutudur. Həmçinin
onun dövlət strukturları arasında bürokratik maneələri aradan qaldırılması
üçün apardığı islahatlar xalqın öz dövlət
başçısına olan qüvənc və inamını daha
da gücləndirmiş oldu.
Azərbaycan Prezidentinin
fəaliyyətinin əsas qayəsi xalqına və
dövlətinə sədaqətli və layiqli xidmət
prinsipidir. Və əminliklə demək olar ki,
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamız irəliyə doğru inamla addımlayır və
xoş gələcəyini təmin edir.

Siyavuş KƏRİMİ,
Azərbaycan Milli
Konservatoriyasının rektoru,
Xalq artisti, professor

Martın 2-də İtaliya Parlamentinin aşağı palatası olan Deputatlar Palatasının
Xarici əlaqələr daimi komissiyasında qəbul olunmuş “Ermənistan və
Azərbaycan arasında razılaşmaların yerinə yetirilməsi vəziyyəti haqqında
qətnamə”də Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin minalardan
təmizlənməsi əməliyyatlarını asanlaşdırmaq məqsədilə tərəflər konstruktiv
fəaliyyət göstərməyə dəvət olunub və bu xüsusda, minalanmış ərazilərin
xəritələrinin verilməsi istənilib.

İtaliya Parlamenti Azərbaycanın
minalanmış ərazilərinin
xəritələrinin verilməsini tələb edir
Sənəddə Ermənistan və Azərbaycan
arasında onilliklərdir davam edən münaqişəyə
son qoymaq məqsədilə 9 noyabr tarixində
Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası dövlət
başçıları tərəfindən üçtərəfli bəyanatın imzalandığı və Bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi məqsədilə hər üç tərəfin
nümayəndələri arasında, o cümlədən yüksək
siyasi səviyyədə nəqliyyat və kommunikasiya mövzuları da daxil olmaqla bir neçə dəfə
müzakirələrin keçirildiyi qeyd olunub.
Qətnamədə Azərbaycan tərəfinin üçtərəfli
Bəyanatdan irəli gələn öhdəliklərini yerinə
yetirdiyini, müharibədən əvvəl və müharibə
zamanı tutulmuş bütün erməni hərbi əsirləri
qaytardığını bildirdiyi qeyd olunub, Azərbaycan
tərəfində saxlanılan ermənilərin məhz 9 noyabr
tarixli bəyanatın imzalanmasından sonra həbs
olunduğu vurğulanıb.
Qətnamədə İtaliya hökumətindən BMT,
ATƏT və Avropa İttifaqının 9 noyabr 2020-ci
il tarixli bəyanatın bütünlüklə icra olunmasına yönəlmiş təşəbbüslərini dəstəkləməsi və
həbs edilmiş bütün müharibə əsirlərinin azad
edilməsinə çağırış etməsi istənilib. Habelə
İtaliya hökumətinə Ermənistan və Azərbaycan
arasında gələcək barışıq şəraitinin yaranması üçün etimad quruculuğu tədbirlərini təşviq
etmək istiqamətində hər iki hökumətlə ikitərəfli
səviyyədə də iş aparması tapşırılıb.
Qətnamədə, eyni zamanda, İtaliya hökuməti
qarşısında ərazilərin minalardan təmizlənməsi
əməliyyatlarını asanlaşdırmaq məqsədilə
tərəfləri konstruktiv fəaliyyət göstərməyə dəvət

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi
Leyla Abdullayeva bəzi Avropa ölkələrinin
parlamentlərinin qəbul etdiyi sənədlərlə bağlı yerli
KİV-in sualını cavablandırıb. Leyla Abdullayeva
“Son günlər bəzi Avropa ölkələrinin qanunverici
qurumları tərəfindən Ermənistan və Azərbaycan
arasında əsirlərin mübadiləsi məsələsi ilə bağlı
qətnamələr qəbul edilir. Bununla bağlı fikirlərinizi
öyrənmək istərdik” sualına cavabında deyib:

Bakı şəhəri, 2 mart 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən
maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat
vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il
18 iyul tarixli 120 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 7, maddə 747; 2012, № 8,
maddələr 827, 830; 2013, № 3, maddə 347, № 7, maddə 886,
№ 8, maddə 1017, № 10, maddə 1218; 2014, № 1, maddələr
51, 69, № 2, maddə 201, № 4, maddə 441, № 5, maddələr 572,
594, № 6, maddə 747, № 8, maddə 1015, № 12, maddələr
1658, 1666; 2015, № 2, maddə 227, № 11, maddə 1417; 2016,
№ 3, maddə 609, № 4, maddə 831, № 5, maddə 955, № 7,
maddə 1353, № 8, maddə 1437, № 9, maddələr 1585, 1589,
№ 12, maddə 2241; 2017, № 5, maddə 966, № 10, maddələr
1890, 1919, № 11, maddə 2168, № 12 (II kitab), maddələr
2476, 2487, 2507; 2018, № 3, maddələr 588, 632, № 6, maddə
1374, № 7 (II kitab), maddə 1668, № 8, maddə 1807, № 9,
maddə 1906, № 10, maddələr 2142, 2172, № 11, maddə
2426; 2019, № 3, maddələr 529, 563; 2020, № 2, maddə 204,
№ 4, maddə 500, № 5, maddə 652, № 8, maddə 1123, № 9,
maddə 1217, № 10, maddələr 1258, 1296, № 11, maddə 1405;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30
dekabr tarixli 515 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli
əlavə – “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti
və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, dövlət
təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hüquq-mühafizə və
prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların
yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, dövlət
xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti
minik avtomobillərinin say həddi (limiti)”nin cədvəlinin 34-cü
hissəsinin “cəmi” və “aparat üzrə” sütunlarında müvafiq olaraq
“3” rəqəmi “4” rəqəmi ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRTAC

Azərbaycan XİN Avropanın bəzi
ölkələrinin parlamentlərinin qəbul
etdiyi sənədlərə münasibət bildirib
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etməsi və bu xüsusda, minalanmış ərazilərin
xəritələrinin verilməsini istəməsi vəzifələri
qoyulub.
Xatırladaq ki, İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının Xarici əlaqələr daimi komissiyasında 18 noyabr 2020-ci il tarixli qətnamədə
1993-cü ildən Ermənistanın Dağlıq Qarabağla
yanaşı, Azərbaycanın digər ətraf yeddi rayonunu da işğal etdiyi, BMT Təhlükəsizlik Şurası
tərəfindən silahlı qarşıdurmanın dayandırılması
və işğal olunmuş ərazilərin Azərbaycana qaytarılması, eləcə də tərəflər arasında danışıqların
başlanılmasına çağıran dörd qətnamənin qəbul
edildiyi vurğulanıb və Azərbaycan Respublikası,
Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası dövlət başçıları tərəfindən 9 noyabr tarixində
üçtərəfli bəyanatın imzalanması alqışlanaraq
tərəflər bu bəyanatdan irəli gələn digər bütün
öhdəliklərə əməl etməyə çağırılıb.

Qeyd etmək istərdim ki, Vətən
müharibəsindən sonra bölgədə yaranan
yeni vəziyyət və 10 noyabr tarixli üçtərəfli
bəyanatın icrası, sadəcə, bölgə ölkələrinin deyil,
beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində saxladığı məsələlərdəndir. Azərbaycan tərəfi hər
zaman bəyan edib və bir daha vurğulayırıq ki,
bölgədə dayanıqlı sülh və təhlükəsizliyin, inkişafın təmin olunması üçün imzalanmış üçtərəfli
bəyanatların yerinə yetirilməsi vacib şərtdir.
Doğru qeyd edirdiniz, son günlərdə bəzi Avropa
ölkələrinin qanunverici qurumları bölgədəki
vəziyyət və razılaşmaların icrası ilə bağlı
sənədlərlə çıxış edirlər. Bu ilin 2 mart tarixində
İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının Xarici əlaqələr daimi komissiyasında “Ermənistan
və Azərbaycan arasında razılaşmanın yerinə
yetirilməsi vəziyyəti haqqında” qətnamə qəbul
olunub. Qətnamədə hər iki tərəfə müraciət
edilərək, tərəflər konstruktiv fəaliyyətə dəvət
olunurlar.
Balanslaşdırılmış mövqe nümayiş
etdirən İtaliya Parlamenti İtaliya hökumətinə
Ermənistan və Azərbaycan arasında gələcək
barışıq şəraitinin yaranması üçün etimad quruculuq tədbirlərini təşviq etmək istiqamətində
hər iki dövlətlə ikitərəfli səviyyədə iş aparmağı tapşırıb. Burada ən önəmli məsələ kimi,
parlamentin ərazilərin minalardan təmizlənməsi
məsələsinə diqqət ayırdığını və bu xüsusda minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsini qeyd
etdiyini vurğulamaq istərdim. Ümumiyyətlə,
bildiyiniz kimi, artıq ikinci dəfədir ki, İtaliya
parlamenti üçtərəfli bəyanatın icrası ilə bağlı
məsələyə diqqət ayırır. Bir müddət öncə 2020-ci
il 18 noyabr tarixində qəbul olunmuş qətnamədə

də sözügedən birgə bəyanatın imzalanması
alqışlanıb və tərəflər, bu bəyanatdan irəli gələn
öhdəliklərini yerinə yetirməyə dəvət olunublar.
Bununla yanaşı, bu il fevralın 25-də tarixində
Niderland parlamentinin Xarici əlaqələr komitəsi
tərəfindən “Azərbaycan tərəfindən həbs edilmiş
hərbi əsirlərin azad edilməsi ilə bağlı” Niderland
hökumətinə çağırış edən qətnamə qəbul olunub. Niderland parlamentinin növbəti əsassız və
tamamilə birtərəfli xarakter daşıyan bu sənədi
Komitənin hər zaman qərəzli mövqeyi ilə tanınan üzvlərinin canfəşanlığı nəticəsində qəbul
olunub. Qeyd etmək istərdim ki, qətnamənin
müzakirəsi zamanı iclasda çıxış edən Niderlandın xarici işlər naziri Stef Blok qətnamənin
əleyhinə çıxış edib, həm Ermənistan, həm də
Azərbaycanın hərbi əsirlərlə bağlı qarşılıqlı iddialarının olduğunu söyləyib və qətnamədə hər
iki tərəfə çağırışın edilməsi düzəlişini təklif edib.
Buna rəğmən qətnaməyə düzəliş edilməyib. Bu,
bir daha bəzi ölkələrin parlamentarlarının öz
qərəzli mövqelərini hər şeydən, hətta bölgədə
sülhün təmin olunması səylərindən üstün tutduqlarını göstərir.
Bir daha vurğulamaq istərdik ki, hərbi
əməliyyatların dayandırılmasına dair razılığın əldə olunması ilə bölgədə yaranmış
yeni vəziyyətdə, dayanıqlı sülhün əsas
təminatçısı qismində çıxış edən üçtərəfli
bəyanatların həyata keçirilməsi olduqca
vacibdir və bölgəmizdə sülhü arzulayan hər
hansı tərəf məhz bu razılaşmaların icrasına
istər bəyanatları, istərsə də fəaliyyəti ilə töhfə
verməlidir.

Baş Prokurorluq ilə Dövlət İdarəçilik Akademiyası
arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun fəaliyyətinin prioritet
istiqamətlərindən olan prokurorluq orqanlarında peşə hazırlığının və
tədrisin təşkili işinin daha da təkmilləşdirilməsi, ölkənin aparıcı ali təhsil
müəssisələri ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi məqsədilə
ardıcıl tədbirlər davam etdirilir.

Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
bu tədbirlərin davamı olaraq, martın
3-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının rektoru, akademik
Urxan Ələkbərovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti Baş Prokurorluğun
Elm-Tədris Mərkəzində olub.
Tədbir çərçivəsində akademik
Urxan Ələkbərov ilə Baş prokurorun
müavini Elmar Camalov arasında görüş
keçirilib.

Görüşdə Baş Prokurorluğun
Elm-Tədris Mərkəzinin rəisi Mübariz
Əhmədov və mətbuat xidmətinin rəhbəri
Günay Səlimzadə iştirak ediblər.
Daha sonra qonaqlar Baş Prokurorluğun yeni istifadəyə verilmiş inzibati
binalar kompleksi, o cümlədən Vətən
müharibəsinə həsr olunmuş tariximemorial qalereya, mühazirə, praktiki
məşğələlər və iclas zalları, kitabxana,
kriminalistika və istintaq otaqları ilə
tanış olublar.
Bundan əlavə, Elmar Camalov və

akademik Urxan Ələkbərov Elm-Tədris
Mərkəzinin kollektivi ilə görüşdə çıxış
ediblər.
Elmar Camalov çıxışında Silahlı
Qüvvələrimizin Müzəffər Ali Baş Komandanı, dahi Sərkərdə İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə mübariz Xalqımızın Vətən
müharibəsində qazandığı Zəfər, şəhid
ailələri və qazilərimizə göstərilən
dövlət qayğısı, işğaldan azad edilən
ərazilərimizdə həyata keçiriləcək geniş
quruculuq-bərpa işləri və layihələr,
post-müharibə dövrünün regionumuz
üçün açdığı yeni imkanlar, prokurorluq
orqanlarında həyata keçirilən müasir
məzmunlu islahatlar, tədris və peşə
hazırlığının təkmilləşdirilməsi sahəsində
görülən işlər, həmçinin hər iki qurum
arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin

AZƏRTAC
verəcəyi töhfələr barədə məlumat verib.
Akademik Urxan Ələkbərov ElmTədris Mərkəzinin kollektivinə hazırkı
dövrdə aktuallığı ilə seçilən “Qlobal
çağırışların idarə edilməsində yeni
texnologiyalar: Azərbaycan Respublikasının uğurlu təcrübəsi” mövzusunda
təqdimat edib.
Görüşün nəticələrinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyası arasında əməkdaşlığa
dair memorandum imzalanıb.
Memorandum birgə elmi konfransların, dəyirmi masaların və görüşlərin
keçirilməsi, elmi məqalələrin, tədrismetodiki vəsaitlərin və mətbu nəşrlərin
hazırlanması, hüquq tətbiqi fəaliyyətdə
daha çox rast gəlinən problemlərin həlli
məqsədilə birgə elmi-praktiki araşdırmaların aparılması və sair məsələlər
üzrə geniş və səmərəli əməkdaşlığı
əhatə edir.

4 mart 2021-ci il, cümə axşamı

Türkiyə – Rusiya münasibətlərinin
tarixi təcrübəsi 100 ilin zirvəsindən
Rus – türk konfransı
işə başlayır
XX əsrin 20-ci illərinin
əvvəllərində Antanta ölkələrinin
Yaxın və Orta Şərqdə, Qafqazda,
Qara dənizdə yürütdükləri siyasət və
daşnak Ermənistanın onların əlində
alət olması sovet Rusiyasını və
Türkiyəni yaxınlaşdırdı. Bu yaxınlaşma keçirilən rus – türk konfransının
sonunda Moskva müqaviləsinin
imzalanması və ərazi–sərhəd
məsələlərinin tənzimlənməsi ilə
nəticələndi.
Rus – türk konfransı 1921-ci il
fevralın 27-də Moskvada öz işinə
başladı. Sovet nümayəndə heyətinin
tərkibinə xalq xarici işlər komissarı
Georgi Çiçerin və Ümumrusiya
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü
Cəlaləddin Qorxmazov daxil idilər.
Konfransdakı açılış nitqində
G.Çiçerin bildirdi ki, kapital əleyhinə
mübarizə Rusiyada kommunist
inqilabı formasını almış, Rusiya
xalqları azadlıq və öz müqəddəratını
təyinetmə uğrunda mübarizə aparan
xalqlar arasında xüsusi yer tutmuşdur.
Ondan sonra türk dilində danışan TBMM nümayəndə heyətinin
rəhbəri Yusuf Kamal 1920-ci il
avqustun 10-da imzalanan Sevr
müqaviləsinin Türkiyə üçün heç
bir şey saxlamadığını, onu qəbul
etməyin mümkün olmadığını və
türk xalqının sonadək döyüşmək
qərarına gəldiyini söylədi.
Tərəflər işin komissiyalarda davam etdirilməsi barədə razılaşdılar.
Fevralın 28-də siyasi komissiyanın
iclasında Yusuf Kamal çıxış edərək
bildirdi ki, Əsas Milli Akt (Türkiyənin
ərazisini müəyyənləşdirən həmin akt
1920-ci il yanvarın 28-də İstanbulda Osmanlı Deputatlar Palatası
tərəfindən hazırlanmış və bütün
dövlətlərə elan edilmişdir – M.Q.)
heç bir tərəddüd etmədən qəbul
olunmalıdır və onların hətta bu
barədə mübahisə etməyə haqqı
yoxdur, düzəliş mümkün deyildir.
İclasda 1920-ci il dekabrın 2-də
Türkiyə və Ermənistan arasında imzalanmış Aleksandropol
(Gümrü) müqaviləsinə münasibət
mübahisələr yaratdı. Müzakirələr
zamanı G.Çiçerin qətiyyən
qəbuledilməz suallar qoydu. Gərgin
keçən danışıqlar onunla sona çatdı
ki, Yusuf Kamal bildirdi: “Milli Akt və
Aleksandropol müqaviləsi toxunulmazdır”.
Öz fikrini erməni kommunistlərini
maskalanmış daşnak olmaları ilə
əsaslandıran Yusuf Kamal dedi ki,
Aleksandropol haqqında məsələ
Ermənistana aiddir, bu məsələlər
Rusiya ilə deyil, həmin dövlətlə
həll edilməlidir, türk nümayəndə
heyətinin Gürcüstan, Ermənistan və
Azərbaycan ilə danışıqlar aparmağa
səlahiyyəti yoxdur. Türk nümayəndə
heyətinin səlahiyyətinin yalnız Rusiya ilə siyasi və hərbi ittifaq bağlamaq haqqında olduğunu vurğuladı.
Mübahisələr olduğundan
konfrans bir həftə müddətinə təxirə
salındı. Gərgin vəziyyətin yaranmasında türk heyəti sovet-türk
münasibətlərinin yaxşılaşmasında
maraqlı olmayan xalq xarici işlər
komissarının müavini, milliyyətcə

erməni olan Lev Karaxanın təsirinin
olduğundan şübhələnirdilər. Lakin
L.Karaxan sovet idarəçilik sisteminə
və belə məsələlərə təsir etmək
gücündə olan dövlət xadimi deyildi. Ən mühüm məsələləri hətta
G.Çiçerinin özü də təkbaşına həll
edə bilməzdi. Belə məsələlər ölkədə
hakim olan RK(b)P MK Siyasi Bürosunda geniş müzakirə olunmalı,
qərar qəbul edilməli və nümayəndə
heyətinə göstərişlər verilməli, diplomatlar isə onları yerinə yetirməli idi.
Konfransın gedişi barədə MK-nın
məsul katibi (qeyri-rəsmi olaraq baş
katibi) və təşkilat bürosunun üzvü
Nikolay Krestinskiyə martın 1-də
məlumat verən G.Çiçerin yazırdı:
“Türkiyə ilə münasibətlər son dərəcə
ciddi, böhranlı həddə çatmışdır,
türk nümayəndə heyəti bildirir ki,
Milli Akta görə, Batum, Ərdahan və
Qars türk əraziləridir və yalnız bir
dəfə plebissitə icazə verə bilərlər,
Türkiyədə qalan ərazilərə toxunmaq
olmaz”.
Konfransın işinin pozulacağından narahatlığını ifadə edən
G.Çiçerin qeyd edirdi ki, türk heyəti
imperializmə qarşı mübarizədə
maraqların ümumiliyini və inqilabi
səylərin vacibliyini bildirmiş, bununla
da Aleksandropol müqaviləsinə
toxunulmasına qarşı çıxmışdır.
Türklərin mövqeyi haqqında Ankaraya sovet Rusiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi
P.Mdivaniyə göndərdiyi 1921-ci
il 4 mart tarixli teleqramında
məlumat verən G.Çiçerin yazırdı
ki, bu, əslində, Batumun və bütün
Ermənistanın Türkiyəyə verilməsi
deməkdir. O, belə yanaşmanı
sovet Rusiyası üçün qətiyyən
qəbuledilməz hesab edərək
vurğulayırdı: “Biz əvvəlcə bilmirdik ki, nümayəndə heyəti bizimlə
ittifaq bağlamağa, yoxsa əlaqələri
kəsməyə və bizə qarşı material
hazırlamağa gəlmişdir. İndi alver
gedir. Biz Qars və Ərdahanı veririk,
lakin heç bir halda Batumu verə
bilmərik və Aleksandropol dəmir
yolundan qərbə doğru 20 kilometrlik
zolağı və Arazdan cənuba doğru
ərazini tələb edirik. Batumda Gürcüstan, Aleksandropol və İrəvanda
Ermənistan olacaqdır. Naxçıvan isə
Rusiyadan bilavasitə asılı olacaqdır.
Türklər əvvəlcə ittifaq sözündə israr
edirdilər. Lakin İngiltərə ilə aparılan danışıqları nəzərə alaraq, biz
onlara bu ifadədən istifadə etməyin
mümkünsüzlüyünü bildirdik. Türklər
söylədilər ki, onların Ermənistan və
Gürcüstan ilə münasibətlərinin bizə
(Rusiyaya – M.Q.) aidiyyatı yoxdur.
Lakin biz bunu qətiyyətlə rədd edirik.
Vəziyyət belədir. Türklərə izah
etmək lazımdır ki, sovet respublikaları təbii ittifaqdadırlar. Qars və
Ərdahanın güzəştə gedilməsi maksimum mümkün olandır”.
Çiçerinin məktubu konfransın
gedişinin sovet rəhbərliyinin ciddi
nəzarəti altında olduğunu, Türkiyə
ilə münasibətlərin inkişafına xüsusi
diqqət verdiyini göstərirdi. Qarşılıqlı münasibətlərə dair ən mühüm
məsələlər barədə yekun rəyi Rusiya
Kommunist (bolşevik) Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu
bildirirdi.

S

ilahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
müzəffər Azərbaycan Ordusu işğal altında
olan ərazilərimizi, xüsusən millətimiz üçün
böyük önəm daşıyan Şuşa şəhərini noyabrın
8-də təcavüzkar Ermənistanın işğalından azad
etməklə qürurverici tarix yaratdı və noyabrın
10-da Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan
arasında üçtərəfli bəyanat imzalandı.
Bəyanata uyğun olaraq, yanvarın 30-da
Ağdamda Rusiya – Türkiyə Monitorinq Mərkəzi
fəaliyyətə başladı. Bu, rus və türk hərbçilərinin
Cənubi Qafqazda ilk birgə işi deyildir. Hələ
ötən əsrin 20-ci illərinin başlanğıcında da belə

Konfransın gedişində
münasibətləri
pozmaq cəhdləri
Konfrans işini davam etdirərkən
iki ölkə arasında münasibətlərdə
bəzi çətinliklər hələ də qalırdı. Rus
– türk münasibətlərinin inkişafına
mane olan başlıca amillərdən biri
qatı erməni millətçilərinin fəaliyyəti
idi. Doğrudur, daha çox milli partiyaların fəaliyyəti nəticəsində baş verən
toqquşmalara və müharibələrə
Cənubi Qafqaz sovetləşdirildikdən
sonra son qoyulmuşdu. Lakin
Ermənistanda hakimiyyətə gələn
erməni kommunistləri daşnak
siyasətini davam etdirərək rustürk münasibətlərini pozmaq üçün
müxtəlif üsullardan istifadə edirdilər.
Məsələn, erməni silahlıları rus və
türk əsgərlərinin olduğu yerdə bir
rus əsgərini öldürüb meyitini türk
tərəfinə atmış və şayiələr yaymışdılar ki, guya onu türklər öldürmüşlər.
Ona görə də Kazım Qarabəkir
paşa Qırmızı ordu komandanlığına
göndərdiyi 1921-ci il 5 mart tarixli
məktubunda Naxçıvan və Ordubadda ermənilərin rus – türk dostluğunu pozmağa çalışdığını yazaraq
buna çalışan ermənilərin ciddi
cəzalandırılmasını tələb etdi.
Erməni siyasətçilərinin
müsəlmanlara düşmən
münasibət bəslədiklərini,
köhnə düşüncələrindən imtina
etmədiklərini, rus-türk dostluğunu
pozmaq cəhdlərini dayandırmadıqlarını nəzərə alaraq, konfransda edilən təzyiqlərlə əlaqədar
yaranmış gərgin vəziyyəti aradan
qaldırmaq və erməni dəstələrinin
müsəlmanlara qarşı qanlı
əməllərinin qarşısını kəsmək üçün
türk hökuməti bəzi tədbirlər görməyə
məcbur oldu. Türkiyə hökuməti
Batum istiqamətində ölkənin keçmiş sərhədini tutmaq üçün ordu
komandanlığına göstəriş verdi.
Hökumətindən aldığı sərəncama
uyğun olaraq, Kazım Qarabəkir
paşa bu barədə 1921-ci il martın 10-da İ.Stalinə və G.Çiçerinə
çatdırmaq üçün XI Ordu komandanlığına göndərdiyi teleqramında
bildirdi ki, ordu hissələri Çorox
çayının cənubuna doğru Batum
istiqamətində Türkiyənin keçmiş
sərhədini tutmaq üçün hərəkət
edir. Bu hissələr Batumu menşevik
dəstələrindən, əgər oraya Antanta
orduları gələrdisə, onlardan da
təmizləməli idi.
“Erməni əhalisinin müsəlmanlara
düşmən münasibətinin faktlarla
təsdiq olunduğunu, bunun heç də
arzuedilən olmadığını və bütün
müsəlman dünyası üçün narahatverici olduğunu, Batum və Axalkələk

fəaliyyət göstərilmişdi.
Döyüş meydanında acınacaqlı məğlub olan
Ermənistan tərəfi, erməni lobbisi və diasporu
Rusiya – Türkiyə və Azərbaycan – Rusiya
münasibətlərini pozmaq üçün bütün mümkün
vasitələrdən istifadə edir. Belə fəaliyyətlər
1921-ci ildə keçirilmiş və bu il 100 illliyi
tamam olan rus-türk konfransı və Moskva
müqaviləsi imzalanan zaman da edilmiş, lakin
nəticəsi olmamışdı. Rus və türk xalqlarının
milli maraqları əsassız erməni iddialarının
fövqündə dayanmışdı. Elə ona görə də 100 ilin
zirvəsindən rus-türk münasibətlərinin tarixi
təcrübəsinə nəzər yetirilməsinin faydası var.

rayonlarında ermənilərin hələ də
köhnə düşüncələrindən imtina
etmək barədə düşünmədiklərini”
– yazan Kazım Qarabəkir paşa
türk hökumətinin müsəlmanların
belə əzablı vəziyyətdə qalmasını fikirləşmədiyini vurğulayırdı.
Bu qərar Ankarada P.Mdivaniyə,
həmçinin G.Çiçerinə də bildirilmişdi.
Türk ordusunun hərəkəti sovet
hökumətində narahatlıq yaratdı.
Çünki Batum Cənubi Qafqazın qapısı olmaqla, sovet respublikalarının
həyatını təmin edən bir liman idi.

Müqavilə layihəsinin
müzakirəsi
Konfrans təxirə salındığından
yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün
Yusuf Kamal daha nüfuzlu sovet
xadimləri ilə görüşmək qərarına
gəldi. O, martın 6-da İ.Stalin ilə
görüşdükdən sonra danışıqlar bərpa
edildi.
Siyasi komissiyanın martın 10da axşam saat 19.30-da işinə başlayan iclasında Rusiya nümayəndə
heyəti Türkiyənin Əsas Milli Aktını
tanıdığını bildirdi. Bu, Rusiyanın
Sevr müqaviləsinin şərtlərini rədd
etməsi, deməli, həmin müqavilə
çərçivəsində ermənilərin heç bir
əsası olmayan, qondarma istəklərini
dəfn etməsi demək idi. G.Çiçerinin
fikrincə, bu akt məlum sərhədlərin
düzəldilməsini tələb edirdi. Rusiya
nümayəndə heyəti sərhəd xəttini
aşağıdakı kimi təklif edirdi: Qara
dənizdə Sarp, Gediamt dağı, Şavşet
sıra dağları, Ardahan dairəsinə
qədər keçmiş inzibati sərhədlər,
daha sonra Ermənistanda Ağbaba və Qızıldaş dağları, həmçinin
Aleksandropol sülh müqaviləsi ilə
Ermənistana keçən ərazilər.
G.Çiçerin bildirdi ki, Rusiya
hökuməti sərhədlərin Arpaçaydan
şərqə və Arazdan cənuba doğru müəyyənləşdirilməsində israr
etməyəcəkdir, lakin hərbi nöqteyinəzərdən, həmçinin kürdlərin və
digər bandaların hücumlarına
qarşı Aleksandropol – Naxçıvan
dəmir yolunun mühafizəsi zəruridir
və Rusiya hökuməti sərhəddən
8 kilometr aralıda ordu saxlamamağı Türkiyədən xahiş edir.
Rusiya bu ümumi şərtlər qəbul
edildikdən sonra Türkiyə ilə saziş
bağlamağa razı idi. Sərhədlərin
dəqiqləşdirilməsi təfərrüatlarını hər
iki tərəfdən olan hərbi ekspertlər
müəyyənləşdirəcəkdilər.
Təklif edilən sərhədi qəbul etdiyini, Arpaçay rayonunda Aleksandropol – İrəvan xəttində dəmir yolu
boyunca orduları geri çəkməyə razı
olduğunu bildirən türk nümayəndə
heyəti onun həyata keçirilməsi

vasitəsini aşağıdakı kimi görürdü:
Rusiya Əsas Milli Aktla elan edilən
prinsipləri qəbul edir; müqavilə
ilə müəyyənləşdirilən şimal-şərq
sərhədləri və ərazi müəyyənləşdirilir;
Türkiyə tərəfi İrəvan dəmir yolunun təhlükəsizliyi ilə bağlı yaranan
xahişləri yerinə yetirmək öhdəliyini
üzərinə götürür və s.
Daha sonra konfrans Ermənistan
ilə sərhəd məsələsinin müzakirəsinə
başladı. Türkiyə tərəfi göstərilən zonalarda ordu hissələrini saxlamamağa, lakin öz idarəçiliyini və polisini
saxlamağa razılığını bildirdi.
Rusiya nümayəndə heyəti
kürdlərin bütün sovet respublikaları üçün daimi təhlükə törətdiyini
əsas gətirərək sərhədin Araz çayı
boyunca müəyyənləşdirilməsini təklif
etdi. Cavabında Türkiyə nümayəndə
heyəti bildirdi ki, 8 kilometr ərazidən
geri çəkilmək onsuz da böyük
güzəştdir. Belə ki, o, tüfəng atəşi
ikili distansiyadır və Araz rayonuna tətbiq edilə bilməz, burada çay
kifayət qədər müdafiə hesab edilə
bilər və bundan başqa, bura 80-100
kilometrlik ərazidir. Bu isə faktiki
olaraq həmin zonanın türk ordusu
tərəfindən lazım gəldiyi təqdirdə
müdafiəsini çətinləşdirir. Türkiyə
tərəfi ordunu 8 kilometr zolaqdan
geri çəkməyə razılığını bildirdi. Bu,
müstəsna olaraq Arpaçay rayonuna
aid edilməli idi. Əgər Rusiya tərəfi
həmin maddənin Araz rayonuna aid
olmasını israr edərdisə, onda türk
nümayəndə heyəti bu zonanın 4
kilometr olması ilə razılaşa bilərdi.
Türkiyə tərəfi öz hakimiyyətinin
sərhədin bu hissəsində mövcud
olmasını mümkün hücumlardan və
qəsdlərdən qorunmaq zərurəti ilə
əlaqələndirdi. Məsələ konkret olaraq
kifayət qədər aydın olmadığından
hərbi ekspertlərin müzakirəsinə
verildi.
Naxçıvan haqqında məsələnin
müzakirəsi zamanı Türkiyə
nümayəndə heyəti bildirdi ki, türk
ordusu olduğu üçün Naxçıvan
Türkiyənin protektoratlığındadır.
Bununla belə, Türkiyə bu protektoratlığı üçüncü dövlətə verməməyə
dair təəhhüd götürmək şərti ilə
Azərbaycana verə bilər. Türk heyəti
qəti şəkildə dedi: “Türk ordusu
əhalinin dəfələrlə baş verən qırılmasının yenidən təkrarlanmasına
biganə qala bilməz”.
Rusiya nümayəndə heyəti
müdaxilənin bu prinsipinin qəbul
edilməsinin təhlükəli olduğunu
bildirərək əlavə etdi ki, buna bənzər
olaraq Qarsda da müsəlman olmayan əhali qırılmışdır. Rusiya tərəfi
ona görə də rejimi, həmçinin sərhədi
müəyyənləşdirmək və Naxçıvanın
Azərbaycanın himayəsi altında

protektoratlığı məsələsini qoydu.
Əgər belə güzəştə yer verilərdisə,
onda bu müqavilənin olmamasının
nəticəsi idi. Müqavilənin həmin
maddəsi pozulardısa, onda bütün
müqavilə pozulmuş olardı. Buna
görə də “xüsusi təminatı qətnaməyə
daxil etməməyi” təklif etdi.
Əslində, G.Çiçerinin “xüsusi təminatı qətnaməyə daxil
etməmək” barədə fikirlərinın
arxasında gələcəkdə Naxçıvanın
taleyi ilə bağlı məsələdə sovet
hakimiyyətinin sonradan istədiyi kimi
hərəkət etmək niyyətləri gizlənirdi.
Rusiya nümayəndə heyəti bir
qədər də irəli gedərək aşağıdakı
formulu qəbul edə bilməyəcəyini
bildirdi: “Türkiyə protektoratlığı,
Aleksandropol müqaviləsi ratifikasiya edilməmişdir, türk ordusunun
əhaliyə müraciəti belə bir protektoratlıq üçün hüquqi cəhətdən
kifayət qədər əsaslandırılmamışdır.
Digər tərəfdən, xalqın suverenliyi
həyati mövcudluq hüququ üzərində
güzəştlərə yol vermir. Nəhayət,
Azərbaycanın təmsil olunmadığı konfransda Azərbaycanın
yerinə yetirəcəyi öhdəliyi verməyi
müqaviləyə daxil etmək çətindir”.
Qəribə bir mövqe idi. G.Çiçerin
Gürcüstanın iştirak etmədiyi konfransda Batumu Gürcüstan üçün,
Ermənistanın iştirak etmədiyi konfransda Azərbaycandan Ermənistan
üçün əlavə torpaqlar qoparmağa
çalışır, eynilə Azərbaycanın iştirak etmədiyi elə həmin konfransda tarixi Azərbaycan torpağı
olan Naxçıvanı alıb Ermənistana
vermək istəyirdi. Bu yanaşma
G.Çiçerinin Azərbaycan xalqına olan
münasibətinin göstəricisi idi.
Naxçıvanın Ermənistana
verilməsinə çalışan G.Çiçerin bunun
mümkün olmadığını gördükdə,
Naxçıvanın Azərbaycan ilə qırılmaz
əlaqəsini və onun himayəsi altında
muxtariyyətdən istifadə etməsini
müəyyənləşdirən formulu tapmağı
təklif etdi. Türkiyə nümayəndə heyəti
həmin formulun ikinci hissəsini aşağıdakı redaktədə verməyi xahiş etdi:
“Bu şərtlə ki, Azərbaycan bu protektoratlığı heç bir üçüncü dövlətə
güzəştə getməyəcəkdir”.
Naxçıvanın sərhədləri
hərbi ekspertlər tərəfindən
müəyyənləşdirilməli idi.
Müqavilənin forması məsələsi
üzrə tərəflər razılaşdılar ki, hər
iki nümayəndə heyəti müqaviləni
ağırlaşdırmamaq üçün onun
arxasında ideya əhəmiyyətini
saxlayırlar, sərhədlərin dəqiq
müəyyənləşdirilməsi xüsusi akta
daxil ediləcək və eyni hüquqi
qüvvəyə malik olacaq, müqavilə isə
yalnız əsas qətnamələri özündə əks
etdirəcəkdir.
Rusiya nümayəndə heyəti
bəyan etdi ki, əgər sərhədlər
müəyyənləşdirilərsə, onda maraqlı
olan bütün dövlətlərin suverenliyi
öz sərhədləri daxilində tam həyata
keçiriləcəkdir və bir tərəfdən Türkiyə
ilə Ermənistan, digər tərəfdən
Gürcüstan ilə müqavilədə heç bir
şey onu məhdudlaşdıra bilməz. Rus
nümayəndə heyətinin fikrincə, bu,
sazişin əsas şərti idi. Nümayəndə
heyəti bildirdi ki, onun hökuməti
sovet respublikalarının hüquqlarını onların sərhədləri daxilində
məhdudlaşdıran silahlı qüvvələrin
azaldılması və ya onun üzərində
nəzarət qurulması haqqında
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qətnamələrlə razılaşa bilməz, əgər
Türkiyə hökuməti sovet respublikaları ilə danışıqlarda onları belə
məhdudlaşdırmaya razı salmağa məcbur edərsə, Rusiya belə
hərəkəti özünə qarşı yönəldilmiş
kimi qəbul edəcəkdir.
Türk nümayəndə heyəti isə cavabında bildirdi ki, bundan belə aydın olur, Rusiya hökuməti Türkiyənin
həmin respublikalarla müqavilələr
bağlamasına etiraz etmir. Belə
yanaşma Rusiyanın vasitəçiliyi ilə
Türkiyənin Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla ərazi-sərhəd
məsələlərini tənzimləmək üçün
zəmin hazırlamaq demək idi.
Bundan sonra müqavilənin
maddələr üzrə oxunuşuna başlandı. Birinci maddə üzrə Rusiya
nümayəndə heyəti təklif etdi ki,
Əsas Milli Aktın tanınması haqqında Rusiya hökumətinin bəyanatı
sər-hədlərin təsvirinin düzəldilməsi
düzəlişi ilə dəyişdirilsin. Türkiyə
nümayəndə heyəti razılaşaraq,
burada sərhədlərin ümumi təsvirini
verməyi təklif etdi.
Bu məsələ barədə müzakirələr
başa çatdıqdan dərhal sonra,
martın 10-da RK(b)P MK-ya məktub
göndərərək danışıqların gedişi
barədə məlumat verən G.Çiçerin yazırdı ki, Naxçıvan Azərbaycanın protektoratlığı altında və Azərbaycanın
bu protektoratlığı digər ölkəyə
verməmək şərti ilə muxtar ərazi
olaraq qəbul edilmişdir, bütün bu
düzəlişlər Türkiyə ilə sazişin pozulmaz şərtidir.
Türkiyə ilə müqavilə haqqında
martın 10-da RK(b)P MK-ya yenidən
öz fikirlərini yazan G.Çiçerin bildirdi
ki, müqavilənin əsas tərkib hissəsi
Türkiyə ilə ərazi sazişi olacaq, ərazi
məsələsi yalnız əsas maddələr,
sərhədin müfəssəl təsviri isə xüsusi
protokolda olacaqdır. Göndərdiyi
məktubuna hələ 1920-ci il rus-türk
danışıqları zamanı prinsipcə qəbul
edilmiş müqavilə layihəsini əlavə
edən G.Çiçerin onu son olaraq
formalaşdırmağı təklif etdi. Layihəyə
əlavələr və düzəlişlər edilə bilərdi.
Birinci maddədə əraziyə
münasibətdə Milli Akt haqqında xatırlatma yerində G.Çiçerin artıq, türk
Milli Aktını tanımaq təklifini qəbul etdiyini yazırdı. Bu akt türk xalqının öz
müqəddəratını təyinetməsi demək
idi. G.Çiçerinin hər iki məktubunu
müzakirə edən RK(b)P MK Siyasi
Bürosu konfransın gedişini bəyəndi.
Bundan sonra da konfrans öz işini
davam etdirə bilərdi.
Siyasi komissiyanın növbəti
iclası martın 12-sində işinə başladı.
İclasda Rusiya tərəfdən G.Çiçerin
və Cəlaləddin Qorxmazov, Türkiyə
tərəfdən Yusuf Kamal, Rza Nur
və Əli Fuad, rus hərbi ekspertləri
Samoylo, Bobrişev, türk hərbi
ekspertləri Seyfi və Safvet iştirak
edirdilər.
Nümayəndə heyətləri, ilk
növbədə, 10 mart tarixli iclas
protokolunu nəzərdən keçirdilər,
söylənilmiş bəzi fikirlərə dair öz
mülahizələrini bildirdilər. Türk
nümayəndə heyəti protokola daxil ediləcək düzəlişlər və
qeydlər haqqında məlumat verdi.
Sərhədlərin təxmini təsviri haqqında türklərin qeydinə cavab olaraq
rus nümayəndə heyəti bildirdi ki,
burada düzəlişlərin edilməsinə
ehtiyac yoxdur. Çünki türk
nümayəndə heyəti sərhəd xəttinin
hərbi ekspertlər tərəfindən yerində
müəyyənləşdiriləcəyi, protokola
daxil ediləcəyi, xəritəyə köçürüləcəyi
və hər iki nümayəndə heyəti
tərəfindən imzalanacağı təklifi ilə
artıq razılaşmışdır.
(ardı var)

Musa QASIMLI,
Milli Məclisin deputatı,
AMEA-nın müxbir üzvü,
professor

Azərbaycanın “İqtisadi azadlıq indeksi”nə görə mövqeyi getdikcə yaxşılaşır
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zərbaycanın sosial–iqtisadi sahələrdə əldə etdiyi uğurlar, eləcə də
ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, rəqabətədavamlı, innovativ
iqtisadi sistemin formalaşdırılması istiqamətində atılan ardıcıl
addımlar dünyanın aparıcı iqtisadi–maliyyə institutlarının, iqtisadi azadlıq
səviyyəsini tədqiq edən mərkəzlərin diqqətindən kənarda qalmır və yüksək
qiymətləndirilir.
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin
proqnozları da bir daha təsdiqləyir ki,
Azərbaycan artıq iqtisadi cəhətdən azad
ölkədir. Respublikada əlverişli biznes,
investisiya mühiti mövcuddur. Eyni
zamanda, hökumət vergi gəlirlərində və
kapital xərclərində, habelə milli valyutanın məzənnəsi ilə bağlı təsirli nizamlayıcı
addımlar atmaqla mövcud valyuta ehtiyatlarının azalmasının qarşısını alır. Bu isə
liberal iqtisadi islahatların, düşünülən, elmi
əsaslara malik inkişaf konsepsiyasının
həyata keçirilməsi, siyasi iradə nəticəsində
mümkün olur və bütün bunlar dövlətimizin
dünyanın inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə
çatmaq əzmindən, Azərbaycanın uğurlu
gələcəyindən xəbər verir.
Azərbaycan 2020-ci il üzrə “İqtisadi
azadlıq indeksi”ndə göstəricilərini yaxşılaşdıran beş Avropa ölkəsi arasında birinci
yeri tutub. Bu barədə “Heritage Foundation” beynəlxalq siyasət mərkəzi məlumat
yayıb. Mərkəzin informasiyasına əsasən,
2020-ci ildə Azərbaycanın mövqeləri
biznes və investisiya azadlığı, həmçinin
maliyyə rifahı sahəsində 16 pillə yüksəlib.
Azərbaycan iqtisadi azadlıq
qiymətləndirməsinə görə, 69,3 indekslə

180 ölkə arasında 44-cü yerdə qərarlaşıb.
Biznes azadlığı və investisiya azadlığı,
habelə maliyyə rifahı göstəricisində isə
respublikamızın indeksi 3,9 xal yüksəlib.
Ölkəmiz bu göstəricidə 45 Avropa ölkəsi
arasında 24-cü yerdə olub.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın bu uğuru
biznes, investisiya azadlığı və fiskal
sağlamlıq göstəricilərini getdikcə yaxşılaşdırmasının, həmçinin həmin istiqamətlərdə
ardıcıl islahatlar gerçəkləşdirməsinin
məntiqi nəticəsidir.
Yuxarıdakı fikirlə bağlı əvvəlcə onu
qeyd edək, hazırda ölkəmizdə yaradılan
biznes mühiti, siyasi və makroiqtisadi sabitlik Azərbaycanın regiondakı xüsusi rolunu
fərqləndirir. Bu baxımdan respublikamızın
hər bir vətəndaşının, sahibkarlığa meylli
olan hər bir şəxsin öz potensialını reallaşdırması üçün əlverişli şərait yaradılır. İndi
iş yeri yaratmağa çalışan hər bir vətəndaşa
dövlət tərəfindən bir sıra tədbirlər vasitəsilə
müvafiq qanunvericiliyin tətbiqi yolu ilə
dəstək verilir.
İqtisadiyyatın, o cümlədən özəl sektorun inkişafı istiqamətində həyata keçirilən
sistemli islahatların, eyni zamanda, sahibkarların güzəştli kreditlərlə təmin olunması-

nın nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan kiçik
və orta biznesin maliyyələşdirilməsi üzrə
dünyada 24-cü yerdədir.
Azərbaycanın “İqtisadi azadlıq indeksi”nə görə, mövqeyinin
möhkəmlənməsində bizneslə yanaşı, investisiya azadlığının getdikcə
genişləndirilməsi, bu istiqamətdə ardıcıl
islahatlar gerçəkləşdirilməsi də mühüm rol
oynayıb.
Yeri gəlmişkən, müstəqillik illərindən
bugünədək Azərbaycan iqtisadiyyata qoyulan investisiyanın yarısı xarici
sərmayələrdir. Bu, əlbəttə ki, əcnəbi
investorların Azərbaycana olan inamının,
başqa sözlə, respublikamızda investisiya
səmərəliliyinin parlaq göstəricisidir.

Xatırladaq ki, son illərdə investisiya
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün
vergi və gömrük islahatları davam etdirilib,
onlayn vahid ixrac ərizəsi, “Yaşıl dəhliz”,
elektron məhkəmə, elektron satınalma,
tikintidə “bir pəncərə”, biznesə başlama, elektrik enerjisinə çıxış, kreditlərə
əlçatanlıq, müqavilələrin icrası və əmlakın
qeydiyyatı sahələrində mühüm tədbirlər
həyata keçirilib. Bütün bu sistemli yeniliklər
isə ölkəmizin Dünya Bankının “Doing
Business 2020” reytinqində ilk iyirmiliyə
daxil olub. Dünya Bankı ekspertlərinin
fikrincə, respublikamızın belə bir müsbət
nəticə əldə etməsi Azərbaycanda 4 sahədə
(daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, kreditlərin
alınması, minoritar investorların müdafiəsi,

müqavilə intizamı) bizneslə məşğul olmağın daha da asanlaşması ilə bağlı olub.
Azərbaycana investisiya qoyuluşuna
marağın getdikcə artmasında, həm də
ölkəmizin siyasi cəhətdən sabit olması,
milli, dini və irqi tolerantlığı baxımından
seçilməsi önəmli rol oynayıb. Bununla
bərabər, respublika hökuməti tərəfindən
reallaşdırılan iqtisadi siyasət, aparılan
islahatlar nəticəsində ölkədə güclü iqtisadi
potensial yaradılıb. Bir sözlə, əlverişli
biznes və investisiya mühiti, Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınması, regionda əlverişli mövqeyə malik
mühüm tranzit mərkəzi olması, insan kapitalının inkişafı da respublikamızın investisiya qoyuluşu baxımından cəlbediciliyini artırıb. Eyni zamanda, Azərbaycan beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini
tam şəkildə və vaxtında yerinə yetirib.
Ölkəmizin təşəbbüskarı olduğu transmilli
layihələr Avropanın enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində mühüm rol oynayıb.
“Standard & Poor's” (“S&P”) reytinq
agentliyi isə Azərbaycanın qeyri-dövlət
borcu üzrə proqnozunu açıqlayıb. Belə ki,
adı çəkilən agentlik ölkəmizin qeyri-dövlət
borcunun bu ilin sonuna 9,5 milyard ABŞ
dolları təşkil edəcəyəni proqnozlaşdırıb.
“S&P”nin yaydığı məlumata görə, 2020ci ilin yekunlarına əsasən, bu göstərici 9
milyard dollara bərabər olub. Cari ildə isə
ölkəmizin qeyri-dövlət borcunun 5,6 faiz
artacağı proqnozlaşdırılıb.
Sözügedən reytinq agentliyinin məlumatına əsasən, 2020-ci ildə
Azərbaycanın qeyri-dövlət borcu ölkənin
ümumi borcunun 63,2 faizini təşkil edib.

Dövlət borcunun 97,7 faiz uzunmüddətli
sabit, 2,3 faizi isə qısamüddətli borclar
olub.
Ölkəmizin ümumi borcunun 57,9 faizi
xarici valyutadadır. Bundan əlavə, ümumi
borcun 36,9 faizi beynəlxalq maliyyə qurumlarına olan borcların payına düşür.
Agentliyin araşdırmasına görə, inkişafda olan ölkələr arasında 2020-ci ilin sonuna ən yüksək qeyri-dövlət borcu Misirdə
(292,1 milyard dollar və ya ümumi borcun
85,6 faizi) olub. Misirin bu göstəricisinin
2021-ci ildə 314 milyard dollara çatacağı
proqnozlaşdırılıb. Sözügedən göstəriciyə
görə, ikinci olan Rusiyanın isə 2020-ci ilin
sonuna 228,5 milyard dollar (ümumi borcun 99,6 faizi) həcmində qeyri-dövlət borcu
yığılıb. “S&P”nin proqnozlarına əsasən,
bu göstəricinin 2021-ci ilin sonuna 270,4
milyard dollara qədər artacağı proqnozlaşdırılıb.
Qeyd edək ki, “S&P”nin təxminləri
hökumətlər adından dərc olunan borclar
üzrə göstəricilərə əsaslanır. Yerli və sosial
təminat borcları, digər dövlət qurumları
tərəfindən verilən borclar, habelə hökumət
tərəfindən zəmanət verilən öhdəliklər isə
bura daxil deyil.
Qeyri-dövlət borcu alətləri baxımından
agentlik bura müddəti bir ildən çox olan və
ya ümumi bazarlarda çıxarılan və ya xüsusi yerləşdirmə şəklində satılan istiqrazları
və kommersiya banklarının alınan borclarını daxil edir. Pul siyasəti çərçivəsində
mərkəzi banklar tərəfindən verilə biləcək
dövlət borcları bura daxil olunmur.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Rusiyanın Ryazan şəhərindəki Semaşko adına xəstəxananın binasında
görkəmli soydaşımız, cərrah-həkim, professor Abas Talışinskinin xatirə
lövhəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir.
Həyatını elmə, təhsilə, mədəniyyətə həsr edən insanların ad-san qazanması
həmişə olub və indi də var. Savadlı, qabiliyyətli, təşəbbüskar və zəhmətsevər
hər kəs bu zirvəni fəth edə bilir. Ancaq bu proses Vətəndə müəyyən mənada
rahat başa gəlsə də, qürbətdə o qədər də asan olmur.

Milli Kitabxana pandemiya dönəmində
necə oldu ki, oxucularını itirmədi?
Bütün dünyanı COVID-19 virusunun sürətlə və istisnasız
cənginə alması, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bəşəriyyəti
qeyri-adi fəlakətlərə sürükləyən, coğrafi, bioloji, mənəvi sərhəd
tanımayan koronavirus epidemiyasını pandemiya adlandırılması
ilə bir ildən artıqdır ki, insanlığa qarşı gizli dünya müharibəsi
davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə
yaradılan operativ qərargahın ötən müddətdə gerçəkləşdirdiyi
qabaqlayıcı tədbirlər, preventiv addımlar xalqımızı bu bəşəri
bəladan maksimum qoruyur.

Xalqımıza başucalığı
gətirən soydaşımız

İndi haqqında söz açacağımız alim soydaşımız da kitablara sığmayacaq qədər adsanı, şan-şöhrəti məhz ölkəmizdən kənarda
qazanmışdır. Daha doğrusu, o, müstəsna
xidmətləri ilə xalqımıza da böyük nüfuz və
başucalığı qazandırmışdır.
Rusiyanın Ryazan vilayətindəki Semaşko
adına klinik xəstəxananın binasına təntənəli
şəraitdə əslən azərbaycanlı olan görkəmli
həkim, otorinolarinqoloq alim, cərrah və pedaqoq, professor Abas Mehdi oğlu Talışinskinin xatirə lövhəsinin açılışı olmuşdur.
Abas Talışinski burun-boğaz-qulaq
xəstəliklərinin müalicəsində böyük uğurlara
imza atmışdır. O, Sovet İttifaqında ilk dəfə
olaraq LOR xəstəliklərinin ambulator-cərrahi
müalicəsində ümumi keyləşdirmə üsulundan istifadə etmişdir. A.Talışinski burun-boğaz-qulaq xəstəliklərinin müalicəsi üçün bir
sıra yeni cərrahi alətlər və həmçinin LOR
əməliyyatlarının bütün spektrini əhatə edən
xəstəlik tarixi sxemini işləyib hazırlamışdır
ki, bunlar da yetişməkdə olan həkimlər üçün
qiymətli tədris vəsaitinə çevilmişdir.
Professor A.Talışinski Ryazan vilayətində
ilk dəfə olaraq LOR profilli klinika yaratmışdır ki, burada da həmin xəstəliklərin bütün
istiqamətləri, o cümlədən onkologiya üzrə
müalicə aparılır. Universitet bazası rolunu
oynayan Semaşko adına xəstəxananın LOR
xəstəlikləri kafedrası həmin istiqamətdə
elmi müalicə və tədris üsullarının
müəyyənləşdirilməsində mühüm işlər görür.
Abas Talışinski həmkarları, tələbələri və
pasiyentləri arasında çox böyük hörmətə və

nüfuza malik olmuş, bütün Rusiyada və onun
hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən
mütəxəssislər yetişdirmişdir.
Professor A.Talışinskinin elmi-pedaqoji və
praktik fəaliyyəti Rusiya Federasiyası dövləti
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, o bir sıra
mükafatlarla, o cümlədən “Vətən qarşısında
xidmətlərinə görə” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Xatirə lövhəsinin açılış mərasimində
Ryazan vilayəti hökuməti sədrinin müavini
Roman Petriyayev, regionun səhiyyə naziri
Andrey Prilutski, vilayət bələdiyyəsi səhiyyə
qurumunun rəhbəri Yuliya Rokotyanskaya,
Ryazan şəhər merinin müavini Nadejda Ştevnina, Ryazan Dövlət Universitetinin rektoru
Roman Kalinin, LOR xəstəlikləri kafedrasının
və klinikanın əməkdaşları iştirak etmişlər.
Roman Petriyayev mərasimdə çıxış
edərək demişdir:
–Parlaq ömür sahibi, müharibə veteranı
və sözün həqiqi mənasımda, böyük insan və
qayğıkeş həkim olan professor Abas Talışinski Ryazan torpağı və təbabət elminin inkişafı
üçün mümkün olan hər şeyi etmişdir. O, 81
il ömür sürmüş və son nəfəsinədək işindən
ayrılmamışdır. Sevinirik ki, onun əməlləri və
davamçıları təbabətimizi xeyli irəli aparmışlar.
Roman Kalinin, Andrey Prilutski və başqaları çıxışlarında professor Abas Talışinskinin alim, pedaqoq, həkim və bir insan kimi
xidmətlərindən danışmış və onun haqqında
xatirələrini dilə gətirmişlər.
Mərasim iştirakçıları xatirə lövhəsinin
önünə gül-çiçək dəstələri düzmüşlər.

Qüdrət PİRİYEV, “Xalq qəzeti”

AZAL pandemiyaya görə ləğv olunan
reyslərin aviabiletlərinin yenidən
təxsis edilməsi barədə məlumat verib
Çoxsaylı sorğuları nəzərə alaraq, Azərbaycanın
milli aviadaşıyıcısı COVID-19 pandemiyası səbəbindən
ləğv olunan reyslərin aviabiletlərinin yenidən təxsis
edilməsi şərtləri barədə məlumat verir.
“Azərbaycan Hava
Yolları” və “Buta Airways”
aviaşirkətlərinin ləğv olunan
reyslərinin biletlərini alan
sərnişinlərə həmin biletləri aviadaşıyıcıların hazırda yerinə
yetirilən xüsusi reyslərinə
yenidən təxsis etməyə icazə
verilir.
Belə ki, AZAL-ın
sərnişinlərinə, uçuş tarixini
dəyişməklə, lakin əvvəlki
hərəkət marşrutunu saxlamaqla, bileti ödənişsiz
yenidən rəsmiləşdirmək təklif
olunur. Tariflər arasındakı
fərqi ödəyərək, sərnişinlər
aviaşirkətin bütün hazırkı
istiqamətləri üzrə uçuş marşrutunu dəyişə bilərlər.
COVID-19 pandemiyası
səbəbindən “Buta Airways”
aviaşirkətinin ləğv edilən
reyslərinin biletlərini alan
sərnişinlər, tariflər arasındakı fərqi ödəyərək, həmçinin
həmin biletləri AZAL-ın xüsusi
reyslərinə yenidən rəsmiləşdirə
bilərlər.
“Buta Airways”
aviaşirkətinin ləğv edilən
reyslərinin biletlərini alan
sərnişinlər həmin biletləri əlavə
ödəniş etmədən, aşağıbüdcəli

aviaşirkətin hazırkı xüsusi
reyslərinə (istənilən istiqamət)
yenidən təxsis edə bilərlər.
AZAL və “Buta Airways” sərnişinləri biletlərin
dəyişdirilməsi üçün müvafiq
olaraq callcenter@azal.az və
callcenter@butaairways.az
ünvanları vasitəsilə, həmçinin
müvafiq olaraq https://help.
azal.az/hc/az/requests/new
və https://help.butaairways.
az/hc/az/requests/new
linkləri ilə geri əlaqə forması vasitəsilə aviaşirkətlərin
çağrı mərkəzlərinə və ya

aviabiletlərin alındığı yer üzrə
müraciət edə bilərlər.
Hər iki aviaşirkətin
sərnişinləri yalnız bir dəfə aviabileti ödənişsiz yenidən təxsis

edə bilər.
Aviabiletin dəyərinin qaytarılmasına alternativ olaraq,
vauçer formasında sənəd təklif
olunur. Həmin vauçeri ilkin aviabiletin əldə edildiyi tarixdən
iki il ərzində istifadə etmək
mümkündür.
“Azərbaycan Hava Yolları”
QSC-nin mətbuat xidməti bildirir ki, vauçer AZAL və “Buta
Airways” aviaşirkətlərinin bütün istiqamətləri üzrə biletlərin
alınması üçün etibarlıdır.

“Xalq qəzeti”

Ölkəmizdə ilk günlərdən hazırlanan
operativ sosial paketlərin ləngidilmədən
icra edilməsi ictimai-sosial həyatın axarını dəyişdi, ənənəvi yaşayış tərzinə,
təhsil sisteminə, mədəniyyət ocaqlarına,
xidmət sahələrinə ciddi təsir göstərdi,
fərqli fəaliyyət istiqamətləri müəyyən
etdi və formalaşdırdı. Distant təhsil,
distant və ya onlayn xidmət anlayışları
sürətlə məişətimizə, aktiv lüğət fondumuza daxil oldu.
Kəşməkəşli, müşkül sosial durumda özünün çevik fəaliyyəti, yeni
yanaşma tərzi, müvafiq metodikası ilə
öğlkəmizdə fərqlənən rəğbət doğuran
öncül mədəniyyət ocaqlarından biri də
böyük mütəfəkkir, Azərbaycan ədəbi
tənqidinin banisi, maarifçi Mirzə Fətəli
Axundzadənin adını daşıyan Milli Kitabxanadır.
Bu kitabxana ilə mənim ilk tanışlığımın 50 ili -- yarım əsri tamam olur. 1971ci ildə orta məktəbi bitirib ali təhsil almaq
üçün Bakıya gəlmişdim. Sənədlərimi
o dövrün yeganə universitetinə təqdim
etdikdən sonra payi-piyada gəlib respublikanın baş kitabxanasını tapmışdım.
“Müvəqqəti oxucu bileti”m zəngin elm
xəzinəsinə daxil olmaq, yetərincə elmi
mənbə və məxəzlərdən barınmaq üçün
həyatda aldığım ilk vəsiqə idi. Həssas,
qayğıkeş, mehriban kitabxana kollektivi ilə görüşməyə, təmaslar qurmağa,
xidmətlərindən faydalanmağa həmişə
mənəvi ehtiyac duymuşam. Ali təhsil almağımda, elmi-tədqiqat işlərimin uğurla
nəticələnməsində, elmi dərəcələrə və
elmi adlara layiq görülməyimdə Milli Kitabxanamızın rolu çox yüksəkdir və hər
zaman bu möhtəşəm elm və mədəniyyət
məbədinə borclu olduğumu hiss edirəm.
Mirzə Fətəli Axundzadə adına

Milli Kitabxanaya uzun illərdir ki,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor
Kərim Tahirov rəhbərlik edir. Onun
təşkilatçılıq bacarığı, kitabxana işinin
təşkili və yenidən qurulması sahəsində
xidmətləri diqqətəlayiqdir. Professor
K.Tahirovun rəhbərlik etdiyi dövrdə
Milli Kitabxananın siması büs-bütün
dəyişmişdir. Kitabxananın mükəmməl
və etibarlı mühafizə olunan saytı yaradılmış, hazırlanmış materiallar bu saytda yerləşdirilmiş, internet zalı açılmış,
zəngin elektron kitabxana yaradılaraq
oxucuların istifadəsinə verilmiş, elektron kataloq tərtib olunmuş, kitab fondu
komplektləşdirilmiş, milli biblioqrafiya
və s. istiqamətlərdə uğurlu addımlar
atılmışdır.
Uzaqgörənliklə həyata keçirilən
önləyici tədbirlər, informasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə pandemiya dövründə sosial məsafəni virtual
məsafə ilə əvəzlədi. Milli Kitabxananın oxu zalları oxucu üzünə həsrət
qalsa da, kitabxana – oxucu əlaqələri
kəsilmədi, distant kitabxana xidməti,
əməkdaşların öz işlərinə kreativ yaradıcı münasibətləri, çətinliklərə fərasət
və zirəkliliklə sinə gərmələri pandemiya
dövründə xüsusi əhəmiyyətli kəsb edir.
Nəzərə alınmalıdır ki, xüsusi risk
qrupuna daxil edilən, yaşı 65-dən
yuxarı olan oxucular mövcud reallıqlarla, məhdudiyyətlərlə barışaraq aylarla
yaşayış məkanlarını tərk etməsələr
də, onlayn sistemi vasitəsilə sıx əlaqə
saxladıqları, tez-tez üz tutduqları zəruri
ünvanlardan biri də Milli Kitabxana olmuşdur. Şəxsi təcrübəmə əsaslanaraq
vurğulamaq istəyirəm ki, respublikamızda pandemiya dönəmində
M.F.Axundzadə adına Milli Kitabxana

bütün resurslarını, mütəxəssis ehtiyatlarının imkanlarını, gücünü, fəaliyyət
istiqamətini oxucuların sifariş verdiyi
ədəbiyyatın, mətbu materialın operativ,
keyfiyyətli elektron versiyalarının hazırlanmasına və ünvanlara çatdırılmasına
sərf etmişdir.
Güman etmək olar ki, pandemiya
dövründə Milli Kitabxanada mühafizə
edilən nadir kitabların, arxiv materiallarının, nadirəyə çevrilmiş qəzet
və jurnal nüsxələrinin elektronlaşdırılması prosesi sürətlə getmişdir. Bu
sahədə zəngin elektron versiyalardan
ibarət xəzinə yaradılmışdır. Xalqımızın milli-mənəvi maraqlarına xidmət
edən belə yanaşma tərzi misilsiz
əhəmiyyətə malikdir. Müstəsna dəyər
kəsb edən arxiv sənədlərinin, mətbu
əsərlərin elektronlaşdırılması nə
qədər ağır, əzablı bir proses olsa da,
ilk növbədə orijinal, unikal materialların mühafizəsinin uzunömürlülüyünü
təmin etməklə yanaşı oxucular üçün
komfort kitabxana xidməti paketidir.
Oxucu ən başlıcası – qiymətli vaxtına
qənaət etməklə yanaşı, çalışdığı elm
sahəsinə uyğun olaraq elektron poçt
vasitəsilə aldığı materiallardan özünün
mini arxivini yaradır. Eyni sənədlər,
ədəbiyyat nümunələri üçün nə vaxtsa

təkrar kitabxanaya müraciət etməyə
ehtiyac qalmır.
Pandemiya dönəmində mən də
həmkarlarım kimi dəfələrlə müxtəlif
mətbu nəşrlərin sifarişlərlə əlaqədar
olaraq Milli Kitabxanaya müraciət
etmişəm. Kitabxananın informasiya xidməti və beynəlxalq əlaqələr
üzrə direktor müavini, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Ədibə İsmayılova,
eləcə də bu sahə ilə birbaşa məşğul
olan əməkdaşları oxucunun elektron
poçtuna məlumat göndərərək sifarişin nə vaxt hazır olacağını öncədən
bildirməklə diqqət və həssaslıq nümayiş etdirirlər.
Əminliklə vurğulamaq olar ki, Mirzə
Fətəli Axundzadə adına Milli Kitabxana çətin, kəşməkəşli pandemiya
dönəmində heç bir aldadıcı parıltı, simulyasiya yaratmadan özünün permanent inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu mürəkkəb və şərəfli yolda
ömrünü xalqımızın maariflənməsi işinə
həsr edən milli kitabxanaçılarımıza
davamlı uğurlar, xoşbəxtlik və möhkəm
cansağlığı arzulayıram.

Asif RÜSTƏMLİ,
filologiya elmləri doktoru,
professor

Azərbaycanda koronavirusdan 161 nəfər
sağalıb, 319 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 161 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 319 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti
yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən
analiz nümunələri müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 235 min 333
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib. Onlardan 229 min 143
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3230 nəfər

vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2960 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 618 min 808
test aparılıb. Dünənki test sayı isə 7928-dir.
“Xalq qəzeti”

İşğalçı ölkədə siyasi böhran gündən-günə dərinləşir
Azərbaycan Ordusunun şanlı
qələbəsinin fonunda Paşinyanın siyasi
fəaliyyətinə və vədlərinə olan inam
kəskin sarsılıb. Onsuz da müxalif
partiyaların siyasi rəhbərləri və fəalları
onun istefasını tələb edir, “Vətənin xilası
hərəkatın”da birləşərək, növbədənkənar
seçkilərin keçirilməsi və baş nazirin
istefasına nail olmaq üçün mübarizə
aparırlar. On yeddi siyasi partiya bu
hərəkatda birləşib.
Baş nazirin bütün bu proseslərin
fonunda öz tərəfdarlarının qarşısında-- İrəvanın şəhər meydanında çıxış
etməsi və bir sıra vacib məsələlər
barədə mövqeyini bildirməsi yerli və
beynəlxalq media, eləcə də siyasi
analitiklər tərəfindən diqqətlə izlənilir.
Xalq qarşısında çıxış edən baş nazirin ordunun baş qərargah rəsi Onik
Qasparyanın vəzifədən azad edilməsi
haqqında sərəncamı ilə bağlı mövqeyini
əsaslandıraraq, ölkənin yüksək rütbəli
zabitini satqınlıqda ittiham edib.
Baş nazir Ermənistanda silahlı
qüvvələrin “xalqa və hökumət başçısına
tabe” olması funksiyasını xatırladıb.
Vurğulayıb ki, O.Qasparyan məhz Serj
Sarkisyanın əmrini yerinə yetirməklə,
1 mart hadisələrində qanlı olaylara
səbəb olub və onun vəzifəsindən azad
edilməsinin vacibliyini əsaslandırıb. O,
tərəfdarları qarşısında emosional çıxışında hakimiyyətin xalqa məxsus olduğunu xatırlatmaqla, baş nazir postuna
xalq tərəfindən legitim seçkilər əsasında
seçildiyini açıqlayıb. Növbədənkənar
seçkilərin keçirilməsi tələbi ilə bağlı bildirib ki, yalnız xalqın seçimi ilə
hakimiyyət dəyişikliyi baş verməlidir
və bu seçkidə qalib tərəf seçkidə səs
toplayan deyil, məhz xalq olmalıdır.
Ermənistanın silahlı qüvvələrinin
baş qərargah rəisinin baş nazirin və
onun hökumətinin istefasını tələb
edən bəyanatını kəskin tənqid edən
N.Paşinyan bunu “hərbi çevrilişə cəhd”
kimi qiymətləndirib.
Maraqlıdır ki, baş nazirin
O.Qasparyanın vəzifədən azad edilməsi
ilə bağlı sərəncamı ölkə prezidenti
Armen Sarkisyan tərəfindən qəbul
edilməməsi və imzalanmaması da

Son dövrlər Ermənistanda müxtəlif siyasi güclərin, xüsusilə
də müxalif düşərgənin baş nazir Nikol Paşinyana olan
etirazlarının artması ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətin daha da
gərginləşməsinə səbəb olur. Demək olar ki, İrəvan küçələrində
hər gün etirazçıların yürüş və aksiyalarının keçirilməsi ənənəyə
çevrilib. Paşinyan hökumətini kəskin tənqid və baş nazirin
istefasını tələb edən siyasi qüvvələrin sayı getdikcə artmaqdadır.
vəziyyəti gərginləşdirir. Bundan başqa,
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurası
yaydığı bəyanatında ordunu “siyasi
proseslərə cəlb etmək” cəhdlərini
pisləyib. Şuranın prezident Armen Sarkisyanı baş nazirin baş qərargah rəisi
Onik Qasparyanın istefası haqqında
sərəncamını imzalamağa çağırması da
vəziyyəti dəyişməyib.
Baş nazirin son fəaliyyətində digər
diqqətçəkən məqam müxalifət partiyaların rəhbərləri ilə görüş təklifini
qəbul etməsidir. Görünən odur ki, baş
nazir artıq istər-istəməz siyasi güclərlə
müzakirələr aparmağa, onların rəyini
öyrənməyə məcburdur. O, dərk edir
ki, 44 günlük müharibə nəticəsində
ordusu darmadağın edilmiş ölkədəki
siyasi böhrandan çıxış yolu bütün siyasi
qüvvələrlə fikir mübadiləsindən və ortaq
məxrəcdən keçir. Belə olmasaydı, o,

siyasi qüvvələri küçə aksiyalarına son
qoymağa və danışıqlara başlamağa
çağırmazdı.
1 mart hadisələrinin ildönümündə
tərəfdarları ilə görüşmüş Nikol Paşinyan
toqquşmaya yol verilməməsi üçün hər
şey etməyə hazır olduğunu xatırladıb.
Çünki istənilən qanlı toqquşma onun
hakimiyyətinin sonunu daha da yaxınlaşdıran əsas amil ola bilər.
Ötən il noyabrın 10-da və bu il
yanvarın 11-də Azərbaycan, Rusiya və
Ermənistan rəhbərləri arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanat və razılaşmada
nəzərdə tutulan maddələrin yerinə
yetirilməsi üçün fəaliyyətə başlanılması
da siyasi qüvvələr tərəfindən işğalçı
ölkədə etirazla qarşılanır. Ermənistanın
indiyədək yürütdüyü işğalçılıq siyasətini
lənətləyən və övladlarını Qarabağa
göndərməkdən imtina edən əsgər

valideynləri də etiraz edən təbəqə arasında xüsusi yer tutur.
Qırx dörd günlük müharibədə
boş yerə övladlarını itirmiş, hətta
oğullarının öldü-qaldısından xəbər
ala bilməyən valideynlər kimə və
hara müraciət edəcəklərini bilmirlər.
Baş nazirdən tutmuş müxtəlif hərbi
rütbəli məmurların qəbulunda olmuş
valideynlər dövlətin siyasətini, höküməti
tənqid atəşinə tuturlar. Etiraf edirlər
ki, gərgin döyüşlərdə zabitlərin yanlış
addımları , silah çatışmazlığı, özbaşınalıq ucbatından onların övladları həlak
olub və ya itkin düşüb. Odur ki, bunu
görən əsgər anaları dövlətin hər vəchlə
Ermənistandan Qarabağa qeyri-qanuni
olaraq, öz əsgərini göndərmək cəhdini
ciddi etiraz və təlaşla qarşılayır. Artıq
iş o vəziyyətə çatıb ki, valideynlər yerli
mediaya müsahibələrində bildirirlər ki,
uşaqlarını mülki paltarda gizli olaraq
Qarabağa aparmağa cəhd edirlər.
Onlar etiraf edirlər ki, uşaqlarının özgə
torpaqda xidmətlərinə və Azərbaycan
tərəfindən əsir götürülmə ehtimalından
narahatdırlar.
Bundan başqa, 44 günlük
müharibədə “qələbə çalacağıq” devizi
ilə Ermənistan hökümətinin təbliğatının
əsiri olan sadə vətəndaşların birdənbirə həqiqətlə--ağır məğlubiyyətlə
üzləşmələri siyasi böhranı daha da
dərinləşdirdi. Ermənistan rəhbərliyinin
yarıtmaz siyasətindən bezən sadə
vətəndaşlar içərisində ölkələrinin işğal
faktını etiraf etməklə kifayətlənməyib,
həmin faktı dilə gətirənlər də var.
Siyasi böhranın inkişafı fonunda erməni
cəmiyyətindən 30 il sonra gec də olsa,
həqiqətlərin etirafları səsləndirilir: “Qarabağ Azərbaycana məxsusdur. Şuşa
Azərbaycanındır. Bizimkilər oranı işğal
ediblər və s.”
Siyasi proseslərin inkişafı və təhlili
onu deməyə əsas verir ki, hərbi və
informasiya meydanında məğlub olmuş
və kapitulyasiyaya imza atmış işğalçı
Ermənistanda siyasi böhranın bundan
sonra necə davam etməsini söyləmək
çətindir.
“Xalq qəzeti”
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Dövlət başçısı İlham Əliyevin birinci xanım Mehriban
Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva ilə birgə Füzuli, Zəngilan, Laçın
və Cəbrayıl rayonlarına səfəri zamanı Horadiz–Ağbənd dəmir
yolu xəttinin təməlini qoyması, Zəngilanda birinci “ağıllı kənd”
layihəsinin icra ediləcəyini bildirməsi, bu rayonun Üçüncü
Ağalı kəndində həyata keçiriləcək layihədən danışması işıqlı
perspektivlərdən xəbər verir. Fərəhli haldır ki, dövlət başçısının
birbaşa təşəbbüsü və tapşırıqları ilə azad olunmuş ərazilərin “yaşıl
enerji” zonasına çevrilməsi və aqrar sahənin inkişaf etdirilməsi
üzrə tədbirlər həyata keçirilir.
Cənab İlham Əliyev Laçının
Güləbird kəndində qısa müddətdə
tikilmiş ilk su elektrik stansiyasının açılış mərasimində bildirib
ki, bu günə qədər suvarılmamış
qalan 100 min hektar torpaq
sahələrinə su veriləcək. Beləliklə,
6-7 rayonun kənd təsərrüfatı
sahəsi daha sürətlə inkişaf
edəcək, məhsuldarlıq artacaq,
fermerlər, kəndlilər daha çox pul
qazanacaqlar. Evlər də, təbiət
də bərpa olunacaq. Prezidentin
sözlərinə görə, vaxt itirmədən payızlıq əkinə başlanılması ilə bağlı
da göstəriş verilib. Qısa müddət
ərzində bütün imkanlar, texnika,
işçi qüvvəsi səfərbər edilib və 7
min hektarda əkin işləri aparılıb.
Builki mövsümdə təqribən 20-25
min hektarda əkin aparılacaq.
Dövlətimizin başçısı
tərəfindən son illərdə qeyri-neft
sektoruna göstərilən yüksək
diqqət nəticəsində aqrar bölmə də
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoyub və bu istiqamətdə yeni
strateji inkişaf hədəfləri müəyyən
edilib. Kənd təsərrüfatına dövlət
dəstəyi, aqrar sahədə aparılan islahatlar, elektron kənd təsərrüfatı
informasiya sisteminin tətbiqi,
aqrar xidmətlərin elektronlaşdırılması ilə bağlı ölkəmizdə mühüm
irəliləyişlər baş verib. İndi də
azadlığına qovuşmuş Qarabağ
ərazilərində aqrar sahə inkişaf
etdirilir.
Görülən tədbirlər nəticəsində
ötən il Azərbaycanda ümumi kənd
təsərrüfatı məhsulları 2 faiz artıb.
Bu artım bitkiçilikdə 1 faiz, heyvandarlıqda 2,9 faiz təşkil edib.
Quraqlıqla əlaqədar kəskin su
çatışmazlığı şəraitində su ehtiyatları daha ədalətli və proporsional
bölünüb ki, bunun da nəticəsində
pambıq, şəkər çuğunduru, qarğıdalı, tütün, kartof, tərəvəz, üzüm
və sair bitkilərin istehsalı əvvəlki
ilə nisbətən müəyyən qədər artıb.
Bu il kənd təsərrüfatı üzrə
proqramlara vəsait ayrılması
davam etdirilir. Həmin məqsədlə
büdcədən 460 milyon manatdan
çox vəsaitin ayrılması həyata
keçiriləcək. Bu vəsait hesabına fermerlərə subsidiyaların
verilməsi, o cümlədən ərzaq,
əkin sahəsi və sair ödəmələr
nəzərdə tutulub. İşğaldan azad
olunmuş torpaqlardakı böyük

sərgidə 5-ci iştirakı olacaq.
Əvvəlki sərgilərdə Azərbaycana
aid pavillionda şirkətlərimiz
meyvə şirələri, təbii mineral sular,
fındıq, qənnadı məmulatları, çay,
quru meyvə və s. məhsullarını
sərgi ziyarətçilərinə təqdim
ediblər. Çeşidlər də, ixrac
müqavilələrinin sayı da ilbəil artır.
Azərbaycan həm də pambıqçılıq ölkəsi kimi tanınır. Aqrar
sektorun bütün sahələri kimi,

Tədricən emal, aqro-sənaye
potensialı da yüksələcək, on
minlərlə yeni iş yeri yaradılacaq.
Qarşıdan gələn Novruz bayramı ərəfəsində yeni müjdə ondan
ibarətdir ki, Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin tabeliyindəki “Aqrar Tədarük və Təchizat” ASC
tərəfindən Bakı və Abşeron
ərazisində fərqli nöqtələrdə
“Kənddən şəhərə” həftəsonu
yarmarkaları təşkil olunacaq.

Aqrar sahənin inkişafı
prioritet vəzifələrdəndir
əkin sahələri yüksək işlək hala
gətiriləcək. Aqrar Subsidiya
Şurası Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun
tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının subsidiyalaşdırılması
qaydası”na müvafiq olaraq, bu il
üzrə bitkiçilik sahəsində bitkilər
və regionlara görə əkin, məhsul
və toxum əmsallarının, toxum və
ting kvotalarının və əkin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi barədə
qərar qəbul edib. Qərara əsasən,
baza məbləği 200 manat olmaqla,
2021-ci ildə əkin əmsalları və əkin
subsidiyasının məbləği, demək
olar ki, 2020-ci ildəki qədər saxlanılıb.
Fermerlərin maarifləndirilməsi
mühüm önəm daşıyır. Cari ildə də
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar
Elm və İnnovasiya Mərkəzinin
proqramına uyğun olaraq bu
məqsədlə təlimlər davam etdirilir.
Artıq proqram çərçivəsində 1289
fermerin iştirakı ilə onları maraqlandıran mövzular üzrə 35
təlim keçirilib. Bununla bərabər,
“Aqroskop” jurnalı aqrar sahədə
fəaliyyət göstərən sahibkarların
iş keyfiyyətini artırmaq, fərdi
bizneslərini genişləndirmək
məqsədilə onları müasir innovativ
texnologiyalardan xəbərdar edir.
Burada müvafiq dünya trendləri
və gələcəyə hədəflənən yeniliklər
də əksini tapır. Jurnalın son buraxılışında digər mövzularla yanaşı,
Qarabağ düzənliyi şəraitində
buğda sortlarının səpini ilə bağlı
maraqlı material verilib.
Xatırladaq ki, Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin Dubay şəhərində
“Gulfood 2021” beynəlxalq qida
sərgisində respublikamız da
təmsil olunmuşdur. Azərbaycanda
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi
Fondundan (AzPROMO) bildirilib ki, sərgidə qida sahəsində
fəaliyyət göstərən şirkətlərimiz
məhsullarını “Made in Azerbaijan”
vahid ölkə stendində nümayiş
etdirəcək. Bu, ölkəmizin ənənəvi

pambıqçılıq da ölkəmizdə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.
“Azərbaycan Respublikasında
pambıqçılığın inkişafına dair
2017-2022-ci illər üçün Dövlət
Proqramı”nın icrası ilə bağlı
görülmüş işlər öz bəhrəsini verib.
Elə ötən ay Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
“Azərbaycan Respublikasında
pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı
2020-ci ilin yekunları və 2021ci ildə qarşıda duran vəzifələr”
mövzusunda keçirilmiş onlayn
müşavirədə qeyd olunub ki,
çətin dövr olmasına baxmayaraq, həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində 2020-ci ildə əvvəlki
illə müqayisədə 41 min ton çox
pambıq istehsal edilərək 336 min
tona çatdırılıb. Məhsuldarlıq isə
14 faiz artaraq 33,6 s/ha təşkil
edib. Cari ildə pambıq istehsalına hazırlıq, qarşıdakı hədəflər
müəyyənləşdirilib. Tədbirdə
2021-ci ilin pambıq əkinləri üçün
bağlanmış müqavilələr, aparılmış
şumun vəziyyəti, texnika, gübrə,
toxum, dərman və su təminatı,
subsidiyaların verilməsi ilə bağlı
məsələlər nəzərdən keçirilib.
Proqnozlara əsasən, işğaldan
azad olunmuş rayonlarımızda
mövcud aqrar poten-sialdan və
müasir texnologiyadan səmərəli
istifadə edilməklə ölkəmizdə əkin
strukturu xeyli genişlənəcək və
ərzaq təhlükəsizliyi üçün daha
böyük imkanlar yaranacaq.
Kəlbəcər, Laçın və Qubadlıda heyvandarlıq sektorunun,
Cəbrayılda arpa, buğda və dənli,
dənli-paxlalı bitkilərin, Zəngilanda
tütün və üzüm istehsalının xeyli
artacağı, digər rayonlarda da
ayrı-ayrı məhsullar üzrə bolluq
yaradılacağı proqnozlaşdırılır.

Belə yarmarkaların mütəmadi
təşkili gözləniləndir. Yarmarkalarda birbaşa fermerlər tərəfindən
təbii kənd və qida məhsullarının
münasib qiymətlərlə satışı həyata
keçiriləcək.
Prezident İlham Əliyev
çıxışlarında ölkənin ərzaq
təhlükəsizliyinin əsas vəzifə
olduğunu dönə-dönə vurğulamış, kənd təsərrüfatının
şaxələndirilmiş şəkildə inkişafına
daha böyük diqqət yetirilməsinin
vacibliyini qarşıya qoymuşdur.
Əhalinin qida tələbatının daha
dolğun ödənilməsi, ekoloji təmiz
məhsulların istehsalı və ixracının artırılması, kənd əhalisinin
məşğulluq səviyyəsinin, habelə
maddi rifahının yüksəldilməsinə
əlverişli şərait yaradılmasını
mühüm vəzifə kimi önə çəkmişdir.
“Bizim planlarımız böyükdür.
Müharibə başa çatıb. Bərpa işləri
artıq başlanıb və bu, onu göstərir
ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında bu dəfə də heç bir fərq yoxdur. Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bu
torpaqları tezliklə bərpa edəcəyik.
Mən bu yaxınlarda demişdim ki,
biz Qarabağ bölgəsində cənnət
yaradacağıq və sözümdə dururam. Bizim hamımızdan asılıdır
ki, bu sözlər yerinə yetirilsin”.
Dövlət başçısının tapşırıqlarını torpaq adamları özləri üçün
əməli fəaliyyət proqramı hesab
edirlər. Bu isə Azərbaycanda
aqrar sahənin ənənələrinin inkişafına, daxili tələbatın ödənilməsinə
və idxaldan asılılığın azaldılmasına müsbət təsir göstərir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs
Müxtəlif kartriclərin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlat satınalmalarının https://
www.etender.gov.az/ vahid internet
portalına (portal) elektron imza
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
istəyənlər 200 manat məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu portal
vasitəsilə əldə edə bilərlər.
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- AZ02NABZ
01350100000000022944
H/h- AZ98AZRT
38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün
yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E nömrəli
(Landmark I, 4-cü mərtəbə) ünvana müraciət edə
bilərlər. Əlaqələndirici şəxs -Vüsal Balayev, telefon(077) 277-32-51.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini
5 mart 2021-ci il saat 16.00-dan gec olmamaq şərtilə
yuxarıdakı ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri

2021-ci ildə müxtəlif sərfiyyat və xüsusi tətbiqetmə mallarının satın alınması məqsədilə

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Cari təmir işləri üçün tikinti materiallarının satın alınması.
Lot-2. Nasos stansiyasında mexaniki avadanlıqların, torpaqqazan mexanizmlərin
və nəqliyyat vasitələrinin təmiri üçün ehtiyat hissələrinin satın alınması .
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, satınalma elektron portal vasitəsilə keçirildiyi üçün müarciətləri portal vasitəsilə elektron etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi,
iddiaçının maddi-texniki imkanları, iddiaçının faktiki yerləşdiyi ünvan və maliyyə
vəziyyəti. Müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və
maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar. Məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə aparılır.
Tender təklifləri, eləcə də bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). Malgöndərənlər (podratçılar) tender təkliflərini, eləcə də bütün sənədləri
və müraciətləri dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən sənədlər və təkliflər
qəbul olunmayacaqdır. Malgöndərənlərin (podratçıların) səlahiyyətli nümayəndələri
portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin
qiymətləndirilməsi və bütün digər prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet
portalı vasitəsilə aparılır.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlarla portalın qanunvericilik hissəsində
(https://etender.gov.az/laws) tanış olmaq mümkündür
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs-Abdullayev Allahyar Polad oğlu.
Ünvan-Biləsuvar єəhəri , H. Əliyev küçəsi 86.
E-mail: cmugankii@mst.gov.az
Telefon-025-29-5-00-32.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda
qeyd olunan hesaba hər bir lot üçün 100 (bir yüz) manat məbləğdə vəsaiti ödədikdən
sonra dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri- Biləsuvar Cənubi Muğan Kanalı İstismarı İdarəsi
H/h- AZ68CTRE00000000000002353502
VÖEN-4100036711
Büdcə gəlirlərinin təsnifatı kodu -142330 Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN-1401555071
Kod- 210005
M/h- AZ41NABZ013601000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər.
1. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (dövlət reyestrindən çıxarışın və şəhadətnamənin notarial qaydada
təsdiq olunmuş surətinin skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir,
rekvizitlərin iddiaçının və ya bankın imzası və möhürü ilə təsdiq edilməsi və PDF
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).
2. Tender təklifi (təkliflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə
olmalıdır).
3. Tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (tender təklifinin
təminatının qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30
bank günü çox olmalıdır).
4. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud
olmaması barədə vergi orqanından arayış (arayışın tender elan olunduğu tarixdən
sonra alınması və sənədin əslinin skan edilərək PDF formatında yerləşdirilməsi
zəruridir).
5. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti (son maliyyə dövrünə olan məlumatı əks
etdirməsi və sənədin əslinin skan olunaraq PDF formatında yerləşdirilməsi zəruridir).
6. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı (arayışın
tender elan olunduğu tarixdən sonra alınması və sənədin əslinin skan edilərək PDF
formatında yerləşdirilməsi zəruridir).
1.1.
İddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 15
aprel 2021-ci il saat 17.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini 23 aprel 2021-ci il saat 17.00a qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 26 aprel 2021-ci il saat 17.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

“malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğuna
aid məlumat forması”na uyğun olaraq);
- satınalma prosedurlarının başlanmasından
əvvəlki 5 (beş) il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə
edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud
satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas
göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə
görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi barədə məlumatlar;
- müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata
keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə
yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə
malik olması barədə məlumatlar;
- kommersiya qurumunun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə (VÖEN);
- mənfəət vergi bəyannaməsi (əvvəlki ilin);
- kommersiya qurumunun kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyekti meyarına aid olması və bu barədə vergi
orqanından müvafiq arayış;
- iddiaçıların son 1 (bir) ildə analoji işlər üzrə
təcrübəsi və potensial imkanları haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində 2 (iki) nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). Üstünlük Azərbaycan dilinə veriləcəkdir.
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa uyğun həyata keçiriləcəkdir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün aşağıdakı
şəxsə müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Elşad Sultanov.
Ünvan- Bakı şəhəri, Səbail rayonu, İstiqlaliyyət
küçəsi 30 nömrəli ünvanda yerləşən AMEA Rəyasət
Heyətinin inzibati binası.
Telefon- (012) 492 62 85.
E-mail: elshad.sultan@gmail.com
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender
təklifi və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 31 mart
2021-ci il saat 11.00-a, tender təklifini və təklifin bank
təminatını isə 8 aprel 2021-ci il saat 16.00-dək elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portal vasitəsilə
qəbul olunmayacaqdır.
İddiaçıların tender təklifi zərfləri 9 aprel 2021-ci il
saat 11.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet
portal vasitəsilə açılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını və
qiymətləndirilməsini elektron portal vasitəsilə izləyə
bilər.
Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi
və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

SPA üçün malların satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Biləsuvar Cənubi Muğan Kanalı İstismarı İdarəsi

Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. 2021-ci ildə müxtəlif sərfiyyat və xüsusi
tətbiqetmə mallarının satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının https//www.etender.gov.az/ vahid internet
portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
İddiaçılar 170 (yüz yetmiş) manat məbləğdə iştirak
haqqını (ASAN ödəniş vasitəsilə) aşağıda göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib
olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə
və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər
İdarəsi
VÖEN- 1700007431
Bank-DXA
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT- CTREAZ22
H/h- AZ28CTRE00000000000004138316
Fond- 7, büdcə təsnifatı kodu- 142330
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
bank təminatı (təklif zərfləri açıldığı gündən sonra ən
azı 60 bank günü ərzində qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olub-olmaması haqqında müvafiq vergi
orqanından arayış;
- son 1 (bir) il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması barədə vergi orqanından
arayış;
- iddiaçıların son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
- iddiaçıların son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
- malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğuna aid məlumat (əsas şərtlər toplusunun

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
yuxarıda göstərilən sənədləri
(tender təklifi və bank təminatı
istisna olmaqla) və iş qrafikini 1
aprel 2021-ci il saat 11.00-a, tender
təklifi və bank təminatını isə 9 aprel
2021-ci il saat 14.00-dək təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
olunan tender təkliflərinə baxılmayacaqdır.
Təkliflər 12 aprel 2021-ci il saat
11.00-da açılacaqdır.
İddiaçılar açılışın nəticələrini
portal vasitəsi ilə izləyə bilərlər.
Tender təkliflərini qiymətləndirib
müqayisə edərkən əsas şərtlər topIusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət
tələblərinə cavab verən yerli mallar
(işlər və xidmətlər) üzrə tender
təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal
olunan eyni malların qiymətinin
20 faizi həcmində güzəştli düzəliş
tətbiq edilir.
Iddiaçıların 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.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1
faizi həcmində (təklifin təminatı)
bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir il ərzində
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notarial
qaydada təsdiq edilmiş surətləri);
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq
səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
- iddiaçının işləri yerinə yetirmək
üçün potensial imkanları və maddi-texniki bazası haqqında yazılı
məlumat;
- iddiaçının mikro, kiçik, orta
və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid
olması ilə bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender komissiyası

baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri 5 mart 2021-ci il saat 17.00-da
Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E nömrəli (Landmark
I, 4-cü mərtəbə) ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı
prosedurunda iştirak edə bilərlər.
Mövcud vəziyyət qiymətləndirilərək xüsusi karantin
rejiminin tələblərinə uyğun olaraq açılış proseduru
onlayn qaydada həyata keçirilə bilər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. İstismar olunan liftlərin illik
servis xidmətlərinin və onların ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Lot-2. Avtomatik idarə olunan jalüz
və dəmir qapıların, şlaqbaumların illik
servis xidmətlərinin və onların ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Lot-3. Çəkiliş və yayım avadanlıqlarının satın alınması.
Lot-4. 1 C mühasibat uçotu proqramının sistemə uyğunlaşdırılması və
2021-ci ilin sonunadək texniki xidmətlərin
göstərilməsinin satın alınması.
Açıq tenderdə iddiaçı qismində
ixtisaslı işçi heyətinə malik mikro, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə
bilərlər. Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının https//www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar hər bir lot üçün 50 manat məbləğdə
iştirak haqqını (ASAN ödəniş vasitəsilə)
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün
təkliflərini təqdim edə bilərlər:
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı
hesaba köçürməlidirlər:
Alan bank- Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyinin 1 saylı Xəzinə idarəsi
VÖEN- 1401555071
Kod -210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWİFT- CTREAZ22
Alan təşkilat- “AzTv” QSC
VÖEN-9900062371
Büdcə təsnifatının kodu -142330
Büdcə səviyyəsinin kodu-7, fond- 7
H\hAZ33CTRE00000000000004048501
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi (ASAN ödəniş);
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- satınalan təşkilat tender təklifinin
təminatını tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi məbləğində
müəyyənləşdirir. Təminatın qüvvədə olma

müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır.
Bank təminatını təqdim etməyən (60 bank
günü müddətində qüvvədə olmayan)
iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və
tenderdən kənarlaşdırılır;
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından
arayış;
- yüklülük barədə vergi orqanından
arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti
haqqında dövlət orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat
sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə
və düzəlişlərin müvafiq qaydada
təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı,
hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri
göstərilməklə) və rekvizitləri;
- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq
subyektinə aid olması barədə məlumat;
- digər sənədlər (tenderin əsas
şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər
sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar
tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı
almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət
etmək olar. Əlaqələndirici şəxs- Əsgərov
Camal Hidayət oğlu, ünvan- Bakı şəhəri ,
M.Hüseyn küçəsi 1, telefon- +99412 537
02 00.
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank
təminatı istisna olmaqla) 4 aprel 2021-ci
il saat 15.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 12 aprel 2021-ci il
saat 15.00-dək portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı
13 aprel 2021-ci il saat 15.00-da elektron
portal vasitəsilə olacaqdır.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası
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4 mart 2021-ci il, cümə axşamı

ABŞ Əfqanıstana “Taliban”la
danışıqlar aparmağı təklif edir
İspaniya

İşsizlik artıb, əməkhaqqı azalıb
Pandemiya
səbəbindən
İspaniyada orta
əməkhaqqı ən
aşağı səviyyəyə
enib (aylıq 1641
avro). Bildirilir ki,
bu, son 50 ildə
əməkhaqqının
rekord azalması
deməkdir. Bundan başqa, ölkədə işsizlərin ümumi sayı
3,72 milyona yüksəlib ki, bu da son üç ildə ən yüksək
göstəricidir.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

Özbəkistan
İlk Günəş elektrik stansiyası
Özbəkistanda
ilk Günəş elektrik
stansiyası inşa
olunur. Bildirilir ki,
stansiya Nəvai
vilayətində quraşdırılacaq. Onun
illik elektrik enerjisi
istehsal gücü 270
giqavat/saat təşkil
edəcək. Stansiya
yaxın ərazilərdəki 31 min təsərrüfatı elektrik enerjisi ilə
təmin edəcək. Stansiyanın bu ilin oktyabr ayında istifadəyə
verilməsi nəzərdə tutulur.
Məlumatı “Fergana. News” yayıb.

İsveç
İstehsal xətti dəyişdirilir
İsveçin
“Volvo Cars”
avtomobil
şirkəti 2030cu ildən
başlayaraq
yalnız elektrik
mühərrikli
avtomobillər
istehsal etməyi
planlaşdırır.
Şirkət bu müddətə qədər tədricən hibrid mühərriklər də
daxil olmaqla, daxiliyanma mühərrikli avtomobillərinin hamısını qlobal model sırasından çıxarmaq niyyətindədir.
Qeyd edilir ki, elektromobilə keçid “Volvo Cars”
şirkətinin ekoloji cəhətdən təmiz iqlim planının bir
hissəsidir.
Xəbəri “İnterfax” verib.

nümayəndəsi, bundan əlavə,
Əfqanıstan münaqişəsinin
sülh yolu ilə nizamlanması üçün regional konfrans
keçirilməsi barədə də təklif
irəli sürüb.
Əfqan hökumətindəki
mənbə onu da deyib ki,

ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken Qətərin
baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri
Məhəmməd ibn Əbdül Rəhman əl-Tani ilə telefon
danışığı aparıb. Söhbət zamanı bir sıra digər
məsələlərlə yanaşı, Əfqanıstan münaqişəsinin
nizamlanması da müzakirə olunub.
TASS-ın ABŞ-ın Dövlət
Departamentinə istinadən
verdiyi məlumata görə, Blinken Qətərdə ABŞ hərbi bazasının yerləşdirilməsinə və
Əfqanıstanda sülh prosesinə
verdiyi dəstəyə görə XİN başçısına minnətdarlığını bildirib.
ABŞ-ın Əfqanıstan üzrə
xüsusi nümayəndəsi Zalmay
Xəlilzad isə deyib ki, Vaşinqton Əfqanıstan hökuməti və
“Taliban” hərəkatı arasında
Dohadakı danışıqlardan
daha yüksək səviyyəli görüş
keçirilməsini təklif edib.

Əfqanıstan hökumətindəki
yüksək vəzifəli şəxsin verdiyi məlumata görə, ABŞ

razılaşmanın bəzi bəndlərinə
yenidən baxılması məsələsini
müzakirə edib. ABŞ-ın xüsusi
nümayəndəsinin sözlərinə
görə, Vaşinqton razılaşmadan imtina etmir, sadəcə
olaraq, ona düzəlişlər etmək
niyyətindədir.
Qeyd edək ki, Xəlilzad
Kabilə Cozef Baydenin ABŞ
Prezidenti seçilməsindən
sonra gəlib. ABŞ-ın
Əfqanıstandakı səfirliyinin
məlumatına görə, Birləşmiş
Ştatların xüsusi nümayəndəsi
Kabildən sonra Dohaya
gedəcək və orada “Taliban”
nümayəndələri ilə görüşəcək.
Xatırladaq ki, 2020-ci il
fevralın 29-da ABŞ-ın sabiq
rəhbərliyi və “Taliban”ın
Dohada əldə etdikləri
razılaşmaya əsasən, Vaşinqton və müttəfiqləri 14 ay
ərzində bütün qoşunlarını
Əfqanıstandan çıxarmalıdır. Taliblər isə ABŞ və
müttəfiqləri üçün təhlükə
yaratmayacağını vəd edib.

Xəlilzad Əfqanıstan rəhbərliyi
ilə Dohada Vaşinqton və “Taliban” arasında əldə olunmuş

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Ankara yeni “S-400” kompleksinin
alınması imkanlarını nəzərdən keçirir

la, silahlı qüvvələrin
gücləndirilməsi üzərində də
işləyir. Bu il Türkiyə ordusunun “Sunqur” və “Hisar-A+”
sistemləri ilə təchizatına
başlanılacaq. Həmçinin hava
hücumuna qarşı yerli "Sipər"
sisteminin hazırlanması işləri
də davam edir.

Türkiyə Müdafiə Sənayesi
Birliyinin rəhbəri “S-400”
zenit-raket kompleksi
sistemlərinin alınması ilə
bağlı ABŞ tərəfindən tətbiq
olunan sanksiyaların Ankaraya ciddi təsir göstərmədiyini,

Co Bayden mayın sonunadək
bütün yaşlı əhalinin peyvənd
olunacağını vəd edib

Vaşinqtonun bu məsələdə
tutduğu mövqeyin yanlış
olduğunu deyib.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Alimlər İtaliyanın şimalında
Breşiya şəhərində koronavirusun
“Nigeriya” ştammını aşkar ediblər.
“ANSA” agentliyinin məlumatına
görə, bu barədə İtaliya Virusoloqlar Cəmiyyətinin prezidenti
və mikrobiologiya laboratoriyasının
direktoru Arnoldo Karuzo danışıb.
Arnoldo Karuzonun sözlərinə

görə, onlar yeni ştammı aşkar ediblər
və bu yeni ştamm COVID-19 virusunun
əleyhinə olan vaksinləri məhv edir.
Qeyd edək ki, martın 1-dən İtaliyanın
şimalında sərt karantin rejimi elan edilib.
Milan və Turin şəhərləri xüsusi risk zonası
adlandırılıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Kuril adalarında zəlzələ
 Rusiyanın Saxalin vilayətinin Kuril
adalarında 6,1 bal gücündə zəlzələ olub.

Aya səyahətə 8 nəfər axtarılır

Fransa
David Alaba PSJ-yə keçə bilər
Almaniyanın
“Bavariya” futbol
klubunun futbolçusu David Alaba
Parisin PSJ
komandasına
keçə bilər. Bildirilir ki, avstriyalı
futbolçu PSJ-nin
prezidenti Nasser
əl-Xələfi ilə
danışıqlar aparıb. Xatırladaq ki, o, ötən ay yay transfer
pəncərəsində PSJ-dən sərbəst agent kimi ayrılacağını
açıqlamışdı. D.Alaba bu mövsüm 32 matçda iki qol vurub
və iki məhsuldar ötürmə edib.
Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

"Cənab Prezidentimizin tapşırığı ilə Qarabağ Zəfəri ilə
yanaşı, Qafqaz İslam Ordusu və Xocalı soyqırımı kimi tarixi
hadisələr haqqında Türkiyə və Azərbaycan birgə serial və film
layihələri həyata keçirəcək". Bunu Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fahrettin
Altun söyləyib.
O bildirib ki, bu cür layihələrin həm milli, həm də dünya
miqyasında mətbuat və rəqəmsal platformalarda yer alması
təmin ediləcək: "Həmin layihələrdə tarix və ideallarımızın birliyini
ən güclü şəkildə vurğulayacağıq. Serial və film sektorlarımızın
birlikdə işləməsi və təcrübələrini paylaşması çox önəmlidir".
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov bildirib ki, Qarabağ Zəfəri,
Qafqaz İslam Ordusu və Xocalı soyqırımı kimi tarixi hadisələr
haqqında film və serialların çəkilməsi Azərbaycanla Türkiyənin
dostluq və qardaşlığının simvolu olacaq.

İtaliyanın şimalında “Nigeriya” ştammı aşkar edilib

Yaponiya
Yaponiyalı
milyarder Yusaku
Maedzava ABŞ-ın
“SpaceX” şirkətinin
hazırladığı raket ilə
Ay səyahətində ona
yoldaşlıq edəcək
8 nəfər axtarır. O,
2023-cü ildə təşkil
olunacaq səyahətin bütün xərclərini ödəyəcəyini açıqlayıb.
Bu barədə “YouTube” kanalında paylaşım edən Maedzava
deyib: “Bəşəriyyətə fayda verə biləcək hər insanı dəvət
edirəm. 8 nəfər axtarıram, “SpaceX” istehsalı olan “Starship” raketi ilə gedəcəyik. Getmək 3 gün, dönmək 3 gün
çəkəcək. İştirak edənlər pul ödəməyəcəklar”.
Xəbəri “Jiji-press” verib.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağ
Zəfəri və Xocalı soyqırımı haqqında serial çəkilməsi
barədə tapşırıq verib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Türkiyə Rusiyadan yeni “S-400” zenit-raket
kompleksinin alınması imkanlarını nəzərdən keçir.
Bu bəyanatla Türkiyə Müdafiə Sənayesi Birliyinin
rəhbəri İsmail Demir çıxış edib.
O, NTV telekanalına
müsahibəsində deyib: “İkinci
“S-400 zenit-raket kompleksi sistemlərinin alınması
üzrə çalışmalarımız davam
edir”.
İsmail Demirin sözlərinə
görə, Türkiyə öz müdafiə
sistemlərini hazırlamaq-

Türkiyədə Qarabağ
Zəfəri və Xocalı soyqırımı
haqqında serial çəkiləcək

ABŞ Prezidenti Co Bayden bildirib ki, may ayının sonuna
qədər ölkənin yaşlı sakinlərinin hər biri koronavirusa qarşı
peyvənd olunaraq. Bu, əvvəl gözlənilən müddətdən iki ay
tezdir. Bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.
Ağ ev rəhbəri bu yaxınlarda təsdiqlənmiş birdəfəlik
vaksinin istehsalını artırmaq məqsədilə “Johnson & Johnson” və “Merck” şirkətləri ilə saziş bağlanmasının təfsilatını
edərkən bu barədə məlumat verib. Bayden bu iki şirkətin
əməkdaşlığını “irəliyə doğru böyük addım” adlandırıb.
Prezident deyib ki, o, yeni əczaçılıq proqramının başlanması təşəbbüsünə də razılıq verib. Beləliklə, mart ayının
sonuna qədər hər bir məktəbli və tərbiyəçi birinci vaksini
alacaq. Bu, məktəblərdə məşğələlərin daha tez bərpa olunmasına müsbət təsir göstərəcək.
Cons Hopkins Universitetinin elan edilmiş son
məlumatına görə, bazar ertəsi ABŞ-da koronavirusa yeni
yoluxanların sayı təqribən 58.800 nəfər, bu virus səbəbindən
ölənlərin sayı isə 1500 nəfər olub. Pandemiyanın əvvəlindən
bəri ölkədə təqribən 29 milyon 370 min koronavirusa yoluxma, 529 min 214 ölüm faktı qeydə alınıb.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”
99 1986- cı ildə Bakının Nizami rayonu ərazisində yerləşən 2
nömrəli universal ticarət mərkəzi tərəfindən Salmanov Eldar Bala
Hüseyn oğlunun adına verilmiş əmək kitabçası itdiyi üçün etibarsız
sayılır.

Avstriyada peyvənddən
sonra 41 nəfər vəfat edib
 Avstriyada COVID-19 virusuna
qarşı vurulan “Pfizer” və “BioNTech”
peyvəndlərindən sonra 41 nəfər vəfat edib.
Bu barədə Avstriyanın Səhiyyədə Təhlükəsizlik İdarəsi
(BASG) məlumat yayıb.
Peyvənddən sonra insanların nə üçün vəfat etdikləri
məlum deyil. Avstriya hökuməti faktla bağlı araşdırma aparır.

Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Saxalin vilayəti üzrə
nümayəndəliyi bildirib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 8:22-də
Yujnı-Kurilsk rayonunun Malokurilsk kəndindən 108 kilometr
şərqdə qeydə alınıb.
Yeraltı təkanların epimərkəzi Sakit okeanda 50 kilometr
dərinlikdə qeydə alınıb.
Dağıntı və tələfat haqqında məlumat verilmir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Martın 4-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, axşam cənub
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 4-6, gündüz
8-10, Bakıda gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək,
nisbi rütubət gecə 70-80 , gündüz 50-55 faiz
olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və
axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar
yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 3-8° isti
olacaq.
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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,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında arabir
yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
arabir güclənəcək. Gecə 3-8° şaxta, gündüz
2° şaxtadan 3°-dək isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gecəyə doğru
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 7-11°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gecə və axşam bəzi şərq rayonlarında yağın-

tılı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar
yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz
5-10° isti, dağlarda gecə 7-12° , gündüz 0-5°
şaxta olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı,
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
2-6°, gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında arabir yağıntılı olacağı
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı
ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şimal-şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək.
Gecə 3-5°, gündüz 7-10° isti, dağlarda gecə
0-2° şaxta, gündüz 1-4° isti olacaq.

"Xalq qəzeti"nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
"Azərbaycan" nəşriyyatında çap olunub.

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

99 2008-ci il aprelin 4-də DƏDRX tərəfindən “Bakısementtəmir”
kollektiv müəssisəsinin adına verilmiş MH-0132101 nömrəli çıxarış
və 002745 nömrəli texniki pasport itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Milli Məclis Aparatının
rəhbəri Səfa Mirzəyevə və ailə üzvlərinə əzizləri
ŞURA MƏMMƏDOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
“Xalq qəzeti"nin baş redaktoru Həsən Həsənov Mərkəzi
Klinik Xəstəxananın baş həkimi Kamran Musayevə qızı
DİLAY MUSAYEVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Bakının Nizami rayon 7 nömrəli doğum evinin baş
həkimi Leyla Seyidbəyova və doğum evinin kollektivi
həkim, mama-ginekoloq Xatirə Mirzəyevaya anası
ŞURA XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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