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Prezident İlham Əliyev Pakistanın
müdafiə istehsalatı nazirini qəbul edib

N

oyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Pakistan İslam Respublikasının müdafiə istehsalatı
naziri, Azərbaycan-Pakistan Birgə Komissiyasının həmsədri
xanım Zobaida Cəlalı qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycan
Respublikası ilə Pakistan İslam
Respublikası arasında ikitərəfli
dostluq münasibətlərinin müxtəlif
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi
bildirildi. Xanım Zobaida Cəlalın
səfərinin əməkdaşlığımızın
genişləndirilməsi baxımından önəmi
qeyd edildi.
Dövlətimizin başçısı bu yaxınlarda Pakistan Prezidenti ilə görüşünü
məmnunluqla xatırlayaraq bu görüşün
çox uğurlu olduğunu və əlaqələrimizin
möhkəmlənməsi işinə töhfə verdiyini
vurğuladı.

Prezident İlham Əliyev Bakıda
keçiriləcək Azərbaycan-Pakistan
Birgə Komissiyasının işinə toxunaraq bu tədbirin iqtisadi əməkdaşlığın
genişlənməsi, ticarət dövriyyəsinin
həcminin artırılması, biznes dairələri
arasında əlaqələrin səviyyəsinin
qaldırılması işinə xidmət edəcəyinə
əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin
başçısı investisiya qoyuluşu üçün
prioritetlərin müəyyənləşdirilməsinin
zəruriliyini də vurğuladı.
Prezident İlham Əliyev Vətən
müharibəsi dövründə Pakistanın
Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə

verdiyi davamlı siyasi-mənəvi
dəstəyə və qardaş mövqeyinə görə
bir daha minnətdarlığını bildirdi və
Azərbaycan xalqının bunu yüksək
qiymətləndirdiyini vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı bu xüsusda
qeyd etdi ki, Azərbaycan tərəfi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan
yenidənqurma və bərpa işlərində
iştirak edən xarici şirkətlər sırasında
Pakistan şirkətlərini də görməkdən
məmnun olardı.
Nazir Zobaida Cəlal ölkəsinin
Azərbaycan ilə qardaşlıq əlaqələrini
yüksək qiymətləndirdiyini
vurğulayaraq, bu münasibətlərin
illər ərzində özünü doğrultduğunu
bildirdi. O, Azərbaycanın Vətən
müharibəsində əldə etdiyi Qələbənin
Pakistanda bayram tədbirləri ilə
qeyd edildiyini bildirərək bunu

Azərbaycanın Qələbəsi
Aşqabad Bəyannaməsində
də öz əksini tapdı

Bu sənədi KTMT üzvü olan üç ölkə də imzalamışdır

P

olitoloqların iki-üç il əvvəl
dediyi “Zaman Azərbaycanın
xeyirinə işləyir”– ifadəsinin
təsdiqini əvvəllər çox görmüşük.
Sevindirici haldır ki, son zamanlar
daha intensiv şəkildə həmin
həqiqətin şahidi oluruq. Çünki dövlət
başçımızın son səfərləri və iştirak
etdiyi tədbirlər təkcə uğurlarımızın
artmasına səbəb olmur, həm də əvvəlki
illərdəki nailiyyətlərimizin bütün
dünyada təşviqini təmin edir, növbəti
uğurlarımızın daha genişmiqyaslı
olmasına zəmin yaradır.

Dünya ictimaiyyəti Prezident İlham
Əliyevin Soçi səfərində əldə etdiyi nailiyyətləri
müzakirə etdiyi günlərdə Aşqabadda İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının XV Zirvə toplantısı
keçirildi. Dövlət başçımızın həmin tədbirdə
iştirakı Azərbaycan üçün bir neçə cəhətdən
xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
Xatırladaq ki, Soçidə keçirilmiş
görüşlərdə Azərbaycanla Ermənistan
arasındakı sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi
və sərhəd göstəricilərinin tətbiq edilməsi
barədə razılıq əldə edilmiş, Zəngəzur
dəhlizinin açılması qərara alınmışdır.

(ardı 3-cü səhifədə)

ölkələrimiz arasında olan qardaşlıq
münasibətlərinin göstəricisi kimi
dəyərləndirdi.
Qonaq Azərbaycan-Pakistan
Birgə Komissiyasının iclasının da
əlaqələrimizin genişləndirilməsinə
xidmət edəcəyinə əminliyini bildirdi.
Görüşdə ticarət, enerji, nəqliyyat,
turizm, təhsil və hərbi-texniki sahələr
də daxil olmaqla əməkdaşlıq
münasibətlərinin bütün sahələr üzrə
genişləndirilməsinin əhəmiyyəti
vurğulandı. Azərbaycan-PakistanTürkiyə üçtərəfli əməkdaşlıq formatının müxtəlif istiqamətlərdə daha
da genişləndirilməsi ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparıldı. Ölkələrimizin
həm ikitərəfli müstəvidə, həm də
beynəlxalq təşkilatlarda daim bir-birini
dəstəklədikləri xüsusi qeyd olundu.

AZƏRTAC

2018-ci il iyunun 30-dan 2021-ci il noyabrın 26-dək TANAPdan Türkiyəyə ötürülən təbii qazın ümumi həcmi 13.4 milyard
kubmetrə çatıb. TANAP ilə 2021-ci ilin yanvar ayından
noyabrın 26-dək Avropaya 7,09 milyard kubmetr təbii qaz
ötürülüb. Qeyd edək ki, TANAP Azərbaycan qazının Avropaya
nəqlini nəzərdə tutan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin bir hissəsidir.

TANAP-dan Türkiyəyə ötürülən qazın
həcmi 13.4 milyard kubmetrə çatıb
Uzunluğu 1805 kilometr olan TANAP boru kəmərinin diametri 56 və 48 düym, Mərmərə dənizi boyunca isə 36 düym təşkil
edir. Kəmərdən Türkiyə qazpaylama sisteminə iki qol ayrılıb və
onun maksimum illik ötürücülük qabiliyyəti 31 milyard kubmetrdir. Layihənin ilkin mərhələsində illik ötürücülük qabiliyyəti 16
milyard kubmetr qaz təşkil edəcək. Həmin həcmin 6 milyard
kubmerti Türkiyənin Eskişehir və Trakya bölgəsində iki nöqtədən
milli şəbəkəyə qoşulmaqla Türkiyədə istifadə ediləcək. 10 milyard kubmetr təbii qaz isə Trans Adriatik Boru Kəməri (TAP) ilə
Avropaya daşınacaq.

“Xalq qəzeti”

Soçi görüşü Azərbaycanın
bölgədə əsas söz sahibi olduğunu
bir daha nümayiş etdirdi

D

aha bir Soçi görüşü tarixə qovuşdu. Bu görüş Azərbaycanın
Ermənistana növbəti diplomatik zərbəsi ilə yadda qaldı. Bir neçə
gündən sonra Brüsseldə postmünaqişə münasibətlərini nizama salmaq qəsdində olan Avropa da, ikibaşlı siyasəti ilə erməni revanşistlərin,
necə deyərlər, ağzına dil atan dünya gücləri də gördülər ki, həm Azərbaycan
qətiyyətli və haqlı tələblərindən dönən deyil, həm də Cənubi Qafqazda sabitlik yaratmaq işində özünə şərik qoşmaq istəməyən Rusiya bəzi dövlətlərlə
müqayisədə daha ədalətli mövqe sərgiləyir.
İlkin olaraq nəzərə çarpan təəssürat budur ki, Soçi görüşündə RF Prezidenti Vladimir
Putin Azərbaycan lideri İlham Əliyevə daha
üstün hörmət və ehtiramla yanaşırdı. Cənab
İlham Əliyev Soçidə özünü daha inamlı və
arxayın aparırdı. Erməni baş nazir Nikol

Paşinyan isə yenə də nala-mıxa döysə də,
saman çöpündən yapışmaq üçün çapalasa
da, məlum qulaqburmaların nəticəsində reallığı etiraf etməli oldu.

(ardı 3-cü səhifədə)

BMT-nin Beynəlxalq
məhkəməsi gələn həftə
Ermənistana qarşı
qərarı açıqlayacaq

2021-ci il dekabrın 7-də BMT-nin Beynəlxalq məhkəməsi Azərbaycanın
iddiası əsasında Ermənistana qarşı təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi
barədə qərarı açıqlayacaq.
Azərbaycan "Bütün növ irqi ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması barədə" Beynəlxalq
konvensiyanın pozulmasına görə BMT-nin

Beynəlxalq məhkəməsində Ermənistana
qarşı iddia qaldırıb.

“Xalq qəzeti”

Baykal-Amur magistralında dünyanın ən mürəkkəb tuneli sayılan
Severomuysk ulu öndər Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə uğurla tikilib
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Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi
helikopterinin qəzaya uğraması
nəticəsində həlak olanların ailələrinə
2021-ci ilin noyabrın 30-da Xızı rayonu ərazisindəkı
“Qaraheybət” aviasiya poliqonunda Dövlət Sərhəd
Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində
heyət üzvlərinin
həlak olması xəbəri bizi son dərəcə kədərləndirdi.
Bu ağır itkinin acısını Sizinlə yaşayır, dərdinizi bölüşür,
Sizə və doğmalarınıza Mehriban xanım ilə birlikdə dərin
hüznlə başsağlığı veririk.
Allah rəhmət eləsin!
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı, 30 noyabr, 2021-ci il

Prezidentin Mətbuat
Xidmətinin məlumatı
Noyabrın 30-da Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevə telefonla zəng edib.
Türkiyə Prezidenti helikopter qəzası
nəticəsində hərbi qulluqçuların həlak
olması ilə bağlı dövlətimizin başçısına
başsağlığı verib, həlak olanların ailə
üzvlərinə səbir diləyib və yaralıların
tezliklə sağalmasını arzulayıb.
Azərbaycan Prezidenti başsağlığına
görə Türkiyə Prezidentinə minnətdarlığını
bildirib.

Aşıq Ələsgərin abidəsinin ucaldılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
aşıq yaradıcılığının görkəmli
nümayəndəsi, böyük el sənətkarı Aşıq
Ələsgərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
məqsədilə qərara alıram:
1. Bakı şəhərində ustad sənətkar

Aşıq Ələsgərin abidəsi ucaldılsın.
2. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə Aşıq
Ələsgərin abidəsinin ucaldılması ilə
bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini
təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının

Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan
irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı, 30 noyabr, 2021-ci il

Elçin Quliyev: DSX-yə məxsus hərbi
helikopter təlim meydanında təyin olunmuş
meydançaya eniş edərkən qəzaya uğrayıb
Noyabrın 30-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) Mİ-17 tipli 20136
bort nömrəli helikopteri təlim məqsədilə Səngəçal aerodromundan
saat 10:16-da havaya qalxaraq “Qaraheybət” təlim meydanı
istiqamətinə uçuş edib. Helikopter saat 10:36-da təlim meydanında
təyin olunmuş meydançaya eniş edərkən qəzaya uğrayıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu Dövlət
Sərhəd Xidmətinin rəisi, general-polkovnik
Elçin Quliyev helikopterin qəzaya uğraması ilə əlaqədar noyabrın 30-da təşkil
olunan brifinqdə məlumat verib.
Qəza nəticəsində 14 hərbi qulluqçumuzun həlak olduğunu, 2 hərbi qulluqçumuzun yaralandığını xatırladan DSX
rəisi bildirib: “Həlak olmuş şəhidlərimizin
valideynlərinə, yaxınlarına, qohumlarına,
əzizlərinə, övladlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin. Yaralıların hər ikisi Dövlət
Sərhəd Xidmətinin hərbi hospitalındadırlar.
Hər ikisi ilə telefon əlaqəm olub. Səhhətləri
normaldır. Onların sağlamlığının bərpası
üçün həkimlərimiz tərəfindən zəruri
tədbirlər görülməkdədir”.
Hadisə haqqında məruzə edilərkən
dərhal müvafiq göstərişlər verdiyini
vurğulayan Xidmət rəisi deyib: “Mənimlə
birlikdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin yüksək
rütbəli zabitləri hadisə yerinə hərəkət
etmişik. Hadisə yerini Baş Prokurorluğun,
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Hərbi
Prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyinin
rəhbər vəzifəli şəxsləri ilə birlikdə ilkin
müayinə etmişik. Müayinə etdikdən sonra
tərəfimdən Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevə məruzə
edilmişdir. Möhtərəm cənab Prezident
tərəfindən hadisənin təfərrüatlarının
daha da dəqiqləşdirilməsi, həlak olan
şəhidlərimizin dəfn edilməsi, yaralanan
hərbi qulluqçularımızın müalicəsi ilə
əlaqədar müvafiq tapşırılar verilib”.

General-polkovnik Elçin Quliyev
məlumat verib ki, helikopteri idarə edən
polkovnik Füzuli Cavadov ağır şəraitdə
uçuşlara yüksək hazırlıqlı, uçuş imkanı və
icazəsi olan pilotlarımızdan biridir. O, hələ
Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşlərdə
iştirak edib. Helikopter demək olar ki,
yenidir və qısa müddət əvvəl onda təmir
işləri aparılıb.
Hadisə ilə əlaqədar ilkin müayinə
işlərinin aparıldığını və qara qutunun
tapıldığını vurğulayan DSX rəisi qeyd edib:
“Hazırda qara qutunun müvafiq hissələri
Baş Prokurorluqdadır. Baş Prokurorluq
tərəfindən dərin təhlil işləri aparıldıqdan
sonra hadisənin başvermə səbəbi daha
da dəqiqləşdiriləcək. Hazırda hadisənin
başvermə səbəbi haqqında dəqiq söz
demək mümkün deyil. Ancaq onu deyə
bilərik ki, hansısa kənar təsirdən söhbət
gedə bilməz”.
E.Quliyev bildirib ki, Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi hərbi
təlimlərdə həlak olan hərbi qulluqçulara
şəhid statusunun verilməsini nəzərdə
tutur.
Həlak olan hərbçilərin dəfn mərasimləri
ilə bağlı məlumat verən DSX rəisi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident
xanım Mehriban Əliyevanın müvafiq
tapşırıqlar verdiklərini vurğulayaraq deyib:
“Dəfn mərasimləri sabah gün ərzində
valideynlərlə məsləhətləşmələr aparıldıqdan sonra həyata keçiriləcək. Bu haqda
müvafiq tapşırıqlar verilib. Ancaq ilkin
olaraq valideynlərlə məsləhətləşməliyik”.

İclası giriş sözü ilə açan qərargahın
rəhbəri Samir Nuriyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində qazanılmış və milli qürurumuzun təntənəsinə
çevrilmiş tarixi Zəfərin Azərbaycanın inkişafında yeni dövrün başlanğıc nöqtəsinə
çevrildiyini bildirib.
Samir Nuriyev keçirilən iclasın bir il ərzində görülmüş işlərin
qiymətləndirilməsi baxımından
Əlaqələndirmə Qərargahı üçün xüsusi
önəm kəsb etdiyini diqqətə çatdırıb.
Qərargah rəhbəri dövlətimizin
başçısının müəyyən etdiyi tapşırıqların,
ötən dövr ərzində görülmüş işlərin onun
tərəfindən daim diqqətdə saxlanmasının Azərbaycanın siyasi və iqtisadi
potensialının işğaldan azad edilmiş
ərazilərin tam dirçəlişinə hədəfləndiyinin
göstəricisi olduğunu qeyd edib. Samir
Nuriyev bu ərazilərin ən qısa zamanda
bərpası və yenidən qurulması, bura
qayıdışın tezliklə təmin edilməsi üçün
həyata keçirilən tədbirlərin miqyasının və
sürətinin daha da artırılmasının, qurumlararası koordinasiyanın və əməkdaşlığın
gücləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
İclasda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Qərargah qarşısında
qoyduğu tapşırıqların icrasına dair
məruzələr, həmçinin ötən bir il ərzində
görülən işlər üzrə hesabatlar dinlənilib.
Bildirilib ki, bölgənin Ümumi Planının
hazırlanması artıq yekun mərhələdədir,
Şuşa, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl
şəhərlərinin Baş planları dövlətimizin
başçısının müvafiq tapşırıqları əsasında
hazırlanıb və təqdim edilib. Digər
şəhərlərin Baş planlarının hazırlanması
isə sürətlə davam etdirilir. Dövlətimizin
başçısının iştirakı ilə artıq Şuşa, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının ərazilərində
salınacaq yaşayış binalarının təməli
qoyulub.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərin
çoxsahəli potensialına uyğun olaraq
bölgədə iqtisadi fəaliyyətin qısa zamanda
bərpası istiqamətində görülmüş işlərə
dair məlumat verilib. Sənaye zonalarının,
istehsal obyektlərinin yaradılması və
fəaliyyətinin təşkili, həmçinin bölgəyə in-

vestisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində
konkret addımlar atılıb. Ağdam Sənaye
Parkının, “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”
Sənaye Parkının təməli qoyulub, buraya
potensial rezident və investorların cəlb
edilməsi istiqamətində sahibkarlarla və
dövlət qurumları ilə müvafiq iş aparılıb.
Kənd təsərrüfatı sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərlə bağlı bildirilib ki, taxıl
əkini məqsədilə artıq on minlərlə hektar
ərazidə şumlama işləri aparılıb, bitkiçiliyin, heyvandarlığın, arıçılığın inkişafı
üçün prioritet istiqamətlər müəyyən
edilib.
Nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı
istiqamətində görülən işlər çərçivəsində
2021-ci ilin oktyabrın 26-da istifadəyə
verilmiş Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının dünya praktikasında ən sürətli icra
edilmiş infrastruktur layihələrindən biri
olduğu qeyd edilib. Artıq Zəngilan Hava
Limanının da uçuş-eniş zolağında ərazi
minalardan təmizlənib və tikinti işləri davam edir. Laçın Hava Limanının isə yeri
müəyyən edilməklə plan-sxemlər hazırlanıb və hazırda tikinti işlərinə başlanması
üçün baza yaradılır.
Ötən il noyabrın 16-da təməli qoyulan
“Zəfər Yolu”nun tikintisi müvəffəqiyyətlə
başa çatdırılıb və cari il noyabrın 7-də
açılışı olub. İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə 15 fərqli layihə üzrə 1400
kilometrdən artıq uzunluqda yolların,
habelə telekommunikasiya şəbəkələrinin
qurulması və rabitə xidmətlərinin təşkili
üzrə işlər də sürətlə davam edir.
İclasda bölgədə elektrik enerjisinin
təminatı ilə bağlı ötən il ərzində
lazımi avadanlıqların quraşdırılması,
yarımstansiyaların yenidən qurulması
və bərpası, elektrik xətlərinin çəkilişi
istiqamətində görülmüş işlər barədə
məlumat verilib. Şuşa, Füzuli, Kəlbəcər,
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlıda
yarımstansiyaların tikintisinin qısa
müddətdə başa çatdırılaraq istifadəyə
verildiyi, digər enerji infrastrukturu
obyektlərində bərpa və gücləndirmə
işlərinin davam etdirildiyi vurğulanıb.
Həmçinin işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə “Yaşıl enerji” zonasının tətbiq
edilməsinə dair konsepsiya hazırlanıb.
Ötən dövr ərzində işğaldan azad edil-

Qəza ilə əlaqədar Baş Prokurorluğun, Dövlət Sərhəd Xidmətinin
və Müdafiə Nazirliyinin peşəkar əməkdaşlarından ibarət istintaq
qrupu yaradılıb

Xəbər verildiyi kimi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) hərbi
helikopterinin Xızı rayonu ərazisində qəzaya uğraması nəticəsində
2 nəfərin xəsarət alması, 14 nəfərin həlak olması faktı ilə bağlı Baş
Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq
maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
qrupu yaradılmaqla, zərərçəkmiş Emil
Cəfərov və Ramin Ədilovun dindirilmələri
təmin edilib, iş üzrə müvafiq ekspertizalar
təyin olunub, zəruri sorğular verilib.
Hazırda iş üzrə intensiv istintaqəməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.
İstintaqın gedişi barədə ictimaiyyətə əlavə
məlumat veriləcək. Eyni zamanda, kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələri
və sosial şəbəkə istifadəçilərindən
dəqiqləşdirilməmiş, rəsmi mənbələrə
istinad edilmədən, ajiotaj yarada biləcək
məlumatların yayılmaması xahiş olunur. Bu kimi hallar baş verdikdə qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər tətbiq
edilməklə məsuliyyətə cəlb olunma təmin
ediləcəkdir.
Brifinqdə iştirak edən Baş prokurorun
birinci müavini Elçin Məmmədov media
nümayəndələrinin qara qutu ilə bağlı
suala cavabında deyib: “İstintaq qrupunun üzvləri tərəfindən hadisə yerinə
baxış keçirilib və helikopterin düşdüyü
ərazidə qara qutu aşkar edilərək müvafiq
qaydada qablaşdırılıb götürülüb. Hazırda
həmin sübutun tədqiqi ilə bağlı peşəkar
əməkdaşlar tərəfindən müvafiq tədbirlər
həyata keçirilir”.

N

oyabrın 30-da Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasının rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada
həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının rəhbəri Samir Nuriyevin sədrliyi
ilə qərargahın ötən bir illik fəaliyyətinin yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş növbəti iclası keçirilib.

miş ərazilərdə mədəniyyət abidələrinin
bərpası və turizm infrastrukturunun
yenidən qurulması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Tarix-mədəniyyət
abidələrinə sistemli baxış keçirilməsi,
onların qeydiyyatının aparılması
istiqamətində görülən işlər yekunlaşdırılıb. Şuşa şəhərində “Xarıbülbül”
və “Qarabağ” otelləri istifadəyə verilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığı ilə Natəvanın, Üzeyir
Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri Şuşaya
gətirilib. Görkəmli şair və dövlət xadimi
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, büstü,
Natəvan bulağı, Bülbülün ev-muzeyi, Yuxarı Gövhər ağa məscidi qısa müddətdə
bərpa edilib. Aşağı Gövhər ağa və Saatlı
məscidlərinin, Mehmandarovların evinin
bərpası işləri davam etdirilir. Bir sıra
şəhərlərdə yeni Zəfər muzeylərinin və
memorial komplekslərin təməli qoyulub.
30 ilə yaxın davam edən işğal
müddətində Azərbaycan təbiəti, ətraf mühiti və təbii sərvətlərinə vurulan zərərin
aradan qaldırılması, bölgənin təbii ekosisteminin, bioloji müxtəlifliyinin bərpası,
qorunması və yaşıl enerji məkanlarının
artırılması istiqamətində görülmüş işlərə
dair məruzə dinlənilib. Azərbaycan
Prezidentinin müvafiq Sərəncamından
irəli gələn tapşırıqlar üzrə Zəngilan
rayonu ərazisində Bəsitçay Dövlət Təbiət
Qoruğunun fəaliyyətinin bərpa edilməsi
istiqamətində işlərə başlanıldığı diqqətə
çatdırılıb.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
aparılan bərpa və yenidənqurma işləri, o
cümlədən “Böyük Qayıdış” çərçivəsində
həyata keçirilən tədbirlər fasiləsiz
minatəmizləmə fəaliyyəti ilə müşayiət
olunur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
ötən bir il ərzində 20 min hektara yaxın
ərazinin minalardan təmizləndiyi bildirilib.
Yekun çıxışında Qərargah rəhbəri
Samir Nuriyev dövlətimizin başçısının
“Döyüş meydanlarında əldə etdiyimiz
tarixi Qələbə sülh və quruculuq qələbəsi
ilə davam etməlidir” fikrinə istinad edərək
bildirib ki, qazanılmış tarixi Zəfərin
kökündə Azərbaycan Prezidentinin
dövlətimizin daha da güclənməsi və inkişafı üçün uzun illər ərzində böyük əzmlə
gördüyü çoxşaxəli işlərin durduğu kimi,
işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən
dirçəldilməsi və bu ərazilərə Böyük Qayıdışın təmin edilməsi də dövlət başçısının
böyük əzmkarlığı, qətiyyəti və güclü
siyasi iradəsinə söykənir.
İclasda qarşıda duran vəzifələrin icrası ilə əlaqədar növbəti addımlar müəyyən
olunub və müvafiq tapşırıqlar verilib.

AZƏRTAC

Baş Prokurorluq: DSX-yə məxsus
Mİ-17 markalı helikopterin qəzaya uğraması faktında
hər hansı kənar müdaxilənin olması istisna edilir

Baş prokurorun müavini:
Hazırda qara qutunun tədqiqi ilə
bağlı peşəkar əməkdaşlar tərəfindən
müvafiq tədbirlər həyata keçirilir

İstintaqın hazırkı mərhələsində noyabrın 30-u saat 10 radələrində döyüş
təlimlərinin keçirilməsi məqsədilə uçuş
həyata keçirmək üçün havaya qalmış
DSX-yə məxsus Mİ-17 markalı helikopterin qəzaya uğraması faktında hər
hansı kənar müdaxilənin olması istisna
edilir. Hadisənin pilotun ehtiyatsızlığı,
helikopterdə baş vermiş texniki nasazlıq,
hava şəraiti, o cümlədən hər hansı digər
səbəbdən baş verməsi ilə bağlı bütün ehtimallar istintaq tərəfindən ətraflı yoxlanılır.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə
noyabrın 30-da Baş Prokurorluqda təşkil
olunan brifinqdə bu qurumun mətbuat
xidmətinin rəhbəri Günay Səlimzadə
məlumat verib.
Qeyd olunub ki, cinayət işi üzrə
Baş Prokurorluğun və Dövlət Sərhəd
Xidmətinin rəhbərliyinin, eləcə də
məhkəmə-tibb, məhkəmə-texniki-yanğın
və məhkəmə-ballistik ekspertlərinin
iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib, o
cümlədən qara qutunun götürülməsi təmin
edilməklə hazırda onun tədqiqi aparılır.
Eyni zamanda, Baş Prokurorluq, Hərbi
Prokurorluq və Dövlət Sərhəd Xidmətinin
peşəkar əməkdaşlarından ibarət istintaq

Əlaqələndirmə Qərargahının ötən bir illik
fəaliyyətinin yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilib

Baş prokurorun birinci müavini əlavə
edib ki, helikopterin qəzaya uğraması
ilə əlaqədar hazırda intensiv istintaq
tədbirləri həyata keçirilir, zəruri istintaq
hərəkətləri icra olunmaqdadır. Hazırda
şahidlərin dindirilməsi, hadisə yerinə
baxışın keçirilməsi təmin olunub. Zəruri
ekspertizalar təyin edilib, meyitlərin xarici,
o cümlədən daxili müayinələri həyata
keçirilib. Hazırda intensiv qaydada zəruri
istintaq hərəkətləri davam etdirilir.
Helikopterin qəzaya uğraması ilə
bağlı ehtimal olunan ilkin səbəblər barədə
sualı cavablandıran E.Məmmədov bildirib
ki, ilkin səbəblərlə bağlı hazırda istintaq
aparılır. İstintaqın hazırkı mərhələsində
helikopterin qəzaya uğraması səbəbi kimi
hər hansı müdaxilə inkar olunur. Yaradılmış istintaq qrupunun üzvləri hazırda
bütün versiyaları, o cümlədən hava şəraiti,
pilotun ehtiyatsız davranması və bu kimi
digər səbəbləri araşdırırlar.
E.Məmmədov qeyd edib ki, istintaq
qrupuna peşəkar müstəntiqlər daxil edilib.
Cinayət işi Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin
icraatına verilib. İstintaq qrupunun rəhbəri
idarənin rəis müavini Sənan Paşayevdir.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) hərbi
helikopterinin Xızı rayonu ərazisində
qəzaya uğraması nəticəsində 2 nəfərin
yaralanması, 14 nəfərin isə həlak olması
faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq
İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmaqla
istintaq olunur.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a verilən
məlumata görə, istintaqın hazırkı
mərhələsində müəyyən edilib ki, noyabrın
30-u saat 10 radələrində döyüş təlimlərinin

keçirilməsi məqsədilə uçuş həyata
keçirmək üçün havaya qalxmış DSXyə məxsus Mİ-17 markalı helikopterin
qəzaya uğraması faktında hər hansı kənar
müdaxilənin olması istisna edilir.
Hadisənin pilotun ehtiyatsızlığı,
helikopterdə baş vermiş hər hansı texniki
nasazlıq, hava şəraiti, o cümlədən hər
hansı digər səbəbdən baş verməsi ilə bağlı bütün ehtimallar ətraflı yoxlanılır.
Cinayət işi üzrə Baş Prokurorluğun və
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin,
eləcə də məhkəmə-ballistik, məhkəmə-

texniki-yanğın və məhkəmə-tibb
ekspertlərinin iştirakı ilə hadisə yerinə
baxış keçirilib, Müdafiə Nazirliyindən cəlb
olunmuş mütəxəssis tərəfindən qara qutunun götürülməsi təmin edilməklə hazırda
onun tədqiqi aparılır.
Eyni zamanda, Baş Prokurorluq,
Hərbi Prokurorluq və DSX-nin peşəkar
əməkdaşlarından ibarət istintaq qrupu
tərəfindən zərərçəkmiş Emil Cəfərov və
Ramin Ədilovun dindirilmələri təmin edilib,
iş üzrə müvafiq ekspertizalar təyin olunub,
o cümlədən zəruri sorğular verilib.
Hazırda iş üzrə intensiv istintaqəməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.
İstintaqın gedişi barədə ictimaiyyətə
əlavə məlumat veriləcək.

Dövlət Sərhəd Xidməti hərbi helikopterin qəzaya uğraması
nəticəsində həlak olanların siyahısını açıqlayıb
Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) noyabrın 30-da hərbi
helikopterin Xızı rayonu ərazisində yerləşən “Qaraheybət” aviasiya
poliqonunda təlim uçuşları zamanı qəzaya uğraması nəticəsində
həlak olan və yaralanan hərbi qulluqçuların adlarını açıqlayıb.
AZƏRTAC DSX-nin mətbuat mərkəzinə
istinadla həlak olan və yaralanan hərbi
qulluqçuların siyahısını təqdim edir:
1. polkovnik Cavadov Fizuli Əli İbram oğlu;
2. polkovnik Nəzirov Emil Nəzir oğlu;
3. mayor Həsənov Elmir Mircəlil oğlu;
4. mayor Əhmədov Elbrus Səmrəddin oğlu;

5. mayor Mayılov Emil Şahid oğlu;
6. mayor Məmmədov Murad Yaşar oğlu;
7. mayor Əliyev Emil Elman oğlu;
8. tibb xidməti kapitanı Əhmədxanov
Ceyhun Xanlar oğlu;
9. kapitan Bayramlı Cavid Əhliman oğlu;
10. kapitan Əliyev Xəyyam Əlixan oğlu;

11. kapitan Qaraisayev Teymur Ənvər oğlu;
12. leytenant Süleymanov Abdulla
Telman oğlu;
13. baş leytenant Nağıyev Fərid Təyyar oğlu;
14. işçi Nəbiyev Elçin Fikrət oğlu.
Hadisə zamanı polkovnik-leytenant
Cəfərov Emil Məmməd oğlu və kapitan
Ədilov Ramin Ramiz oğlu yaralanıblar.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi
qəza nəticəsində həlak olanların ailələrinə
və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir
və yaralıların tezliklə sağalmasını arzu edir.
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2020-ci ildə Azərbaycan
ərazilərinin Ermənistan
tərəfindən 30 ilə yaxın davam
edən işğalına son qoydu. 44
günlük Vətən müharibəsi
Ermənistanın məğlubiyyəti
və 2020-ci il noyabrın 10da kapitulyasiya aktını
imzalamasına məcbur edilməsi
ilə nəticələndi. Azərbaycan özü
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Aşqabad, 28 noyabr 2021-ci il
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Aşqabadda isə bir neçə dövlət başçısı həm bu faktlara, həm də ötənilki şanlı
qələbəyə görə Azərbaycanı təbrik etdi.
Türkiyə Cümhuriyyətinin, Pakistan İslam
Respublikasının, İran İslam Respublikasının və Türkmənistanın dövlət başçıları
bu təbrikləri dilə gətirməklə, iki gün əvvəl
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin nümayiş etdirdiyi ədalətli mövqeyə qatılmış
oldular.
Qeyd edək ki, dövlət başçımız
Soçidən qayıdarkən Rusiyanın “Rossiya-1” telekanalına verdiyi müsahibədə
demişdi ki, Rusiya Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərin
normallaşması üçün çox mühüm rol
oynayır: “Görüşün yekunlarına əsasən
qəbul etdiyimiz, nəqliyyat şəbəkələrinin
açılması, delimitasiya üzrə komissiyanın
işə hazırlaşması üçün atılan addımlar
barədə Birgə Bəyanat buna dəlalət edir.
Azərbaycan bütün bu məsələləri dəfələrlə
irəli sürüb və Rusiya bunu həmişə
dəstəkləyib. Buna görə, bugünkü görüş
də çox böyük əhəmiyyət kəsb edir”.
Aşqabadda da hiss etdik ki, zaman tamamilə Azərbaycanın xeyirinə
işləyir. Türkmənistandakı tədbirlərin
Azərbaycan oxucusu üçün ən yaddaqalan məqamı Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın Azərbaycanın ünvanına
səsləndirdiyi fikirlər oldu: “Qardaşımız
Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını
azad etməsi bölgədə davamlı sülhün və
sabitliyin təmin olunmasının da qapılarını açıb. Azərbaycanın bölgədə rifahın

Azərbaycanın Qələbəsi Aşqabad
Bəyannaməsində də öz əksini tapdı

artması üçün ardıcıl həyata keçirdiyi
layihələr təqdirəlayiqdir. Bu addımlar
bölgədə normallaşdırma cəhdlərini
dəstəkləyəcəkdir. Türkiyə olaraq bu
prosesdə Azərbaycanın yanında olmaqda davam edəcəyik. Təşkilat olaraq da
Azərbaycan ilə tam həmrəylik içərisində
olmağımız böyük önəm daşıyır”.
Zirvə toplantısında çıxış edən
Pakistan Prezidenti Arif Alvi isə bilavasitə
Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki
Qələbəsinin memarını təbrik etdi: “Bu
fürsətdən istifadə edib Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və
ərazi bütövlüyünün bərpası münasibətilə
Prezident Əliyevi bir daha təbrik etmək

istərdim. Onun bu işə töhfəsini çox
yüksək qiymətləndirirəm”.
Yeri gəlmişkən, həmin gün
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Pakistan İslam Respublikasının
Prezidenti Arif Alvi ilə görüşü zamanı
da artıq keçmişdə münaqişə dövründə
Pakistanın tutduğu qəti və prinsipial
mövqeyi xüsusi qeyd edilmişdi. Dövlət
başçıları ölkələrimiz arasında müxtəlif
sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi
barədə fikir mübadiləsi aparmış, son
dövrlərdə iki ölkə arasında həyata
keçirilən yüksəksəviyyəli səfərlərin
əhəmiyyəti qeyd olunmuşdu.
Dövlət başçımızın Aşqabadda İran

Soçi görüşü Azərbaycanın
bölgədə əsas söz sahibi olduğunu
bir daha nümayiş etdirdi
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Məsələnin əsas məğzi budur ki,
Azərbaycan Prezidentinin regionun
gələcəyi ilə bağlı bu vaxta qədər
səsləndirdiyi fikirlər Soçi bəyanatında
geniş əksini tapdı və proseslərin
rəsmi Bakının iradəsindən kənarda
inkişaf etmədiyi təsdiqləndi.
Vladimir Putinin Azərbaycanda
rus dilinə və mədəniyyətinə göstərilən
diqqətə görə təşəkkürünü bildirməsi
həm bizim multikultural dəyərlərimizə
verilən yüksək qiymətdir, həm
də rusafob meyillərin daim artdığı Ermənistana ünvanlanan ciddi
xəbərdarlıq mesajıdır. Bundan başqa,
Rusiyanın məsləhətçi köməyi ilə
Azərbaycanla Ermənistan arasında
dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə
ikitərəfli komissiyanın yaradılması
yönümündə iş aparmağa razılığın
əldə olunması Soçi görüşünün ən xoş
təəssüratlarındandır.
Ermənistan rəhbərliyi noyabrın 16-da sərhəddə hərbi təxribat
törətməklə Brüssel görüşünə öz
“töhfə”sini vermək istəyirdi. Lakin bu
niyyət tamamilə iflasa uğradı. Brüsseli
qabaqlayan üçtərəfli Soçi görüşündə
Nikol Paşinyan özünün məntiqsiz
ritorikalarına rəğmən, vacib sənədlərə
imza atmaq məcburiyyətində qaldı.
Üstəlik, yekun bəyanatında da görüşün faydalı olduğunu istər-istəməz
dilə gətirdi. Başqa sözlə, o, Brüsselə
boş gilizlər darağı ilə getməli olacaq.
Bir çox siyası təhlilçilər Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinin vasitəçiliyi
ilə Prezident İlham Əliyevin və baş
nazir Nikol Paşinyanın Soçi görüşünü
hərtərəfli haqlı Azərbaycanın növbəti
qələbəsi, İkinci Qarabağ savaşında
burnu əməllicə ovulmuş təcavüzkar
Ermənistanınsa siyasi və hərbi
təxribatlarının növbəti fiaskosu kimi
dəyərləndirirlər.
Bundan əvvəl də Soçidə
dəfələrlə üçtərəfli görüşlər olmuş və
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Qarabağ münaqişəsinin ədalətli
həllinin vacibliyini vurğulamışdır. İki

il əvvəl orada “Valday” Diskussiya
Klubunun növbəti iclasında Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır və
nöqtə” sərsəmləməsinə cavab olaraq
əsaslandırılmış şəkildə “Qarabağ
Azərbaycandır və nida işarəsi!” fikrini
söyləmişdir. Analitiklər bunu obrazlı
şəkildə “İlham Əliyevin “Nida” formulu və Paşinyanın isə “Üç nöqtə...”si
adlandırıblar. Bundan əlavə, 2017-ci
il mayın 4-də, həmçinin bu il sentyabrın 29-da Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanla Rusiya Prezidenti
Vladimir Putin arasında bu şəhərdə
keçirilmiş görüşlər zamanı digər
məsələlərlə bərabər, Cənubi Qafqazdakı vəziyyət də ətraflı müzakirə
edilmişdir. Güman ki, noyabrın 26-da
keçirilən üçtərəfli görüşün müəyyən
detalları elə onların Krımdakı son
təması zamanı razılaşdırılmışdır.
Reallıq budur ki, Azərbaycan
münaqişəni öz gücünə həll edib,
Qarabağı düşməndən təmizləyib
və bu dəfə danışıqlar masasının
arxasında qalib dövlət kimi oturub.
Təxribatların qarşısının alınması,
sərhədlərin delimitasiya və demarkasıyasının gerçəkləşməsi, Zəngəzur
dəhlizi vasitəsilə nəqliyyat-logistika
imkanlarının artırılmasına nail olunması və sair bu kimi məsələlərdə
qətiyyət göstərən və üstün mövqedə
olan tərəf məhz Azərbaycandır. Bu
isə ermənilərdə güclü qıcıq və təşviş
yaradır. Elə Soçi görüşündən əvvəl
də orada delimitasiya və demarkasiya məsələsi barədə müsbət
müzakirələrin aparılacağı xəbəri
erməni siyasilərində etiraz dalğası
yaratmışdı. Onlar yolları bağlayaraq
tələb ediblər ki, Paşinyan Ermənistan
– Azərbaycan sərhədi ilə bağlı
Prezident İlham Əliyevlə imzaladığı
razılığın detallarını açıqlasın. Onların
düşüncəsinə görə, Ermənistan onun
üzərinə qoyulan öhdəliklərdən qaça
bilməsə, qondarma Arsaxa birdəfəlik
“əlvida” deməli olacaqlar. Bu isə
ermənilər üçün tarixi faciədir. Buna
görə də Soçi görüşünü Paşinyanın

antierməni proqramı sayan müxalifət
vətəndaşları onun hakimiyyətinə
qarşı yeni milli hərəkata qoşulmağa
səsləyir.
Daim ziddiyyətli mövqelər
sərgiləyən, məlum 10 noyabr üçtərəfli
bəyanatının müddəalarını öz xeyrinə
interpretasiya edən Ermənistanın
baş naziri Soçi görüşü ərəfəsində,
necə deyərlər, fikrindən dönmüşdür.
Bildiyimiz kimi, həmin görüşdən bir
qədər öncə Zəngəzur bölgəsinin –
Qafan, Meğri, Teq, Tatev, Qorayk,
Qacaran, Sisian icmalarının rəhbərləri
ilə görüşü zamanı o, dolayı yolla
Qarabağın Azərbaycana məxsus
olduğunu etiraf edib: “Biz otuz il özümüzü aldatdıq və nəhayət, indi baş
verənlər oldu”. Paşinyan bildirib ki,
Ermənistan Zəngəzurdan keçib Naxçıvana gedən yolu bağlaya bilməz:
“Çünki Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev buna hərbi yolla nail olmağa
çalışacaq. Bizim isə qarşıdurma üçün
resursumuz yoxdur”. Halbuki, o, 10
noyabr üçtərəfli bəyanatında dəhlizlə
bağlı heç bir konkret müddəanın
olmadığını bəyan etmişdi. Amma Soçi
görüşü onun bu bəhanəsini də bitirdi.
Həmin görüşdə Rusiya Prezidenti
açıq mətnlə “dəhliz” ifadəsini
işlətməklə erməni baş nazirin əlini
boşda qoydu.
Gözlənilən fakt budur ki, bundan
sonra Paşinyan regionun yeni reallıqları ilə barışmağa məcbur olaraq, öz
ölkəsinin ictimai rəyini Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və dövlət suverenliyini tanımağın qaçılmaz olduğuna
inandırmağa cani-dildən çalışacaq.
O, mətbuat konfransındakı çıxışını
da bu notlar üzərində qurub: “Mən
Ermənistanın və Ermənistan xalqından mandat almış Ermənistan
hökumətinin ölkəmiz üçün, bizim
region üçün dinc inkişaf erasının
başlanmasına hazır olduğunu təsdiq
edirəm”.
“BBC NEWS”-un şərhində cənab
İlham Əliyevin bu fikri xüsusi yer
alıb: “Azərbaycan müharibənin

İslam Respublikasının Prezidenti Seyid
İbrahim Rəisi ilə görüşü də son yarım
ildə yaranmış bəzi xoşagəlməz sözsöhbətlərin üstündən xətt çəkilməsini
təmin etmişdir. Belə ki, “Azərbaycan
Respublikası ilə münasibətlərimiz təkcə
qonşuluq münasibətləri deyildir, bizim
ürəklərimizin münasibətidir, iki ölkənin
xalqlarının ürəkləri bir döyünür” – deyən
İran Prezidenti xatırlatmışdır ki, Qarabağ məsələsinə münasibətdə də İran
İslam Respublikasının mövqeyi şəffaf və
birmənalı idi: “İranda İslam inqilabının ali
rəhbərindən tutmuş, dövlət strukturlarındakı bütün məmurlarının hamısının mövqeyi bundan ibarət idi ki, Azərbaycan

nəticələrinin aradan qaldırılması və
kommunikasiyaların bərpası işində
maksimum konstruktivlik nümayiş etdirib”. Həmin şərhdə Nikol Paşinyanın
da mətbuat üçün verdiyi açıqlamada
məcburən söylədiyi fikir sitat gətirilib:
Qeyd etmək istəyirəm, bu çox pozitivdir ki, bir çox məsələlərdə biz mövqeyimizi dəqiqləşdirdik. Aydın oldu ki,
bəzi məsələlərdə bizim əvvəl olduğu
kimi görünən heç bir fikir ayrılığımız
mövcud deyil.
Beləliklə, amerikalı ekspertlərin
“Doğru istiqamətdə atılan addım”
adlandırdıqları Soçi görüşü bir daha
göstərdi ki, bu məsələdə Rusiya
hökumətinin liderliyi çox vacibdir.
Moskva Azərbaycanın tam ərazi
suverenliyinin saxlanması və İrəvanın
reallıqla barışmasına inandırılması
ilə bağlı balanslaşdırılmış mövqe
tutur. Bakı İrəvanla dialoq və dinc
birgəyaşayış prosesinə başlamağa
hazırdır. Üçtərəfli görüş reallığın
qəbuluna və regional iqtisadi-infrastruktur layihələrdə iştiraka cəsarət
etməyən Ermənistan rəhbərliyinin
zəiflik mücəssəməsidir. Ermənistan
regional iqtisadi və nəqliyyat layihələri
üzrə əməkdaşlıq etmək üçün tez
hərəkət etməlidir. Bütün bunlar
İrəvanın marağındadır və sonra gec
ola bilər. Yəni Ermənistan ona təqdim
olunan “zeytun budağı”ndan imtina
etsə, bu, beynəlxalq arenada onun
ziyanına daha bir dönüş nöqtəsi
olacaq. Paşinyan əvvəlki kimi yenə
də revanşistlərin və erməni lobbisinin
populist davranışlarına asılı olacaqsa,
heç nə...
Bu gün Ermənistan bütün
mənalarda rəzil vəziyyətə düşüb. Ölkənin siyasi rəhbərliyi
postmüharibə dövrünün reallıqlarına
uyğun olaraq məğlub ölkənin atmalı
olduğu addımları atır, revanşistlər onu
topa tuturlar. ATƏT-in Minsk qrupuni “diriltmək” istəyir, qarşı tərəfdən
kəskin cavabını alır, Avropaya sığınmağa çalışır, öz hamisi Moskvanın
təpkisi ilə qarşılaşır.
Beləcə, Soçi görüşü, bir çox
mətləblərə işıq saldı. Ən başlıca
yekun isə budur ki, Putin oradakı davranışları ilə şəxsi baxımdan
Paşinyana deyil, məhz İlham Əliyevə
böyük hörmətlə yanaşdığını göstərdi.
Görüş məhz Azərbaycan Prezidentinin istər diplomatik, istərsə də nüfuz
və intellektual üstünlüyü şəraitində
başa çatdı. Bu isə dövlət başçımızın
növbəti siyasi uğurudur. İndi əsas
məsələ olaraq regionda sabitliyin
dönməz xarakter alması üçün daha
qətiyyətli addımlar atılmalı və Cənubi
Qafqazın iqtisadi potensialını əməli
surətdə dünyaya təqdim etmək üçün
tez bir zamanda konkret layihələrə
start verilməlidir. Soçidə də bunlar
vurğulanmışdır.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

Qardaşımız Azərbaycanın işğal
altındakı torpaqlarını azad
etməsi bölgədə davamlı sülhün
və sabitliyin təmin olunmasının
da qapılarını açıb. Azərbaycanın
bölgədə rifahın artması üçün
ardıcıl həyata keçirdiyi layihələr
təqdirəlayiqdir. Bu addımlar
bölgədə normallaşdırma
cəhdlərini dəstəkləyəcəkdir.
Türkiyə olaraq bu prosesdə
Azərbaycanın yanında olmaqda
davam edəcəyik.
Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN
Türkiyə Cümhuriyyətinin
Prezidenti
Aşqabad, 28 noyabr 2021-ci il

Respublikasının ərazi bütövlüyünə xələl
gətirilməməlidir və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Biz əminik ki, Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin müavininin və
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
nazirinin iranlı həmkarları ilə apardıqları
danışıqlar, müzakirələr ölkələrimizin
münasibətlərini daha da dərinləşdirəcək,
irəliyə aparacaq və əlaqələrimiz
möhkəmlənəcək”.
Daha maraqlı olan məqamlardan
biri də o idi ki, söhbət zamanı
Azərbaycan ilə İran arasında Şimal
–Cənub nəqliyyat dəhlizi, həmçinin
Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində

əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmuşdur. Zəngəzur dəhlizinin reallaşması
nəticəsində İranın da bundan faydalanacağı və bu nəqliyyat qovşağından
istifadə edə biləcəyi imkanları vurğulanmışdır. Görüşdə Azərbaycanın İkinci
Qarabağ müharibəsində qazandığı tarixi
Qələbədən sonra regionda geosiyasi vəziyyətin dəyişdiyi bildirildi, bölgə
ölkələrinin regional məsələlərin həllində
iştirakının vacibliyi diqqətə çatdırıldı.
Ekspertlər yazırlar ki, İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının XV Zirvə toplantısının yekun Aşqabad Bəyannaməsində
Azərbaycan xalqı və hökumətinə 30 illik
işğala son qoyulması ilə bağlı ünvanlanan təbrik də, şübhəsiz ki, təsadüfi deyil.
Bu, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna,
Azərbaycan xalqının mübarizə əzminə,
Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli
və uzaqgörən siyasətinə, diplomatik məharətinə verilən yüksək dəyər,
Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənən
ədalətli mövqeyinin dəstəklənməsidir.
Belə ki, Azərbaycana təbrik ünvanlayan ölkələrdən üçünün Ermənistanın da
təmsil olunduğu Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatının üzvü olması
Aşqabad Bəyannaməsində ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi ilə bağlı yer
alan məqamların əhəmiyyətini daha da
artırır.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, “Xalq qəzeti”

Soçidə Azərbaycanın milli
maraqları hərtərəfli qorundu
İkinci Qarabağ müharibəsinin sonu
olaraq 2020-ci il noyabrın 10-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Ermənistan Respublikasının baş naziri
və Rusiya Federasiyasının Prezidenti
tərəfindən imzalanan üçtərəfli bəyanat
tarixi həqiqətləri ortaya qoydu.
Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdən
çıxarılması regionda sülhün və
təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına real
imkanlar yaratdı.

Artıq Ermənistan cəmiyyəti, eləcə də
onun güc strukturları siyasi və hərbi iflasın
reallıqlarını qəbul edirlər. Əslində Nikol
Paşinyanın uğursuz siyasəti məşhur gürcü
filmi “Əsgər atası”nda deyilən bir fikri yada
salır: yoldaş bu necə əmrdir, biri irəli deyir,
o biri isə geri əmrini verir. Bilmirsən hansı
tərəfə gedəsən?!”
Bu fikir Ermənistanın bu günkü siyasəti
ilə tam üst-üstə düşür. Elə bir uğursuz
siyasi mühüt yaranıb ki, çarəsiz qalan Nikol
Paşinyan bilmir kimin ətəyindən yapışsın,
kimə qulaq assın. Gah yazıqcasına Rusiyaya
üz tutur, gah da daxili təzyiqlərə dözməyərək
Avropadakı havadarlarından kömək umur.
Xaricdən ianələr hesabına əldə etdikləri
silahlarla Azərbaycanın sərhəd məntəqələrini
atəşə tutmaqla, daxili siyasətə hesablanmış
“qəhrəmanlıqlarını” özlərinin xilas yolu hesab
edirlər. Amma əsl həqiqət isə tam başqadır.
Hərdən bir ziyalı kimi düşünürəm ki, niyə
kapitulyasiyaya titrəyə-titrəyə imza atan Nikol
hər çıxışında Azərbaycana meydan oxumağı
unutmur. Bu azmış kimi rəhbərindən ilham
alan xarici siyasət idarəsinin başçısı David
Babayan bir az da irəli gedərək qeyd edir
ki, ”Artsax” heç bir zaman Azərbaycanın
tərkibində olmayacaqdır. Avropa və Amerika
rəsmləri qarşısında çıxış edərkən göz yaşları
axıdan bu zavallılar bizə gəldikdə niyə
avantüralarından əl çəkə bilmirlər?!
Noyabrın 26-da Soçidə Rusiya Prezidenti
Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan arasında keçirilmiş üçtərəfli görüş
bunların ən mükəmməl və əyani cavabı oldu.
Daha önəmli bir məsələ də
unudulmamalıdır ki, Soçi görüşü və
imzalanmış üçtərəfli Bəyanat Vətən
müharibəsindən sonra Azərbaycanın
bölgədəki siyasətini və mövqeyini birmənalı
sübut etdi. Soçi görüşü həm də onu
göstərdi ki, 44 günlük müharibədə müzəffər
Azərbaycan Ordusu tərəfindən məğlub edilən
və hərbi potensialı məhv edilən Ermənistan
diplomatik cəbhədə də məğlubiyyət
yaşamaqdadır.
Digər tərəfdən görüşün Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi
ilə bu ilin sonunadək Brüsseldə keçirilməsi

nəzərdə tutulan Azərbaycan-Ermənistan
görüşündən əvvəl baş tutması bir daha
göstərdi ki, Rusiya dünyanın ən böyük,
Qafqazın isə ən qüdrətli dövləti olaraq
regionda baş verən bütün proseslərə nəzarəti
yenə də öz əlində saxlayır.
Mən bu sətirləri yazarkən sərhədlərimizdə
baş verənləri, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər
istiqamətində geniş miqyaslı təxribatları
yenidən yada salmalı oldum. Yenə ölüm-itim,
qırğına aparan revanşist səbəblər, tələblər...
Bu hadisələr Nikol Paşinyan hakimiyyətinin
məntiqi nəticəsidir. İndi bu, təkcə bizim
yox, tədricən sivil dünyanın da mövqeyi
olmaqdadır. İtaliya Senatının “İrəli İtaliya”
Partiyasının üzvü Urania Papatheunun
açıqlamaları İtaliyanın “Agen Parl”, “Agenzia
Nova”, “La presse”, “Akanws”, “Dire”, “9
Colonne” xəbər agentlikləri tərəfindən geniş
yayılıb. Xanım senator Ermənistan tərəfinin
sonuncu hərbi təxribatını pisləməklə yanaşı
Azərbaycanın siyasi kursunu dəstəklədiyini
dilə gətirmişdir. Senator qeyd edir ki,
Avropa İttifaqı müdaxilə etməli, müharibə
istəyənləri qətiyyətlə pisləməlidir, nə qədər
gec deyil Ermənistan hakimiyyəti işğalçılıq
siyasətindən və ərazi iddialarından birdəfəlik
əl çəkməlidir.
Sonda bir məsələyə də toxunmağı
vacib hesab edirəm. Qardaş Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan çıxışlarının birində deyirdi:
“Qonşularımız arasında mübahisələrin
beynəlxalq hüquq və ölkələrin ərazi
bütövlüyünə hörmət çərçivəsində, sülh
yolu ilə dərhal həll edilməsinə tərəfdarıq.
Ermənistanın ona uzadılan sülh əlini bir
fürsət olaraq dəyərləndirməsini, atəşkəsə tam
əməl etməsini və əməkdaşlığa qatılmasını
istəyirik”.
Heç şübhə etmirik ki, bu rəsmi çağırışın
dəyərləndirilməsi bütün Qafqaz regionunun
gələcək inkişafı üçün böyük ümidlər yaradır
və Qafqazın həyatında yeni hadisə olacaqdır.

Rüfət RÜSTƏMOV,
BDU-nun türk filologiyası kafdedrasının
müdiri, filologiya elmləri doktoru,
professor, yazıçı-publisist
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Baykal-Amur magistralında dünyanın
ən mürəkkəb tuneli sayılan Severomuysk ulu öndər
Heydər Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə uğurla tikilib

N

oyabrın 29-da “Rossiya-24” telekanalında Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putinin Rusiyanın “BTS-MOST” Səhmdar
Cəmiyyətinin Direktorlar Şurasının sədri Ruslan Baysarovla görüşü
barədə videomaterial yayımlanıb.

Görüşdə ümummilli lider Heydər
Əliyev Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun
üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin
birinci müavini vəzifəsində çalışarkən
həmin dövrdə dünyanın ən mürəkkəb
tuneli sayılan və xarici ölkə şirkətlərinin
inşa edə bilmədiyi Baykal-Amur Magist-

ralındakı (BAM) Severomuysk tunelinin
ulu öndərin birbaşa rəhbərliyi ilə uğurla
tikildiyi xüsusi olaraq vurğulanıb.
Qeyd edək ki, sovet dövrünün
möcüzələrindən sayılan Baykal-Amur
Magistralının tikinti prosesində ittifaqın bütün ölkələrinin vətəndaşları və
millətləri yaxından iştirak edirdilər.

Azərbaycan xalqının nümayəndələri də
onların arasında idi.
Magistral tikilən zamanlarda ulu
öndər Heydər Əliyevin böyük layihə
ilə bağlı xidmətləri bu gün də yüksək
səviyyələrdə etiraf və təqdir olunur.
1974-cü ildə tikintisinə qərar verilən
layihənin icrası məqsədilə o vaxt hələ
Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər
Əliyevin tapşırığı ilə minlərlə gənc
BAM-a yollandı. “Rossiya-24” telekanalında Rusiya Federasiyasının Prezidenti
Vladimir Putinin Rusiyanın “BTS-MOST”
Səhmdar Cəmiyyətinin Direktorlar Şurasının sədri Ruslan Baysarovla görüşü
barədə yayımlanan videomaterialda ulu
öndərin xidmətləri xüsusi qeyd olunub.
Ruslan Baysarov: Vladimir Vladimiroviç, Sizin diqqətinizi bir məqama cəlb
etmək istəyirəm: on tunelin hamısı, o
cümlədən ən mürəkkəb sayılan Severomuysk tuneli “Bamtonnelstroy” Səhmdar
Cəmiyyətinin işçiləri tərəfindən tikilib.
Əvvəlcə səkkiz tunelin olması planlaşdırılmışdı, sonra hökumətin qərarı ilə
daha iki tunel əlavə edildi. Bu şəkillərdə
bizim işçilər tərəfindən tikilmiş tunellər,
o cümlədən Severomuysk tuneli təsvir
edilir. Severomuysk tuneli dünyada ən
mürəkkəb tuneldir.
Vladimir Putin: Severeomuyski?
Ruslan Baysarov: Bəli. Bu, “Bamtonnelstroy” işçilərinin əzmkarlığının
rəmzidir. Xarici mütəxəssislər bu tuneli
tikməkdən imtina edir və bizim də imtina
etməyimizi təklif edirdilər. 1984-cü ildə
Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü,
Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini Heydər Əliyev tunel inşaatçılarını

dəstəkləmək üçün bu tikintiyə gəlmişdi.
Bildiyiniz kimi, tunelin tikintisi başa
çatdırıldı və o, indiyə qədər dünyada ən
mürəkkəb tuneldir, çox maraqlı obyektdir.
Vladimir Putin: Onun mürəkkəbliyi
nədən ibarətdir?
Ruslan Baysarov: Orada qrunt
çox ağırdır, tektonik titrəyişlər, yeraltı
cərəyanlar, qaz atmaları olub. Bu, çox
mürəkkəb layihədir, lakin biz onu başa
çatdırdıq.
Vladimir Putin: Uzunluğu 45 kilometrdir, eləmi?
Ruslan Baysarov: Biz orada cəmi
45 kilometr tunel tikmişik, bu tunelin
uzunluğu isə 15,5 kilometrdir. Siyasi

Azərbaycan pandemiya şəraitində iqtisadi sahənin
inkişafına mənfi təsirləri uğurla aradan qaldırır
ünyada COVID-19 pandemiyası bütün
sahələrin, eləcə də iqtisadiyyatın
inkişafına mənfi təsir göstərib. Bunun aradan
qaldırılmasının başlıca şərti isə mövcud
virusun yayıldığı ilk vaxtlardan problemə
vaxtında müdaxilə etmək və prosesin səmərəli
idarə edilməsini diqqətdə saxlamaq olub.

D

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan və
reallaşdırılan antiböhran proqramı,
testləşdirmə, vaksinləşdirmə resurslarına tez bir vaxtda çıxış, səhiyyə
infrastrukturunun gücləndirilməsi,
iqtisadiyyata miqyaslı yardım
proqramlarının gerçəkləşdirilməsi
nəticəsində ölkəmizdə ötən ilin iqtisadi
tənəzzülünün qarşısı alınıb, iqtisadiyyatın bərpa və artımı təmin edilib.
Hazırda qeyri-neft sektoru real
ifadədə pandemiyadan əvvəlki
səviyyəni üstələyir, qeyri-neft sektorunun bütün sahələrində yüksək artım,
bir sıra sahələrdə isə ikirəqəmli artım
müşahidə olunur.
Qeyr-neft ixracı son 10 ayda 42
faiz yüksəlib, iqtisadi bərpa və artım
məşğulluğun da artmasını və ölkədə
işsizlik səviyyəsinin azalmasını
şərtləndirib, fiskal sabitlik təmin edilib.
Defisitlə proqnozlaşdırılan büdcənin
10 ayın yekunlarına görə profisitlə
icrasına nail olunub.
Bu ilin ilk aylarından pandemiyanın
əhatə dairəsinin zəifləməsi, vaksinasiya prosesinin genişlənməsi, idarə
oluna bilən fiskal proqramların qəbul
edilməsi cari ilin iqtisadi göstəricilərinin
tədricən yaxşılaşmasına müsbət təsir
göstərib. Məsələn, ötən 10 ay ərzində
Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 2,05
milyard ABŞ dolları təşkil edib ki,
sonuncu dəfə bu rəqəm 2014-cü ildə
qeydə alınıb. İndiki vaxtda ixracın
dayanıqlı və keyfiyyətli artımında
innovativ, texnoloji tutumlu mal və
məhsulların ixracına üstünlük verilməsi
önəmli rol oynayıb.

Onu da vurğulayaq ki, 2021-ci ilin
9 ayını əhatə edən ixrac məhsulları
üzrə statistik hesablamalara əsasən,
dəyər baxımından Azərbaycanın
ümumi ixracında aralıq məhsulların
payı 72,4 faiz, qeyri-neft sektoru
üzrə isə 72 faiz təşkil edir. Qeyri-neft
sektoru üzrə ixracda isə son istehlak
məhsullarının payı 27 faiz həddindədir.
Sözügedən göstəriciyə əsasən, aqrar,
aqrar-sənaye məhsulları və digər ev
təsərrüfatları ehtiyaclarını qarşılayacaq mallar daxildir. Bu müddətdə
idxal göstəricilərinə əsasən, aralıq məhsulların payı 48,3 faiz, son
istehlak məhsulları 34,3 faiz, kapital
məhsulları isə 17,4 faiz təşkil edir.
Sözügedən göstəricilərin dinamikliyini nəzərə alsaq deyə bilərik ki, ötən
il 3 faizdən çox azalan qlobal ÜDM-in
2021-ci ilin sonunadək 5,9 faiz artacağı proqnozlaşdırılır. Qarşıdakı dövrdə
Azərbaycanda rəqəmsal transformasiyanın, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
“yaşıl iqtisadiyyat”ın inkişaf prioriteti
kimi seçilməsi də iqtisadi inkişafa üstünlük qazandıracağını şərtləndirir.
Cari il üzrə dinamik artım tempinin, eləcə də büdcə gəlirlərinin və
xərclərinin icrasında qarşılıqlı nisbətin
qorunub saxlanması, büdcə kəsirinin
proqnozlaşdırılan səviyyədən xeyli
aşağı olması, tədiyə balansı hesablarında müsbət dinamikanın qorunması,

qeyri-neft ixracının, həmçinin qeyrineft vergi daxilolmalarının əhəmiyyətli
dərəcədə artması, makro-iqtisadi
sabitlik gələn ilin dövlət büdcəsinin
planlaşdırılmasında mühüm baza
rolunu oynayır.
Hazırda mənfur düşmənin uzun
illər ərzində viran qoyduğu yurdlarımıza yeni nəfəs verilir, avtomobil və
dəmir yolları çəkilir, elektrik, qaz, su
təchizatı və kənd təsərrüfatı infrastrukturları qurulur, tarixi, mədəni,
dini irsimiz bərpa olunur, beynəlxalq
hava limanları tikilir. Böyük qayıdışın təmin edilməsi, işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizin bərpa və
yenidənqurma işləri ilə ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası, bununla əlaqədar dövlətimizin müdafiə
qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi,
milli təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi
məsələsi Azərbaycan Prezidentinin
ölkəmizin 2030-cu ilədək sosial-iqtisadi inkişafına dair cari ilin fevral
ayında müəyyənləşdirdiyi 5 illik inkişaf
prioritetlərindən biridir.
Bütün görülən bu tədbirlər iqtisadi sahələrdə artım templərini
sürətləndirib. Cari ilin yanvar-sentyabr
aylarında ÜDM 4,8 faiz artıb. Əgər
2017-2020-ci illərdə qeyri-neft
sənayesində əlavə dəyərin orta illik artım tempi 9,3 faiz təşkil edibsə, bu ilin
9 ayında qeyri-neft sənayesində əlavə

dəyər 20 faizdən çox yüksəlib. Ölkənin
strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi
bu ilin oktyabr ayının sonuna kimi 53
milyard ABŞ dollarını ötüb ki, bu da
proqnozlaşdırılan illik ÜDM-in təqribən
110 faizinə ekvivalent təşkil edib.
Yuxarıda qeyd edilənlərlə bərabər,
bu ilin yanvar-oktyabr aylarında
qeyri-neft ixracının həcmində 42
faizlik artım müşahidə olunub ki, bu
da ən yüksək tarixi göstərici sayılır.
Bütövlükdə 2021-ci il üzrə qeyri-neft
ixracının həcminin 2,4 milyard ABŞ
dollarından yüksək olacağı gözlənilir.
Cari il ölkədə iqtisadi artımın
bərpası və sürətlənməsində pandemiya ilə bağlı hökumətin iqtisadiyyata
genişmiqyaslı dəstək proqramlarının
həyata keçirilməsi də mühüm rol
oynayıb. Bu məqsədlə noyabrın 1-dək
243 mindən çox muzdlu işçiyə 250
milyon manatadək vəsait ödənib, 108
minədək fərdi (mikro) sahibkara 113
milyon manatdan çox maliyyə dəstəyi
göstərilib.
İlin 10 ayında vergi daxilolmaları 16 faizədək artaraq 7,4 milyard
manata çatıb, proqnoz 122 faiz
səviyyəsində icra olunub, proqnozdan
əlavə dövlət büdcəsinə 1,3 milyard
manatdan çox vəsait daxil olub. Qeyrineft sektoru üzrə vergi daxilolmaları
13 faizədək artaraq 5,4 milyard manata çatıb, proqnoz 116 faiz səviyyəsində
reallaşıb. Sektordan daxilolmalar
ümumi daxilolmaların 73 faizini ötüb.
Hesabat dövründə özəl sektordan daxilolmaların artım sürəti daha
yüksək olub. Belə ki, cari ilin 10 ayında sektordan daxilolmalar 20 faizədək
artıb və onun cəmi daxilolmalarda
xüsusi çəkisi 56 faizə çatıb.
Xarici ticarətin profisiti 9 ay
ərzində 2,3 dəfə artaraq 6,3 milyard
dollar təşkil edib. Ölkənin həm xarici
ticarətində, həm də tədiyyə balansında
profisitlik müşahidə olunub.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

HHM bölmələrinin döyüş atışları keçirilib
2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən Hava Hücumundan Müdafiə
(HHM) bölmələrinin döyüş atışları keçirilib.
Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, atışların əsas məqsədi şəxsi heyətin zenit
qurğularından istifadəetmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və bölmələrin döyüş
qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsidir.
Hava hücumundan müdafiə vasitələrinin

döyüş heyətləri tərəfindən aşkar olunan şərti
düşmən hava hədəflərinin praktiki atışlarla
məhv edilməsi tapşırıqları peşəkarlıqla icra
edilib.

“Xalq qəzeti”

Büro əvvəlcə cəmi səkkiz tunel planlaşdırmışdı. Heydər Əliyev gələndə fəhlələr
ona izah etdilər ki, əlavə iki dolanbac
tunel tikilməsi də zəruridir. Heydər Əliyev
“Bamtonnelstroy” işçiləri ilə birgə elə
yerindəcə qərar qəbul etdi. Orada daha
iki dolanbac tunel tikildi. Təsəvvür edirsinizmi? Bu, çox mürəkkəb, çox maraqlı
obyektdir və indiyə qədər dünyada ən
mürəkkəb obyektlərdən biri kimi qalır.
Xatırladaq ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin birbaşa nəzarət etdiyi BAMın tikintisi öz çətinliyi və ziddiyyətləri
ilə seçilirdi. Miqyasına görə dünyada
analoqu olmayan layihə böyük olduğu
qədər də çoxsaylı problemlərə malik idi.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik

etdiyi dönəmdə tikintisi vüsət götürən
magistralın 210-cu kilometrliyində
azərbaycanlılar tərəfindən Ulkan stansiyası inşa edildi və onun ətrafında Ulkan
qəsəbəsi salındı. Həmin qəsəbənin
salınması isə birbaşa ulu öndərin
nəzarəti altında həyata keçirilirdi. Onu
da əlavə edək ki, Azərbaycandan
ilk inşaat dəstəsi bu ərazilərə 1975ci ilin əvvəlində gəlib. O vaxt Ulkan
qəsəbəsinin yalnız adı var idi. İndi bu
yerlər tanınmaz dərəcədə dəyişib, yeni
insan məskəni salınıb. Azərbaycanlıların
da iştirakı ilə tikilən və uzunluğu 209
kilometr olan dəmir yolu xəttinin çəkilişi
vaxtından 2 ay əvvəl başa çatdırıldı.
Sovet cəmiyyətində BAM-ın
tikintisinə münasibət də birmənalı
deyildi. M.Qorbaçovun elan etdiyi yenidənqurmaya qədər onun
nəhəngliyi dövlətin böyüklük və
məğlubedilməzliyi kimi qəbul edilirdisə,
yenidənqurma dövründə ötən illərin
bütün nailiyyətlərinin kiçildilməsi prosesi
başlandı. Ancaq Heydər Əliyevin ölkə
sənayesinin inkişafı məqsədilə irəli sürdüyü təşəbbüslərin bu günün özündə də
məmnunluqla xatırlanması Azərbaycan
xalqı və onun Liderinə olan ehtiramın
nümunəsi sayıla bilər. Təsadüfi deyil ki,
2008-ci il iyulun 18-də BAM-ın Anqoya
stansiyasında istifadəyə verilən vağzala
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin adı verildi. Tədbirdə
Moskva, Bakı, Severebaykalsk, İrkutsk
və digər şəhərlərdən yüksəksəviyyəli
qonaqların iştirakı ulu öndərin əziz
xatirəsinə olan ehtiramın təzahürü idi.

AZƏRTAC

Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi Mərkəzi
Asiya Regional İnformasiya və Əlaqələndirmə
Mərkəzinin ən fəal üzvlərindəndir
Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət
Eyvazov noyabrın 30-da ölkəmizdə səfərdə olan Mərkəzi Asiya Regional
İnformasiya və Əlaqələndirmə Mərkəzinin (MARİƏM) direktoru, milis generalmayoru Rüstəm Mirəlizodanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Azərbaycanda
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə
sahəsində görülən işlərdən danışıb, bu ümummilli bəlaya qarşı birgə mübarizənin zəruriliyini
vurğulayıb.
Görüşdə Regional İnformasiya və
Əlaqələndirmə Mərkəzi ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın mexanizmləri, məlumat
mübadiləsi qaydaları, razılaşdırılmış
əməliyyat və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin

təşkili, həyata keçirilməsi və digər məsələlər
müzakirə olunub.
Yüksək qonaqpərvərliyə və aparılan
səmərəli müzakirəyə görə minnətdarlığını
bildirən Rüstəm Mirəlizoda Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Mərkəzi
Asiya Regional İnformasiya və Əlaqələndirmə
Mərkəzinin ən fəal üzvlərindən olduğunu qeyd
edib. O, son illər Azərbaycanda narkotiklərin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı aparılan kəsərli və
barışmaz mübarizəni yüksək qiymətləndirib.

FHN-in Beynəlxalq Axtarış-xilasetmə
Dəstəsinin taktiki-xüsusi təlimi

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Beynəlxalq Axtarışxilasetmə Dəstəsinin şəxsi heyətinin iştirakı ilə taktikixüsusi təlim keçirilib. Nazirliyin Beynəlxalq Axtarışxilasetmə Dəstəsinin BMT-nin Humanitar Məsələlərin
Əlaqələndirilməsi Ofisinin (UN OCHA) Beynəlxalq
Axtarış-xilasetmə Məşvərət Qrupunun (INSARAG)
sinifləndirilməsindən keçməsinə hazırlığının
yüksəldilməsi məqsədilə Nazirliyin Mülki müdafiə
qoşunlarında reallaşdırılan təlimdən əvvəl Dəstənin
rəhbəri, FHN Baş əməliyyat idarəsinin rəis müavini
polkovnik Ələsgər Əliyevin iştirakı ilə hazırlıq tədbiri
keçirilib. Tədbirdə Nazirliyin aidiyyəti mütəxəssisləri
tərəfindən Dəstə üzvlərinə zəruri təlimatlar verilib.
Daha sonra təlimə
start verilib. İki mərhələdə
keçirilən təlimin birinci
mərhələsində Dəstənin
humanitar əməliyyatlarda
iştirakı məqsədilə hazır
vəziyyətə gətirilməsi üzrə
tədbirlər həyata keçirilib. Bu
məqsədlə Dəstənin şəxsi
heyətinin toplanması, ya-

ranmış vəziyyət və qarşıya
qoyulan tapşırıqlar barədə
məlumatlandırılması təmin
edilib. Eləcə də şəxsi heyətin
təhlükəsizlik qaydaları
barədə təlimatlandırılması,
tibb və digər təminat
növlərinin təşkili diqqət
mərkəzində olub.
Təlimin ikinci

mərhələsində əsas səylər
FHN-in Beynəlxalq Axtarışxilasetmə Dəstəsinin
şərti olaraq yardım üçün
müraciət etmiş ölkəyə
göndərilməsi, sərhədkeçmə
və gömrük prosedurlarının həyata keçirilməsi,
hadisə yerində yaranmış
şəraitin qiymətləndirilməsi,
idarəetmə və qarşılıqlı
fəaliyyətin, eləcə də Qəbul/
Yolasalma Mərkəzi (RDC),
Şəhər Əməliyyatlarının
Koordinasiya Mərkəzinin
(UCC) fəaliyyətinin təşkili
həyata keçirilib. Təlim
zamanı Nazirliyin Mülki
müdafiə qoşunlarının Təlim
poliqonunda dağıntılar altından şərti zərərçəkmişlərin
xilas edilməsi üzrə tədbirlər
həyata keçirilib. Həmçinin,
beynəlxalq humanitar
əməliyyatlar zamanı INSARAG işarələmə sisteminin
tətbiqi, texniki təhlükəsizlik
qaydalarına riayət olunması,
həyat və sağlamlığın qorunması üzrə əməli vərdişlərin
aşılanması da diqqət
mərkəzində olub.
Sonda müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilmiş təlimin
nəticələri müzakirə olunub,
aşkar olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması
istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verilib.
Təlim zamanı qarşıya
qoyulan məqsədlərə nail
olunub.
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Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin müavini
Tahir Budaqov Qazaxıstanın müstəqilliyinin
30 illik yubileyinə həsr olunan tədbirdə iştirak edib

“Vətən müharibəsində Azərbaycanın qazandığı şanlı Qələbə diplomatik
müstəvidə də ölkəmizin üstünlüyünü təmin edib. Müzəffər Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyev güclü və məntiqli diplomatik potensialına əsaslanaraq
ölkəmizin maraqlarını beynəlxalq aləmdə ləyaqətlə təmsil edir. Bu il noyabrın
26-da Soçi şəhərində Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin, Ermənistanın
baş nazirinin iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüşdə bir daha bunun şahidi
olduq. Hər üç ölkə liderinin imzaladığı Bəyanat, görüşdə səslənən açıqlamalar
Azərbaycanın maraqlarına tam cavab verir və qalib ölkə olaraq mənafeyinə
uyğundur”. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, Milli
Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev Soçi görüşünün siyasi dividentləri barədə
mülahizələrinin davamında bildirdi:

Soçi görüşü Cənubi Qafqazın
ümumi inkişafı üçün
yeni perspektivlər açdı

Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda “Nur Otan” Partiyasının
İctimai Siyasət İnstitutu tərəfindən təşkil edilən “Qazaxıstan siyasipartiya sisteminin təkamülü: çağırışlar, nailiyyətlər və perspektivlər”
Beynəlxalq Forumu noyabrın 30-da işini davam etdirib.
Azərbaycan forumda Yeni
Azərbaycan Partiyası Sədrinin
müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tahir Budaqovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur.

Tahir Budaqov forum çərçivəsində
keçirilən “Siyasi partiyalar vətəndaş
cəmiyyəti: regional aspekt”, “Siyasi
proseslərdə qadın və gənclərin iştirakının genişləndirilməsi” və “Seçkilər

və yeni zaman: dünya təcrübəsi və
Qazaxıstan” mövzularında sessiyalarda iştirak edib.
YAP Sədrinin müavini – Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan
nümayəndə heyəti, həmçinin Qazaxıstanın müstəqilliyinin 30 illik
yubileyinə həsr olunan tədbirə də
qatılıb. Rusiya, Çin, ABŞ, Avropa,
Türkiyə və Mərkəzi Asiya da daxil olmaqla, 15 ölkədən 600-dən çox xarici

və yerli ekspert, siyasi partiyaların,
beynəlxalq təşkilatların və diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak
etdikləri tədbirdə seçki sistemləri,
müasir seçki meylləri, ənənəvi və alternativ ideologiyaların perspektivləri
ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
Bununla da forum işini başa
çatdırıb.
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Tahir Budaqov: Yeni Azərbaycan və “Nur Otan”
partiyaları arasında səmərəli və qarşılıqlı əlaqələr yaradılıb
Müstəqillik bütün xalqların
əsas sərvətidir. Qazaxıstan 30 il
ərzində sosial, iqtisadi və siyasi
sistemdə islahatların aparılması
baxımından böyük üstünlüklər
əldə etmişdir. Qazaxıstan bu
gün siyasi platformalarda
iştirak edir və dövlətlərarası
münasibətləri fəal şəkildə
təşviq edir.
Bu sözləri Yeni Azərbaycan
Partiyası Sədrinin müavini – Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov və
Qazaxıstanın “Astana” telekanalına
müsahibəsində deyib.
Bugünkü forumun ölkələr arasında
siyasi və partiyalararası əlaqələrin
yaxşılaşması ilə əlamətdar olduğunu
bildirən T.Budaqov tədbirdə müasir
tələblər və tendensiyalar nəzərə alınmaqla partiya islahatlarının müzakirə
edildiyini bildirib.

Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinə

Ö

lkə Prezidentinin sərəncamı ilə 2021-ci ilin “Nizami
Gəncəvi İli” elan edilməsi dahi şairin vətənində həm
də silsilə tədbirlərin keçirilməsi ilə yadda qalır. Bu
günlərdə AMEA-nın Gəncə bölməsində təşkil olunan elmipraktik konfrans da belə maraqlı tədbirlərdəndir.
Akademiyanın Gəncə
bölməsi və Mərkəzi Elmi
Kitabxanasının təşkilatçılığı
ilə şairin yaradıcılığına həsr
olunmuş kitab sərgisi və elmipraktiki konfransda Nizami
Gəncəvi yaradıcılığına həsr
edilmiş monoqrafiyalar, kitablar
və nəşr olunmuş jurnallar
nümayiş etdirilmişdir. Qeyd
edək ki, təkcə Gəncə bölməsi
tərəfindən 2021-ci il ərzində 4
kitab - “Nizami Gəncəvi lirikası
və...”, “Mirzə Mehdi Naci. Seçilmiş əsərləri”, “Nizami Gəncəvi
obrazı bədii ədəbiyyatda”,
“Nizami Gəncəvi poemaları
incəsənətlərin qarşılıqlı əlaqəsi
kontekstində” kitabları nəşr
edilmişdir.
Bölmənin sədri, akademik Fuad Əliyev elmi-praktik
konfransı açaraq qonaqları
salamlamış, Dövlət Himninin
səsləndirilməsi və şəhidlərin
bir dəqiqəlik sükutla yad
edilməsindən sonra konfrans
öz işinə başlamışdır.
Konfransda yerli və xarici
Nizamişünas alimlərin dahi şair
haqqında fikirlərindən video

toxunan T.Budaqov qeyd edib ki,
prezidentlər İlham Əliyevin və Qasım-Jomart Tokayevin şəxsi dostluq
əlaqələri, məqsədyönlü siyasəti

larında məruzələrlə çıxış
etmişlər.
Bölmənin əməkdaşları –
Nizami Gəncəvi Mərkəzinin
şöbə müdiri Təranə Verdiyevanın “Gəncəli şair Nizami

ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin
uğurlu inkişafını təmin edən aparıcı
amillərdir.
“Ümummilli lider Heydər
Əliyev və elbası Nursultan Nazarbayev Azərbaycan-Qazaxıstan
münasibətlərində etimadın yaranmasına və inkişafına, hakim Yeni
Azərbaycan Partiyası və “Nur Otan”
Partiyası arasında səmərəli və
qarşılıqlı faydalı əlaqələrin yaradılmasına böyük töhfələr veriblər”, deyən T.Budaqov iki hakim partiyanın
gənclər təşkilatları arasında yeni
yaradılmış əməkdaşlığın, nəzərdə
tutulan qarşılıqlı səfərlərin və birgə
layihələrin həyata keçirildiyini vurğulayaraq bundan sonra da əlaqələrimizin
inkişafına və dinamikasına mühüm
töhfə verəcəyini qeyd edib.

Tağıyevanın “XXI столетие
размышления о поете ХII
века Низами Гянджеви”,
böyük elmi işçi, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Əlimuxtar
Muxtarovun “Nizami Gəncəvi

AMEA-nın Gəncə bölməsində
elmi-praktik konfrans
süjetlər iştirakçılara təqdim
olunmuşdur.
Elmi-praktik konfransda AMEA-nın Mərkəzi Elmi
Kitabxanasının icraçı direktoru,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Şəhla Quliyeva “Nizami
Gəncəvi irsinin araşdırılmasında informasiya resurslarının
rolu”, həmin kitabxananın
İnnovativ layihələr və metodik təminat şöbəsinin müdiri
Səyyarə Məmmədova “Nizami
Gəncəvi irsinin kitabxanalarda
təbliği”, avtomatlaşdırma və
proqram təminatı şöbəsinin
baş mütəxəssisi Aygün Əliyeva
“Qırx dörd günün salnaməsi:
Vətən müharibəsi” mövzu-

qlobal şəxsiyyətdir”, elmi işçi
Vüsalə Hüseynovanın “Şeyx
Nizami irsinin təbliğində Gəncə
kitabxanalarının əhəmiyyəti”,
böyük elmi işçi, pedaqogika
üzrə fəlsəfə doktoru Aləmzər

yaradıcılığında insan sevgisi”,
elmi işçi Xəyalə Hüseynovanın
“Nizami Gəncəvi əsərlərində
Həzrəti Məhəmməd
peyğəmbərlik və insanlıq
etalonu” və elmi işçi Türkan
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Verdiyevanın “Nizami Gəncəvi
irsinin dünya ədəbiyyatına
təsiri” mövzularında məruzələri
dinlənilmişdir.
Elmi-praktik konfransın
iştirakçıları müzakirə olunan
məsələrlə bağlı fikir mübadiləsi
aparmışlar.
Sonda akademik Fuad
Əliyev çıxış edərək demişdir
ki, ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən
dahi Nizami Gəncəvinin 880
illik yubileyinin ölkədə belə
təntənəli şəkildə keçirilməsi
onun ədəbi irsinə sonsuz
məhəbbət və ehtiramın
parlaq, əyani təcəssümüdür.
Akademik elmi-praktik konfransın və sərginin işini yüksək
qiymətləndirmiş, məruzə və
çıxışlarda səslənən fikir və
təkliflərin dahi mütəfəkkirin
ədəbi irsinin daha dərindən
tədqiqi və təbliğində
əhəmiyyətli rol oynayacağını
bildirmişdir. Təklif olunmuşdur
ki, elmi-praktik konfransın materialları kitabça şəklində nəşr
edilərək elmi-tədqiqat institutlarına, kitabxana və məktəblərə
verilsin.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Supsa terminalından Azərbaycan nefti yüklənmiş 1000-ci tanker yola salınıb
bp-nin əməliyyatçısı olduğu Qərb
İxrac Boru Kəməri (Bakı-Supsa) vasitəsilə
nəql olunan Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG)
nefti yüklənmiş 1000-ci tanker Qara dəniz
sahilindəki Supsa terminalından yola salınıb.
İtaliyaya yola düşən “Stamos” adlı 1000-ci
tankerə AÇG yatağından hasil olunmuş və Səngəçal
terminalından başlayaraq Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi boyunca təhlükəsiz şəkildə nəql edilmiş
650000 barel xam neft yüklənilmişdir.
bp-nin Gürcüstan üzrə vitse-prezidenti Aytən Hacıyeva bildirib ki, Bakı-Supsa bp və tərəfdaşlarının
həyata keçirdiyi ilkin neft layihəsinin mühüm bir
hissəsidir və Gürcüstanda və regiondakı təhlükəsiz
və etibarlı əməliyyatlarımızın gözəl nümunəsidir.

Supsa terminalından 1000-ci tankerin yola salınması həm də bp-nin Gürcüstandakı fəaliyyətinin 25-ci
ildönümünə təsadüf edən əlamətdar hadisədir.

Bakı-Supsa boru kəməri 1999-cu ildə istismara
veriləndən bəri 700 milyon bareldən çox neft nəql
edib. Boru kəmərinin hazırkı ixrac həcmi gündəlik
100000 barel təşkil edir.
bp-nin Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə ixrac
boru kəmərləri üzrə meneceri Eldar Qaziyev qeyd
edib ki, istismarda olduğu 20 ildən artıq müddətdə
və 1999-cu ildə ilk tankerin yükləndiyi vaxtdan bəri
Bakı-Supsa boru kəmərinin göstərdiyi əla iş icrası ilə
həqiqətən fəxr edirik.
AÇG üzrə iştirak payları aşağıdakı kimidir:
“bp” (30.37%), “SOCAR” (25.0%), “MOL” (9.57%),
“İNPEX” (9.31%), “Equinor” (7.27%), “ExxonMobil” (6.79%), “TPAO” (5.73%), “İTOCHU” (3.65%),
“ONGC Videsh Limited (OVL)” (2.31%).

“Xalq qəzeti”

–26 noyabr Bəyanatında Qarabağ adının çəkilməməsi artıq bu münaqişənin tarixə
qovşduğunu bir daha göstərdi. Həmin sənəddə
Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi əsir və ya
girovlar məsələsinə də toxunulmur. Sülhün və
sabitliyin tərəfdarı olan Azərbaycan həmişə
sərhədlərin qarşılıqlı olaraq tanınmasına,
delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlanılmasına, eləcə də sülh müqaviləsinin imzalanmasına hazır olduğunu dəfələrlə ifadə edib və
bu barədə bir sıra təkliflər irəli sürüb.
Bəyanatda Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası, sonradan
tərəflərin sorğusu əsasında Rusiyanın məsləhət
yardımı ilə sərhədin demarkasiyası üzrə
ikitərəfli komissiyanın yaradılması məsələsi
ölkəmizin mənafeyini əks etdirir. Əminliklə deyə
bilərik ki, nəticələr çox müsbətdir və Azərbaycan
qarşısına qoyduğu məqsədlərinə çatıb.
Azərbaycan uzun illər münaqişənin siyasi yolla həll olunmasına çalışdı, amma
Ermənistanın işğalçı mövqeyi və danışıqlar
prosesini pozan həm siyasi, həm də mütəmadi
hərbi təxribatları bunun qarşısını alırdı. Növbəti
hərbi təxribata cavab olaraq Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyünü təmin etdi, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının münaqişə ilə bağlı qətnamələrini heç
bir kənar dəstək olmadan, özü təkbaşına yerinə
yetirdi. Artıq münaqişənin tarixə qovuşması
ilə pararel, yeni zəruri tələbatlar da yaranıb.
Soçi görüşü bu mənada, təkcə Azərbaycanın
deyil, Cənubi Qafqazın ümumi inkişafı üçün də
növbəti perspektivlər açdı.
AHİK sədri açıqlamasının davamında qeyd
etdi ki, uzun illər davam etmiş münaqişə bölgə
ilə yanaşı, regionun da inkişafına mənfi təsir
göstərib:
–Qalib ölkə olan Azərbaycanın yaratdığı
sülh və təhlükəsizliyə əsaslanan yeni reallıqlar isə bütün region dövlətlərinin maraqlarına
cavab verir. Burada ən vacib məqamlardan biri
Zəngəzur dəhlizidir ki, onun açılmasında region
dövlətləri də maraqlıdır. Avropanı Asiya ilə
birləşdirən bu qısa yolun həm iqtisadi, həm də
siyasi əhəmiyyəti böyükdür. Dövlətimizin başçısı

dəfələrlə hansı yolla olur-olsun dəhlizin açılacağını bəyan edib. Ermənistan tərəfinin yaratdığı
süni əngəllərə baxmayaraq, Prezident İlham
Əliyevin düşünülmüş siyasəti bu hədəfə bizi bir
qədər də yaxınlaşdırır.
Noyabrın 16-da Ermənistanın hərbi
təxribatına layiqli cavabdan sonra bu ölkəni
güzəştə məcbur edəcək əlavə reallıqlar yaranıb.
26 noyabr üçtərəfli görüşündə Azərbaycanın
qazandığı diplomatik üstünlük bir daha göstərir
ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması o qədər
də uzaqda deyil. Vladimir Putinin nəqliyyat
dəhlizləri fikrini səsləndirməsi, eləcə də 26
noyabr Bəyanatında dəmir yolu və nəqliyyat
əlaqələrinin açılmasına dair bəndlər Moskva
ilə Bakının maraqlarının üst-üstə düşdüyünü
göstərir.
Hazırda işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə abadlıq-ququculuq işləri
uğurla və kompleks şəkildə həyata keçirilir.
Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin Şərqi
Zəngəzura və Qarabağa hər səfərində biz buna
şahid oluruq. İşlərin daha da sürətlə getməsinə
mane olan məqamlardan biri ərazilərin minalanmasıdır ki, Ermənistan tərəfi hələ də mina
xəritələrini tam şəkildə təqdim etməyib. Soçi
görüşündə mina xəritələri məsələsinin müzakirə
olunması da ölkəmizin növbəti uğurudur.
Bu, onu göstərir ki, yaxın zamanlarda bu
istiqamətdə də mühüm irəliləyişə nail olunacaq.
Milli Məclisin deputatı əlavə etdi ki, biz
uzun illər münaqişənin həllini üzərinə götürmüş
ATƏT-in Minsk qrupunun səmərəsiz fəaliyyətini,
daha doğrusu, fəaliyyətsizliyini açıq-aydın
görmüşük:
Bu qurum ikili standartlara söykənərək
münaqişənin həllinə yox, davam etməsində
daha çox maraqlı görünürdü. Bütün faktlar ortada ola-ola, həm işğalçıya, həm də işğala məruz
qalana eyni münasibət bəslənilirdi və bu qurum
uzun illər heç bir tutarlı iş görə bilmədi. “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi” artıq mövcud olmadığı
üçün bu qurumun məşğul olacağı bir məsələ də
qalmayıb, onun mövcudluğu lüzumsuz xarakter daşıyır. Həmsədrlərdən yalnız Rusiya bu
məsələdə daha aktiv və təşəbbüskardır.
Bəyanatda ATƏT-in Minsk qrupunun adının
çəkilməməsi, eləcə də status məsələsinin,
ümumiyyətlə, müzakirə mövzusu olmaması
Azərbaycanın bilavasitə diplomatik qələbəsidir.
Bu qələbənin təmin olunmasında 16 noyabr
tarixində sərhəddə erməni təxribatının qarşısının alınması və ordumuzun öz mövqelərini daha
da gücləndirməsi mühüm rol oynadı.

Hazırladı: R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Yeni ildən 2 milyondan çox insanı
əhatə edən sosial paket icra
olunacaq, sosial ödənişlər artırılacaq
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mək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində növbəti kollegiya iclası keçirilib.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə son illər sosial sahədə aparılan islahatları
qeyd edən əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev bu islahatların
davam etdiyini bildirib.

ƏƏSMN-dən verilən məlumatda bildirilir
ki, nazir dövlət başçısının imzaladığı “Əhalinin
sosial rifahının qorunması sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” Sərəncama uyğun olaraq
2022-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsində sosial
ödənişlərin artırılması ilə bağlı islahatların
nəzərə alındığını qeyd edib. Əmək müqaviləsi
ilə çalışanların böyük qisminin əməkhaqları
artırılacaq. Bu islahat 1 milyonadək işçini əhatə
edəcək. O cümlədən, minumum əməkhaqqında
artım olacaq. Ümumilikdə, 2022-ci ilin
əvvəlindən 2 milyondan çox insanı əhatə edən
pensiya, müavinət, təqaüd, əməkhaqqı, sosial
yardım formasında sosial ödənişlərdə artımlar
olacaq.
S.Babayev bildirib ki, 2022-ci ildə minimum
pensiyaların artımı ilə yanaşı, pensiyaların
indeksləşdirmə əsasında artırılması da nəzərdə
tutulur.
Qeyd olunub ki, ümumən pensiya islahatlarında məqsəd dövlət pensiya sisteminin davamlılığının qorunması ilə yanaşı, bu sistemdə
yeni humanist yanaşmaların tətbiqi, pensiya
təminatına əlçatanlığın artırılmasıdır. Son illərdə
bu istiqamətdə mühüm addımlar atılıb, qarşıdakı dövrdə də davam edəcək.
İmtiyazlı kateqoriyalara aid vətəndaşların
mənzillə təminatı proqramına uyğun olaraq,
2021-ci ildə şəhid ailələri, müharibə əlilləri və
digər həssas kateqoriyadan olan 2500 şəxsə
mənzillərin sənədi təqdim edilib. Həmçinin bu il
daha 164 müharibə əlilinə dövlət büdcəsi hesabına minik avtomobili verilib.
İclasda daha 182 peşə və kvalifikasiya
standartının təsdiq edilməsi qərara alınıb.

Bildirilib ki, peşə və kvalifikasiya standartları
işçi qüvvəsinin işəgötürənlərin tələbinə cavab
verməsi və rəqabət qabiliyyətinin artırılması,
peşə-ixtisas təhsili proqramlarının əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədilə
hazırlanır. Ümumən 2021-ci ilin ötən dövründə
700-dək peşə və kvalifikasiya standartı hazırlanaraq təsdiq edilib və ilin sonuna bu rəqəmin
1000-ə çatdırılması planlaşdırılıb.
Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi
sahəsində aparılan işlər diqqətə çatdırılıb.
Əməyin mühafizəsi üzrə beynəlxalq standart
olan İSO 45001 əsasında milli standartların
hazırlanması, Nazirlik yanında Dövlət Əmək
Müfəttişliyi Xidmətinin tabeliyində Əməyin
Mühafizəsi Mərkəzinin yaradılması işlərinin
sürətləndirilməsi tapşırılıb.
Əlilliyin qiymətləndirilməsi işlərindən bəhs
olunub. Bu ilin ötən dövründə 51 minədək şəxsə
əlillik təyin edildiyi, əlilliyi olan 8 min şəxsə 40
mindən çox protez-ortopedik və digər reabilitasiya vasitəsinin verildiyi, aşağı və yuxarı ətrafları
amputasiya edilmiş 164 hərbçinin 173 ən
müasir 4-cü nəsil elektron protezlə təmin edildiyi
qeyd olunub.
Ödənişli ictimai işlər proqramının icrası,
sosial təminatın həyata keçirilməsi, sosial
xidmətlər, əlilliyin qiymətləndirilməsi və reabilitasiya, övladlığagötürmə və s. sahələrdə bu ilin
ötən dövründə görülən işlər və qarşıda duran
vəzifələr müzakirə olunub.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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Laçın tezliklə ölkəmizin gözəl
guşələrindən birinə çevriləcək

1 dekabr 2021-ci il, çərşənbə

bu barədə deyib: “İşğaldan azad
edilmiş torpaqlarda mövcud olan
mənzərə böyük çətinliklər yaradır.
Çünki hər tərəf dağıdılıb, infrastruktur
dağıdılıb, binalar sökülüb, inzibati
binalar sökülüb. Hazırda o yerlərdə
yaşamaq üçün şərait yoxdur. Ancaq
biz o bölgələri, bütün rayonları bərpa
edəcəyik, vətəndaşlarımızın normal
həyatı üçün bütün addımları atacağıq.
Bildiyiniz kimi, ilk layihələr artıq icra
edilməyə başlanmışdır. Prezidentin
ehtiyat fondundan müvafiq vəsait
ayrılmışdır. Füzuli-Şuşa avtomobil
yolunun, Bərdə-Ağdam dəmir yolunun
tikintisi artıq başlanmışdır. Bu, onu
göstərir ki, biz bu işləri maksimum
səmərə ilə və eyni zamanda, qısa
müddət çərçivəsində planlaşdırırıq
ki, vaxt itirmədən bütün işləri təşkil
edək. Artıq müvafiq dövlət qurumu
da yaradıldı və bu işlərin hamısı
koordinasiya şəklində aparılacaqdır”.

NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq bazar ertəsi alyansın Rusiya ilə dialoqunun
mümkün olduğunu, lakin eyni zamanda Moskvaya qarşı ümumi məhdudlaşdırma
siyasətinin tərəfdarı olduğunu deyib.

Ermənistan tərəfindən 1992-ci il mayın 18-də Laçın rayonunun
işğalı nəticəsində 267 nəfər şəhid oldu, 65 nəfər itkin düşdü, 77 min
518 sakin respublikamızın müxtəlif bölgələrində məcburi köçkünə
çevrildi.
Birinci Qarabağ müharibəsində
göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Laçından 5 nəfər Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı adına layiq
görüldü.
Düşmən işğal dövründə rayonu
tamamilə dağıtdı: 217 mədəniyyət,
101 təhsil, 142 səhiyyə müəssisəsi,
462 ticarət, 30 rabitə, 2 avtonəqliyyat
və müxtəlif təyinatlı istehsal obyektləri
talan və məhv edildi. Həmçinin dünya,
yerli əhəmiyyətli çoxsaylı tarixi abidə
vandalizmə məruz qaldı. O cümlədən,
VI əsrə aid Alban Ağoğlan məbədi,
XIV əsrə aid Məlik Əjdər türbəsi,
Qaraqışlaq kəndində məscid, Zabux
yaşayış sahəsində qədim qəbiristanlıq
viran edildi, Laçın Tarix Muzeyindəki
qızıl, gümüş və tunc sikkələrdən ibarət
qədim kolleksiya oğurlandı.
Beynəlxalq humanitar hüququ, o
cümlədən, Cenevrə konvensiyaları
ilə üzərinə düşən öhdəlikləri kobud
şəkildə pozan Ermənistan işğal etdiyi
digər Azərbaycan ərazilərində olduğu
kimi, Laçın rayonunda da qeyri-qanuni fəaliyyət göstərdi, coğrafi adları
dəyişdirdi, rayonun təbii resurslarını taladı, qanunsuz infrastruktur
dəyişiklikləri həyata keçirdi, burada
məqsədyönlü məskunlaşma siyasəti
apararaq bölgənin demoqrafik tərkibini
dəyişdirdi.
İşğal illərində rayonun xüsusi
mühafizə olunan iki təbiət ərazisinə
– Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu və
Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığına böyük
ziyan vurulub. Respublikamızın ekoloji
əhəmiyyətə malik 7 relikt gölündən
Laçındakı Zalxagöl, Qaragöl, Canlıgöl, İşıqlı Qaragöl böyük antropogen təsirlərə məruz qalıb. Rayonun
meşə fondunun əhəmiyyətli hissəsi
Ermənistan tərəfindən məhv edilib.
Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsi Laçın rayonundan
məcburi qovulan Azərbaycan
vətəndaşlarının xeyrinə “Çıraqov və
digərləri Ermənistana qarşı” işi üzrə
2015-ci il 16 iyun tarixli qərar imzalayaraq, onların İnsan Hüquqları və Fundamental Azadlıqların qorunmasına
dair Konvensiya üzrə mülkiyyət, şəxsi
və ailə həyatına hörmət hüquqlarının
pozulduğunu təsbit edib. Həmçinin bu
qərarın 19-20-ci paraqraflarında Laçın
rayonu, ələlxüsus Laçın şəhərinin
hərbi hücuma məruz qalması, 1992-ci
il may ayının ortalarında Laçının havadan bombardman edilməsi və bunun
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nəticəsində çoxlu sayda evlərin dağıdılması, şəhərin talan edilməsi və yandırılması, hərbi münaqişə dövründə
Laçın və ətraf kəndlərin tamamilə
dağıdılması öz təsdiqini tapıb.
Xatırladaq ki, BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə
qəbul etdiyi 822, 853, 874 və 884
saylı qətnamələrində Azərbaycan
ərazilərinin işğalını pisləyib,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və Qarabağın Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi olduğunu bir daha
təsdiqləyərək, işğalçı qüvvələrin zəbt
olunmuş ərazilərdən dərhal, qeydşərtsiz və tam çıxarılmasını tələb edib.
Lakin Ermənistan BMT Təhlükəsizlik
Şurasının həmin qətnamələrinin, eləcə
də digər beynəlxalq qurumların bu
istiqamətdəki sənədlərinin tələblərinə
məhəl qoymayaraq, onları ciddi
şəkildə pozub və Azərbaycana qarşı
ilhaq siyasəti yürüdüb.
Təəssüf ki, Ermənistan uzun illər
Azərbaycan ərazilərinin işğal altında
saxlanılmasının heç zaman onun güddüyü siyasi nəticələri verməyəcəyini,
status-kvonun dayanıqlı olmayacağını
və qəbuledilməzliyini dərk etmədi.
Halbuki düşmən anlamalı idi ki,
bölgənin, eləcə də özünün demokratik,
sülh, sabitlik və təhlükəsizlik şəraitində
yaşaması, ilk növbədə, beynəlxalq hüququn aliliyinin təmin olunmasından,
işğal amilinin aradan qaldırılmasından,
məcburi köçkünlərin fundamental
hüquqlarının bərpa olunmasından asılıdır. Yalnız Azərbaycanın işğal olunmuş Qarabağ və ətraf bölgələrdəki
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu
ərazilərdən dərhal, tam və qeydşərtsiz çıxarılması, azərbaycanlı
məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri
qayıtmaları iki ölkə arasında normal
qonşuluq münasibətlərinin qurulmasına və bölgədə davamlı sülh,
təhlükəsizlik və rifahın bərpa olunmasına imkan yarada bilər.
Bütün bunlara baxmayaraq,
Ermənistan beynəlxalq aləmin bu
məsələyə laqeyd münasibətindən
yararlanıb işğal siyasətini davam etdirdi, yeni ərazilər ələ keçirmək üçün
təxribatlar törətdi. Nəhayət, ötən il
Azərbaycan Ordusu düşmənin növbəti
hücumuna əks-həmlə əməliyyatları ilə
cavab verdi və bununla da başlayan,
44 gün çəkən Vətən müharibəsində
Şuşa şəhərinin azad edilməsinin
ardınca Laçının Güləbürd, Səfiyan,

açın Azərbaycanın füsunkar
ərazilərindəndir – sıx meşələr,
uca dağlar, gen dərələr, Səməd
Vurğun demişkən, könül açan
mənzərələr, bol sulu çaylar, buz bulaqlar. 1835 kvadrat kilometr sahəni
əhatə edən bu gözəllik, ecazkarlıq
təbii yeraltı sərvətlərlə də zəngin idi.

1992-ci il mayın 8-də Şuşa işğal
edildi. Bu işğal Laçının müdafiəsini
çətinləşdirdi. Belə hərbi vəziyyətdən
yararlanan Ermənistan silahlı birləşmələri
mayın 18-də Laçın rayonunu işğal etdi.
Bir şəhərin, 1 qəsəbənin, 135 kəndin
əhalisi didərgin düşdü. Bu didərginlik
28 il çəkdi. Status-kvonu saxlamaqla işğal etdiyi torpaqları öz ərazisinə
qatmaq, Qarabağın dağlıq hissəsində
yeni bir erməni dövləti yaratmaq istəyən
Ermənistan bütün vasitələrlə sülh
danışıqlarından yayınırdı. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin ciddi xəbərdarlığından sonra
da Ermənistan niyyətindən daşınmırdı,
yeni ərazilər işğal etmək üçün müxtəlif
vaxtlarda dövlət sərhədlərindən, müxtəlif
istiqamətlərdən hücumlar edirdi. 2016-cı
ilin aprelində də, 2020-ci ilin iyulunda da
ağır məğlubiyyətlərə uğrayan düşmən
2020-ci il sentyabrın 27-də də artilleriya dəstəyi ilə yenidən hücuma keçdi.
Azərbaycan Ordusunun bölmələri bu
hücumun da qarşısını qətiyyətlə aldı,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin əmri ilə əks-hücum
əməliyyatı başlandı. Bu əmr ordumuzun
şəxsi heyətinin döyüş əzminin, qələbə
ruhunun ifadəsi idi. Bu əməliyyat Vətən
müharibəsinin başlanğıcı oldu.

NATO-nun baş katibi
Rusiya ilə dialoq tərəfdarıdır

Yens Stoltenberq Latviyadakı hərbi bazaya səfəri zamanı yerli jurnalistlərə bildirib ki,
təmsil etdiyi Alyans müharibə tərəfdarı deyil.
"Mən Rusiya ilə dialoqa inanıram, o

Türklər kəndləri və bir sıra mühüm
strateji mövqelər də düşməndən
təmizləndi. Məhz belə bir şəraitdə
Ermənistan kapitulyasiya imzalamağa məcbur edildi. Beləliklə, noyabrın
10-da imzalanan üçtərəfli Bəyanata
əsasən, Qarabağ və ətraf rayonların yağı tapdağından xilas olunması uğrunda apardığımız müharibə
Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa
çatdı. Müzəffər ordumuzun misilsiz
şücaəti ilə darmadağın olan düşmən
Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını
tərk etməyə məcbur oldu. Bir güllə
belə atılmadan geriyə qaytarılan
tarixi şəhərlərimiz həm də beynəlxalq
aləmdə mütləq qalibiyyətimizin
göstəricisi kimi tarixə yazıldı.
Rayon işğal ediləndən sonra hər
bir laçınlı daim yurd həsrəti ilə yaşadı, Prezident, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
istər sülh, istərsə də müharibə yolu
ilə işğal altında olan torpaqlarımızın,
eləcə də Laçın rayonunun azadlığını gerçəkləşdirəcəyinə inandı və
nəhayət, 2021-ci il dekabrın 1-də öz
istəyinə qovuşdu. Dövlətimizin başçısı
həmin gün xalqa müraciətində dedi:
“Böyük sevinc hissi ilə bildirirəm ki,
Laçın rayonu işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu
münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm.
Laçın rayonunun işğaldan azad
olunması tarixi hadisədir. Özü də bir
güllə atmadan biz Laçın rayonunu
qaytardıq. Düşməni buna məcbur
etdik. Döyüş meydanında əldə edilmiş
parlaq qələbə bu gözəl nəticəyə gətirib
çıxardı ki, üç rayonumuz – Ağdam,
Kəlbəcər və Laçın bizə qaytarıldı. Biz
bu rayonları bir güllə atmadan, bir
şəhid vermədən qaytarmışıq”.
Qəsbkarın caynağından alınan Laçın rayonu yuxarıda bildirdiyimiz kimi,
tamamilə dağıdılıb, təbii sərvətlər talan
edilib. Düşmən ərazidən çıxarkən,
hətta evləri yandırıb, infrastrukturu
sıradan çıxarıb.
Ümumiyyətlə, təkcə Laçında
deyil, işğaldan xilas edilən
digər rayonlarımızda da işğalçı
genişmiqyaslı barbar hərəkətlər
törədib. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev xalqa müraciətində

Azərbaycan Prezidenti həmin
müraciətində Laçın tapdaq altında olduğu dövrdə ermənilərin özlərini burada, necə deyərlər, əsrlərboyu yaşamış
xalq kimi təqdim etmələrini də vurğulayıb: “Halbuki əsrlərboyu orada yaşamış
xalq heç vaxt bunu etməz, bu vəhşiliyi
etməz. Onlar orada azərbaycanlıların
evlərində yaşayıblar. Özləri üçün bir
şey tikməyiblər, daşı daş üstündə qoymayıblar, ancaq istismar ediblər. Bizim
torpaqlarımızı istismar ediblər…”.
Dövlətimizin başçısının dediyi kimi, işğalçı tərəfindən həmin
ərazilərimizdə, xüsusilə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonlarında
on minlərlə hektarda taxıl əkilib, ildə
90 min ton taxıl yığılıb. Ermənistanın
bu torpaqlarla birlikdə ümumi taxıl
istehsalı 190 min ton olub. Onun yarısı
Azərbaycan ərazilərindən götürülüb.
Bu, torpaqlarımızın qanunsuz istismarıdır. Şübhəsiz ki, bu talançılığa cavab
veriləcək, dəyən ziyan ödəniləcək.
Yaxud, düşmən illərlə yaradılan üzüm
bağlarını dağıdıb, yerində köhnə
şpalerlər qalıb. Amma bir çox yerlərdə
üzüm bağları saxlanılıb. Çünki həmin
bağlardan istifadə edilib: “Vəhşi kimi
gəlib başqasının torpağına onu istismar edib, onun mənşəyini dəyişdirmək
istəyib, yaşayış məntəqələrinin
adlarını dəyişdirmək istəyib, tarixi
abidələrimizi yerlə-yeksan edib, saxta
tarix yaradıb, xəritələr dərc edib. Bu,
bölgədə mövcud olan ənənələrə,
qaydalara, Qafqazda mövcud olan
davranış qaydalarına tamamilə ziddir.
Bu, bir daha onu göstərir ki, erməni
xalqının bizim bölgə ilə heç bir əlaqəsi
olmayıb. Bunlar heç vaxt Qafqaz xalqı
olmayıb. Sonradan gəlmələrdir”.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə hazırda Laçında genişmiqyaslı
bərpa-quruculuq işləri görülür. Uzunluğu 72,8 kilometrlik Kəlbəcər-Laçın
avtomobil yolunun üzərində 3,4
kilometrlik tunelin sürətlə tikilməsi və
Laçın Beynəlxalq Hava Limanı ilə bağlı layihənin uğurla icrası bunun bariz
ifadəsidir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

bizim qonşumuzdur. Yarana biləcək potensial riskləri azaltmalıyıq", - deyə Stoltenberq
bildirib.

“Xalq qəzeti”

Elektrik enerjisi istehsalı artıb

Y

anvar-oktyabr ayları üzrə
elektrik enerjisinə dair operativ
məlumatlara əsasən, oktyabr
ayında respublika üzrə elektrik
enerjisinin istehsalı 2 milyard 168,8 mln.
kVt•st, ixracı 125,8 mln. kVt•st, idxalı
10,3 mln. kVt•st olub. Ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə oktyabr ayında
respublika üzrə elektrik enerjisinin
istehsalı 273,1 mln. kVt•st, ixrac 66 mln.
kVt•st artıb, idxal isə 0,4 mln. kVt•st
azalıb.

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında respublikada elektrik enerjisinin istehsalı ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 milyard
554,4 mln. kVt•st artaraq 22 milyard 855,8
mln kVt•st olub. Hesabat dövründə ötən ilin
10 ayına nisbətən elektrik enerjisinin istehsalı
İES-lərdə 1 milyard 394,8 mln. kVt•st artaraq 21 milyard 458,6 mln kVt•st, SES-lərdə
162,5 mln. kVt•st artaraq 1 milyard 108,9
mln. kVt•st, digər mənbələr (KES, GES və
BMTYZ) üzrə isə 2,9 mln. kVt•st azalaraq
288,3 mln. kVt•st olub. Külək elektrik stansiyalarında 77,0 mln. kVt•st, günəş elektrik
stansiyalarında 48,5 mln. kVt•st, Bərk Məişət
Tullantılarının Yandırılması Zavodunda

(BMTYZ) isə 162,8 mln. kVt•st elektrik enerjisi istehsal edilib.
Yanvar-oktyabr aylarında elektrik enerjisinin istehsalı “Azərenerji” ASC üzrə 20 milyard
504,3 mln. kVt•st (İES-lərdə 19 milyard 525,3
mln. kVt•st, SES-lərdə 979,0 mln. kVt•st),
Naxçıvan MR Dövlət Energetika Xidməti üzrə
379,1 mln. kV•st (İES-lərdə 216,8 mln. kVt•st,
SES-lərdə 117,4 mln. kVt•st, GES-də 44,9
mln. kVt•st), “Azərişıq” ASC üzrə külək elektrik stansiyalarında 56,7 mln. kVt•st, müstəqil
elektrik stansiyaları üzrə 1 milyard 915,7 mln.
kVt•st təşkil edib.
2021-ci ilin 10 ayı ərzində elektrik enerjisinin ixracı 1 milyard 156,0 mln. kVt•st olmaqla, 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
254,9 mln. kVt•st artıb. İrana 252,8 mln.
kVt•st, Türkiyəyə 318,6 mln. kVt•st, Rusiyaya
79,1 mln. kVt•st, Gürcüstana isə 505,5 mln.
kVt•st elektrik enerjisi ixrac edilib.
Bu dövrdə elektrik enerjisinin idxalı 130,8
mln. kVt•st olmaqla, ötən ilin müvafiq dövrünə
nisbətən 15,8 mln. kVt•st artıb. İrandan 27,3
mln. kVt•st, Rusiyadan 78,9 mln. kVt•st,
Gürcüstandan isə 24,6 mln. kVt•st elektrik
enerjisi idxal edilib.

Bərpa-quruculuq işləri uğurla başa çatacaq

İşğalçı Ermənistan illərlə havadarlarının siyasi, maddi, hərbi dəstəyindən
bəhrələnmişdi, işğal etdiyi ərazilərdə
möhkəmləndirilmiş müdafiə sədləri yaratmışdı, “Ohanyan səddi” də müdafiə sisteminin tərkib hissələrindən idi. Azərbaycan
Ordusu bu sədləri darmadağın etdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev xalqa müraciətində dedi: “Bizim davamız ədalətli davadır və əminəm
ki, bu müharibədə biz istədiyimizə nail
olacağıq, haqq-ədalət öz yerini tapacaq
və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü

bərpa edəcək”.
Azərbaycan Ordusu döyüşədöyüşə düşmənin komanda-qərargah
məntəqələrini, döyüş texnikalarını, canlı
qüvvəsini məhv edir, mühüm mövqe
qələbələri qazanırdı. Bu qələbələr böyük
Qələbənin başlanğıcı idi...
Şuşa noyabrın 8-də işğaldan azad
edildi. Bir erməni döyüşçüsü Narek
Djaninyan Azərbaycan əsgərinin döyüş
əzmini belə ifadə edirdi: “400 nəfər görürdük. Atəş açılırdı, onun ardınca daha bir
qrup gəlirdi. Atəş açılırdı, ardınca ikiqat
böyük qrup dalğa halında gəlirdi. Əlbəttə
ki, belə bir qüvvəyə tab gətirmək mümkün
deyildi”.
Şuşanın işğaldan azad edilməsi Vətən
müharibəsində tarixi qələbə oldu. Bu
qələbə düşmənin tam məğlubiyyətinin
başlanğıcı idi. 2020-ci ilin üçtərəfli
Bəyanatı Ermənistanın bu müharibədə
tam məğlubiyyət aktı idi. Bu sənəd işğalın
sona çatdığını bəyan edən sənəd idi.
Ermənistan Ağdamdan, Kəlbəcərdən,
Laçından döyüşsüz çıxmalı idi. Çıxdı,
da. Ancaq erməni xisləti ilə – kəndləri –
şəhərləri zamanında dağıtmışdı, nisbətən
salamat qalanlarını da yandırıb çıxırdı, VI
əsrə aid Alban Ağoğlan məbədini, 14-cü
əsrə aid Məlik Əjdər türbəsini, Laçın tarix
muzeyini, qızıl, gümüş, tunc sikkələrdən
ibarət qədim kolleksiyanı məhv etmişdi.
Ermənilik dünyəvi dəyərlərə
zərrəcə məhəl qoymamışdı. II Dün-

ya müharibəsində faşistlərin törətdiyi
vəhşilikləri ermənilər XX əsrin sonlarında
Azərbaycanda törətmişdilər. Bu vəhşiliyin
davamı kimi Laçın rayonunun təbii resurslarını talan etmişdi, beynəlxalq ticarət
şəbəkəsi vasitəsilə qazanc mənbəyinə
çevirmişdi. İşğal edilmiş Laçın rayonunda
Suriyadan olan erməni əsilli qaçqınların məskunlaşdırılması da erməniliyin
təzahürü idi...
Vətən müharibəsi Zəfərlə başa çatdı.
Ermənistan silahlı birləşmələri üçtərəfli
bəyanata əsasən Ağdamı, Kəlbəcəri və
Laçını döyüşsüz tərk etdilər.
Laçın rayonu dekabrın 1-də işğaldan
tam qurtardı. İyirmi səkkiz il laçınlıların
doğma səsini eşitməyən Laçında da
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin tövsiyələri və təsdiq etdiyi
layihələr əsasında yenidənqurma işlərinə
başlandı.
Güləbird kəndində qaldırılan, dalğalandırılan bayrağımız qalibiyyət bayrağı
kimi göy üzünü süslədi. İşğaldan azad
edilən ərazilərdə quruculuq işlərinə
başlandı. Prezident İlham Əliyev işğaldan
azad edilən digər rayonlar kimi Laçın
rayonunda da səfərlərdə oldu – 2021ci il fevralın 14-də və avqustun 16-da.
Dövlət sərhədləri möhkəmləndirilən Laçın
rayonunda indi fərqli təyinatlı infrastruktur
layihələri reallaşdırılır.
Güləbird Su Elektrik Stansiyası işə
salınıb. Təxminən Qubadlı rayonunun

Xanlıq kəndi, Laçın rayonunun cənub
hissəsi, digər infrastuktur layihələri də bu
stansiyanın xidmətindən bəhrələnəcək.
Laçın rayonunun Qorğu kəndi ərazisində
inşa edilən hava limanı Kəlbəcər rayonu
ilə əlaqəni xeyli dərəcədə asanlaşdıraraq,
gələcəkdə turizmin inkişafına da təsir
göstərəcək.
Dövlət başçısı bölgəyə səfəri zamanı dedi: “Hesab edirəm ki, bu, bir
çoxları üçün gözlənilməz oldu. Bəziləri
bunu möcüzə hesab edirdilər. Çünki
sovet dövründə heç vaxt bu bölgədə –
Kəlbəcər-Laçın zonasında hava limanı
olmayıb. Məhz bu səbəbə görə. Çünki
çox bahalı bir layihə ola bilərdi və məqbul
yer də tapmaq mümkün deyil. Ancaq biz
bunu edirik. Müstəqil Azərbaycan dövləti
buna da qadirdir. Buna texniki imkanlarımız da, maliyyə imkanlarımız da və güclü
iradəmiz də var.”
Laçında səfərdə olarkən cənab
Prezident bildirdi ki, bu, azad edilmiş
torpaqlarda istismara verilən birinci
elektrik stansiyasıdır və bunun çox böyük
əhəmiyyəti, böyük rəmzi mənası var. Biz
qayıdırıq bu torpaqlara. Biz Kəlbəcər və
Laçın rayonlarında ermənilər tərəfindən
uzun illər ərzində qanunsuz istismar
edilmiş, onlar tərəfindən dağıdılmış bütün
su elektrik stansiyalarını bərpa edəcəyik.
Düşmən təkcə Laçın rayonu ərazisində 5
su elektrik stansiyasını dağıdıb. Onların
hamısı bərpa ediləcək...

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
2020-ci il noyabrın 26-da “Laçının
azad olunmasına görə” medalı təsis
edilib. Müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin sərəncamları
ilə Laçın rayonunun işğaldan azad
edilməsi uğrunda əməliyyatlarda igidliklə
döyüşən Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin 8395 hərbi qulluqçusu
“Laçının azad olunmasına görə” medalı
ilə təltif olunub.
Bu günlərdə Zəngilan rayonunun
Ağalı kəndində – “Ağıllı kənd”də aparılan
tikinti işlərini mən də gördüm. Bu tikinti
Azərbaycanın işğaldan azad edilən
rayonlarımızda quruculuq işlərinin
nəticələri haqqında ən gözəl zəmanət
– görüntüdür. Azərbaycan cəmiyyəti
də, xarici dövlətlər də quruculuq işlərini
Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərin
məntiqi davamı hesab edir. Prezident
İlham Əliyev Vətən müharibəsində xalqa
müraciətində demişdi: “Gün gələcək
... bütün şəhərlərimiz, kəndlərimiz
bərpa ediləcəkdir. Biz Böyük Qayıdışın
astanasındayıq və Azərbaycan dövləti
əlindən gələni edəcək ki, Azərbaycan
vətəndaşları işğal edilmiş və azad
olunmuş torpaqlara qayıdaraq rahat
yaşasınlar, əmin-amanlıq şəraitində
yaşasınlar və bu torpaqlarda həyat
canlanacaqdır”.
Laçında da quruculuq işləri uğurla
davam edir. Laçınlıların Laçına qayıdacağı günün ərəfəsindəyik. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin sərkərdəliyi ilə Vətən
müharibəsində Zəfər qazandıq, quruculuq işlərini də böyük nailiyyətlərlə başa
çatdıracağıq...

Səbinə XASAYEVA,
Milli Məclisin deputatı
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Dağlar Masallının rayon mərkəzindən 10-12 kilometr
uzaqda qərar tutsa da, zirvələr daha yaxın və aydın
görünür. Çünki zirək, zəhmətsevər insanlar burada dağı
dağ üstə qoyurlar. Dövlət qayğısı sayəsində isə sabaha
inamın üfüqləri durmadan genişlənir.
Cənab İlham Əliyev prezidentliyi
dövründə 10 dəfə Masallıya
səfər edərək yeni-yeni uğurların
bünövrəsini qoymuşdur. Üç il öncə
dövlət başçısı burada Sənaye
Məhəlləsinin açılışını edib, sahibkarlarla görüşüb və çəltik emalı
müəssisəsini işə salıb. Prezidentin
sədrliyi ilə Lənkəranda çay, çəltik
və sitrus meyvələri istehsalının
inkişafına həsr olunmuş respublika
müşavirəsində Masallının da iqtisadi
potensialı ətraflı nəzərdən keçirilib.
İxracyönümlü məhsul istehsalının
artırılması üçün dövlət başçısının
verdiyi tapşırıqların icrası ilə bağlı rayonda tütün, giləmeyvə, faraş kələm
əkinləri genişləndirilib, yeni sitrus
bağları salınıb.
İcra hakimiyyətinin başçısı Şahin
Məmmədov söhbət zamanı uğurlarla
bərabər, problemlərdən, çətinliklərdən
də söz açdı. Bütün səylərin inkişaf
tendensiyasına yönəldilməsinin prioritet olduğunu bildirdi. Masallıda hər
kvadratmetrə düşən əhali sayı 314
nəfərdir, yəni ölkə üzrə olandan ən
azı 3 dəfə çoxdur. Artım dinamikasına
nəzər salsaq, bu gün 230 min əhalisi
olan Masallıda həmin rəqəm 2030cu ildə təxminən 300 minə çatacaq.
Rəhbərlik perspektiv inkişaf baxımından bu amilə diqqət yetirməyə çalışır.
Masallı əsasən aqrar rayondur.
Əhalinin 85 faizi kəndlərdə yaşayır və
əkin-biçinlə məşğul olur. Amma uzun
illər bu sahəyə lazımi diqqət ayrılmamış, torpaqlar istifadəyə yararsız
vəziyyətdə qalmışdı. Rayondakı 25
min hektar torpaq sahəsinin üçdəbiri əkilmirdi. Qalan torpaqda isə
taxıl əkilirdi. İndi taxılla bərabər, iqlim
şəraitinə uyğun olan daha rentabelli məhsulların əkini üstünlük təşkil
edir. Bir vaxtlar olduğu kimi, çayçılıq,
sitrusçuluq, çəltikçilik və tərəvəzçilik
inkişafdadır. Əkilməyən torpaqlar
dövriyyəyə qaytarılır.
Fərəhli haldır ki, Masallıda torpaq
az olsa da, işləmək istəyənlər çoxdur.
Üç il əvvəl bir payız günü Kənd
təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun
iştirakı ilə Masallıda yaradılmış
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində
(DAİM) 68 xidmət təqdim edilir. Əsas
məqsəd fermerlərin yanında olmaqdır. Ötən müddətdə minlərlə könüllü
aqrar sektora cəlb edilib. Yerlərdə
fermerlərə dəstək daimi xarakter alıb.
Aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi
(AMAL) icra olunub və çoxlu gənc fermer bu layihədən yararlanaraq uğurlu
biznes qura bilib.
DAİM-ə bacarıqlı mütəxəssis Seymur Nuriyev rəhbərlik edir. O deyir
ki, dövlətin qayğısı əkinçiləri daha da
ruhlandırır.

Seymur Nuriyev, DAİM-in
direktoru:
– Builki əkinlərimiz əvvəlki
ildəkindən xeyli çox olub. 7496 hektar
buğda, 2842 hektar arpa, ilbəil artan
həcmdə isə digər məhsullar yetişdirilib. Əkin strukturunda tərəvəz
məhsulları 2 min, kartof 894, paxlalılar 558, pomidor 522, xiyar 326,
çəltik 281,6, noxud 200 hektar təşkil
edib. Payızlıq əkinlər üçün 13 min 88
hektar sahədə şum vurulub. Payızlıq
əkin aparan fermerlər işlərini yekunlaşdırıblar və onların 80 faizdən çoxu
öz əkinlərini Masallı DAİM və Asan
Xidmət mərkəzlərində, həmçinin
Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində bəyan edib.
Bildiyimiz kimi, birdəfəlik əkin
subsidiyası 2021-ci ildə intensiv
qaydada salınan portağal, limon,
narıngi, nar, zeytun, fındıq bağlarına
verilir. Bu subsidiyanı alanlar, eyni
zamanda, intensiv bağlara verilən
digər əkin subsidiyasını (ilk 4 ildə 700
manat, sonrakı illərdə 240 manat)
da alırlar. Başqa sözlə, vətəndaşa
bir müraciətlə 2 subsidiya verilir. 40
hektar sahədə birdəfəlik subsidiyadan yararlanmaq üçün narıngi bağı
salınması nəzərdə tutulub ki, hazırda

bunun 30 hektarı əkilib. Qalan 10
hektarda iş davam edir. Əkinlər üçün
stimul yaradılması fermerləri işə daha
da həvəsləndirir...
Çəltikçilik qədimdən bu yerlər
üçün ənənəvi sahə olub. Lakin sonradan onun əkilib-becərilməsi dayandırılıb. Sovet dönəmində Moskva və Leninqradı tərəvəz məhsulları ilə təchiz
etmək üçün əsasən Azərbaycanın

ordeninə layiq görülməyim sadə
zəhmətimə verilən yüksək qiymətdir...
Min bir dərdin dərmanı olan çaya
şeirlər qoşulub, nəğmələr bəstələnib.
Təəssüf ki, müstəqilliyimizin
ilk illərində bu mühüm sahə də
tənəzzülə uğramışdı. Plantasiyaları
örüş etmişdilər. Təbii ki, çay emalı
fabrikləri də işləmirdi. İndi bu sahədə
vəziyyət tamam fərqlidir. “Çayçılığın
inkişafına dair 2018-2027-ci illər
üçün Dövlət Proqramı”nın icrası
çərçivəsində Masallıda çay əkini
sahələri 125 hektara çatdırılıb. Onun
100 hektarı “Azərsun-Holdinq” şirkəti
tərəfindən salınıb. Cari ildə isə rayon
üzrə çay plantasiyaları daha 17 hektar artıb.

mövqeyi tutmağımız ilk növbədə ölkə
rəhbərliyinin bizim üçün zəruri şərait
yaratmasının nəticəsidir. Buna görə
qalib dövlətimizin rəhbəri, Müzəffər
Ali Baş Komandanımıza ürəkdən
minnətdarıq.
Viləşçay su anbarı rayonun bolluq,
bərəkət mənbəyidir. Onun suvarma imkanlarının artırılması dövlətin
diqqətindədir.
Rusif Kərimov, “Viləşçay Su
Anbarı” İstismarı İdarəsinin rəisi:
– Regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramında, kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol
Xəritəsində meliorasiya və su
təsərrüfatı sahəsi üzrə geniş tədbirlər

Masallı: aqrar sahə
sürətlə inkişaf edir
cənub bölgəsini seçmişdilər. Bu
səbəbdən də cənub rayonlarımız
çəltikçilikdən ayrılaraq Rusiyanın
ucuz tərəvəzçilik bazasına çevrilmişdi. Müstəqil Azərbaycanda torpaqlar
əsl sahiblərinə veriləndən sonra
kəndli istədiyini əkmək hüququ əldə
etdi. Beləliklə, fermerlər çəltiyi də əkin
strukturuna qatdılar. Torpaq sahibləri
texnika, toxum, gübrə təchizatı
ilə bağlı çətinliklərə sinə gərdilər.
Tədricən rayonlarda aqrolizinqlər,
fermer təsərrüfatları, istehsal və emal
müəssisələri yaradıldı, kadr potensialı
möhkəmləndirildi. Prezident İlham
Əliyev kənd təsərrüfatının inkişafı,
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması, idxaldan asılılığın minimuma
endirilməsi üçün mühüm tədbirlər gördü, fərman və sərəncamlar imzaladı.
Azərbaycan Respublikasında
çəltikçiliyin inkişafına dair 20182025-ci illər üçün qəbul olunmuş
Dövlət Proqramının icrası və Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin fevral
ayında çəltikçiliyə həsr olunmuş
müşavirəsindən irəli gələn məsələlər
həllini tapır. Masallıda çəltikçiliyin
inkişafı üçün mövcud imkanlar
qiymətləndirilir, resurslardan səmərəli
istifadə, toxumçuluq sisteminin elmi
əsaslarla qurulması, ümumən müvafiq bir yol xəritəsinin olmasının vacibliyi nəzərə alınır.
Yaradılan münbit şərait sahibkarların xeyrinədir. Dövlətin verdiyi
subsidiyalar, etdiyi güzəştlər adamları torpağa bağlayır. Bu il rayonun
Xıl, Şıxlar, Boradigah, Qızılağac, Tüklə, Yeddioymaq və digər
kəndlərində 217,3 hektarda çəltik
əkilib. Nümunəvi qulluq nəticəsində

771,4 ton yüksəkkeyfiyyətli çəltik
toplanıb, hektarın məhsuldarlığı
34,2 sentnerə çatıb. Çəltiyin emalı ilə bağlı əvvəllər mövcud olan
problem də həllini tapıb. Sahibkar
tərəfindən kredit götürülərək, Çin Xalq
Respublikasından müasir avadanlıq
alınıb və zavod yaradılıb. Emal edilən
düyünü isə əhali həvəslə alır. Çünki
ekoloji cəhətdən təmiz və ətirlidir.
Fərhad Qəniyev, Boradigah
qəsəbəsinin sakini:
– Mən 23 ildir ki, fəaliyyətimi
torpağa bağlamışam. Şəxsi
təsərrüfatımda heyvandarlıq əsas
yer tutur. Süni mayalanma ilə doğulan buzovların sağlam böyüməsi
üçün dövlətdən yardım alıram.
Təsərrüfatımız sığortalanıb. Eyni
zamanda, 45 hektarda taxıl, 30
hektarda vələmir, 30 hektarda yonca,
15 hektarda çəltik əkilib. “Haşimi”
sortundan olan bu ətirli düyüyə
tələbat böyükdür. Subsidiyalar bizə
böyük dəstəkdir. Qazancımızdan 44
günlük Zəfər yürüşü zamanı ordumuzun qəhrəman əsgərlərinə bacardığımız qədər sovqat göndərmişik.
Kəndimizin və rayonumuzun abadlığı üçün də əlimizdən gələni edirik.
Ötən ilin sonunda III dərəcəli “Əmək”

Rayonun tanınmış fermerlərindən
biri də Seyran Nəcəfovdur. Bu il
oktyabrın 30-da Prezident sərəncamı
ilə o da III dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif olunub. Oğlu Əli Vətən
müharibəsində iştirak edib, şəhidlik
zirvəsinə ucalıb. Ata əsgər balasının
igidliyi ilə fəxr edir, əlini işdən soyutmur.
Seyran Nəcəfov, fermer:
– Yaşadığım Tüklə kəndində
“Xəzər” MMC yaratmışam. 15 nəfərin
çalışdığı təsərrüfatımız 40 hektar
sahəni əhatə edir. Bunun 3 hektarı
çay plantasiyasıdır. Qalanında çəltik,
taxıl əkilir. Gələn ildən bu məhsulların
sahəsini daha da artıracağıq. Bununla bağlı dövlət bizə hərtərəfli
dəstək olur. Lənkəran peşə liseyinin
mütəxəssisləri aqrotexniki qaydada
əkin və qulluq işlərində məsləhətlərini
əsirgəmirlər. Gələcəkdə heyvandarlıqla da məşğul olmaq arzusundayam. Rayonda fəaliyyətimiz üçün
gözəl şərait yaradılıb. Diqqətdən,
qayğıdan çox razıyıq...
Rayonun düzənlik ərazisində
kartofçuluq üçün yaxşı şərait var. Burada torpaq münbitdir, həm də əkilən
bitkiləri artezian quyuları ilə suvarmaq
mümkündür. Odur ki, mülkiyyətçilər
kartof sahələrini ilbəil artırırlar. Bunun
başlıca səbəbi kartofun yaxşı gəlir
gətirməsidir. Aprel ayının sonu,
may ayının əvvəllərində yığılan bu
məhsul əsasən Rusiya Federasiyasının bazarlarına göndərilir. Məlumat
üçün bildirək ki, bu il Masallıda 893,6
hektarda kartof əkilib, sahələrdən 15
min 530 ton məhsul əldə olunub. Bu,
əvvəlki ildəkindən 228 ton çoxdur.
Son illər rayonda çiyələk əkininə
də maraq xeyli artıb. Yüzlərlə hektarda çiyələk əkilir. Bunlar əsasən “Albion”, “Salanderiya”, “Samra” və digər
sortlardır. Hektardan məhsuldarlıq
100-150 sentner olur.
Tüklə kəndindən fermer Əbdül
İsmayılov həm özü çiyələk əkir,
həm də rayonun məhsulunun xaricə
satışına yardımçı olur.
Əbdül İsmayılov, “Uğur SVE”
firmasının rəhbəri:
– Bölgədə ilk dəfə olaraq mən
çiyələk üçün soyuducu-şoklama
kameraları qurmuşam. Bu, imkan
verir ki, gündə 15-16 ton məhsul
çürümədən xilas olsun. Hər il bizim
əlimizlə Rusiyaya 600-700 ton çiyələk
gedir. Mövsüm ərzində 200 nəfərə
qədər kəndli işlə təmin edilir. Özümün
çiyələk sahəm 30 hektardır. Böyük
istixana yaratmaq üzrə layihə hazırlamışam. Baş tutsa, camaat üçün
ilboyu iş olacaq. Bundan başqa, 10
hektarda böyürtkan, 4 hektarda çay
əkinini həyata keçirmişəm. Qazancımız yetərincədir. Abadlıq işlərinə
də könüllü kömək edirik. Məsələn,
kəndimizdə mənim şəhid qardaşım
Vasif İsmayılovun adına küçə var.
Orada firmanın hesabına 32 elektrik
dirəyi quraşdırmış, küçəni işıqlandırmış və abadlaşdırmışıq. Fəal həyat

nəzərdə tutulub və həyata keçirilir.
“Viləşçay”ın su tutumu rayonumuzun ərazisində cəmi 10 min hektar
əkin sahəsinə çatır. P
 rezidentin
sərəncamına əsasən, tezliklə anbarın
2-ci növbəsinin tikilməsi sayəsində
bu rəqəm iki dəfədən də çox artacaq. Bunun üçün Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi tender keçirib.
“GİDROtrans Proyekt” şirkəti qalib gəlib və hazırda həmin layihə
işləri aparılır. Yeni layihədən qonşu
Cəlilabad və Neftçala rayonları,
Lənkəranın bir hissəsi də faydalanacaq. Həmin ərazilərin içməli
və kənd təsərrüfatı suları ilə daimi
təminatına nail olunacaq. Su anbarının böyüməsi, demək olar ki, bütün
regionda kənd təsərrüfatının inkişafına güclü təkan verəcək.
Magistral sağ sahil beton kanalında 400 metrlik beton üzlük yenidən
işlənib. Viləşçay su anbarının irriqasiya və suburaxıcı qurğusunda
gələn il suvarma suyunun verilməsi
üçün hidrotexniki cihazların sazlama
işləri aparılır. Üç il əvvəl Prezident
sərəncamı ilə 37 ədəd kiçik sututarının təmir-bərpa işlərini həyata keçirmişik. Bununla da 3230 hektar əkin
sahəsinin suvarılması yaxşılaşdırılıb.
Hazırda daha 22 ədəd kiçik sututarının təmir və bərpası üçün layihə işləri
aparılır. Gələn il rayonumuzda 4 sitrus bağının və çayçılığın inkişafı üçün
subartezian quyularının qazılmasına
dair verilmiş Prezident sərəncamı da
tam icra olunacaq.
Masallıda kənd təsərrüfatının
digər sahələrində - baramaçılıq,
arıçılıq, tütünçülükdə də dinamik
inkişaf var. Ötən il rayona 140 qutu
ipəkqurdu toxumu gətirilərək 57
kümçüyə paylanıb, onların səyi ilə
2 min 287,5 kiloqram yaş barama
tədarük edilərək “Azəripək” MMC-yə
təhvil verilib. Buna görə baramaçıların bank hesabına 8 min 900, habelə
Aqraq Kredit və İnkişaf Agentliyi
tərəfindən 11 min 140 manat köçürülüb.
2018-ci ildən başlayaraq arıçılıqla
məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə
hər arı ailəsinə görə ayrıca subsidiya
verilməsi əhalinin bu sahəyə də marağını artırıb. Keçən il rayon üzrə 564
arıçı saxladığı 9 min 918 arı ailəsini
Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində qeydiyyatdan keçirib.
Həmin arı ailələri Masallı DAİM-in
mütəxəssisləri tərəfindən monitorinq
edilib və arıçılara 5 min 640 manat
subsidiya ödənilib. Bütövlükdə, ötən
il rayonda 50 tondan çox bal tədarük
olunub.
Masallıda keçən il 51 hektarda
tütün əkilib, 87,1 ton tütün yarpağı
yığılaraq qəbul məntəqəsinə təhvil
verilib. Bir çox digər məhsulların da
istehsalı artmaqdadır. Aqrar sahənin
tərəqqisi həm ölkədə ərzaq bolluğuna
səbəb olur, həm də rayon əhalisinin
güzəranını daha da yaxşılaşdırır.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Gəncə birinci Kitab Sərgisi
böyük marağa səbəb olub

G

əncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Regional Mədəniyyət İdarəsinin və
İctimai İştirakçılıq Məclisinin dəstəyi, “Azərbaycan Nəşriyyatları”
İctimai Birliyinin (ANİB) təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə üç gün davam
edən “I Gəncə Kitab Sərgisi” başa çatıb.

Qeyd edək ki, sərgi
respublikada böyük marağa səbəb olub və onun
yüksək səviyyədə təşkili
razılıqla qarşılanıb. Açılış
mərasimində Gəncə Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Niyazi Bayramov, Türkiyənin
Gəncədəki Baş konsulu Zeki
Öztürk, şəhərdə fəaliyyət
göstərən idarə, müəssisə və
təşkilat rəhbərləri, ziyalılar və
ictimaiyyət nümayəndələri,
yazıçı və kitabsevərlər iştirak
ediblər.
Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov çıxış edərək “I
Gəncə Kitab Sərgisi” haqqında məlumat verib. O deyib ki,
bu gün kitaba və mütaliəyə
olan marağın artırılması
olduqca vacibdir və ona görə
də belə tədbirlərin təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
“Azərbaycan
Nəşriyyatları” İctimai Birliyinin sədri Şəmil Sadiq bildirib

ki, bu sərgi “Nizami Gəncəvi
İli”nə həsr olunub. Burada
ölkənin ən yaxşı nəşriyyatları
iştirak edir. Gəncə
kitabsevərlərinin daha çox
fəallıq göstərəcəyinə inandığını vurğulayan Şəmil Sadiq
3 gün ərzində oxucuların
burada yeni kitablarla tanış
olacağını, endirimlərdən yararlanacaqlarını bildirib.
Gəncə Regional
Mədəniyyət İdarəsinin rəisi
Vasif Cənnətov, Gəncə
İctimai İştirakçılıq Məclisinin
sədri Müzadil Həsənov, Xalq
şairi Sabir Rüstəmxanlı və
başqaları çıxış edərək, “Nizami Gəncəvi İli”ndə Nizami
yurdunda keçirilən “I Gəncə
Kitab Sərgisi”nin gəncəli
kitabsevərlər üçün əsl bayram olduğunu bildiriblər.
Sərgidə ANİB-in innovativ layihəsi olan “Öz kitabını
sat” guşəsi də yer almışdı və
bu guşə öz kitabını təqdim
etmək istəyən müəlliflər üçün

nəzərdə tutulmuşdu.
Mədəniyyət Nazirliyi
və Milli Kitabxananın birgə
həyata keçirdiyi “Qarabağa
kitabla gedirik” layihəsinin
stendi də böyük maraq
doğurub. Layihənin məqsədi
işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə yaradılacaq
kitabxana fondlarına dəstək
məqsədilə kitabların toplanması olub. Sərgi iştirakçıları
da layihəyə dəstək verərək,
işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə yaradılacaq
kitabxana fondları üçün
müxtəlif nəşrlər hədiyyə
ediblər.
Məlumat üçün bildirək
ki, F.Əmirov adına Gəncə
Dövlət Filarmoniyasının
“Urban” Mərkəzində keçirilən
sərgidə ölkənin 30-dan artıq
nəşriyyatı və 10-dan çox
kitab evi iştirak edib. Sərgidə
satışa çıxarılan kitablara
50 faizədək endirim tətbiq
olunub. Üç gün ərzində
tanınmış şair və yazıçıların
iştirakı ilə təqdimatlar, imza
mərasimləri, şeir gecələri,
uşaqlar üçün nağıl saatları, rəssamların, müxtəlif
sənət nümayəndələrinin
əsərlərindən ibarət sərgi
və bədii proqramlar bura
gələnlərin böyük marağına
səbəb olub.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

“Azercell” sosial şəbəkələrdə
müsabiqə elan edir
Bu il Azərbaycan Respublikasında
telefon rabitəsinin yaradılmasının
140 ili tamam olur. Bu münasibətlə
ölkənin lider mobil operatoru “Azercell
Telekom” MMC abunəçiləri arasında
müsabiqə elan edir. Müsabiqə rabitənin
140 illiyi münasibətilə Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat Nazirliyinin təşkil etdiyi
tədbirlər çərçivəsində keçirilir.
“Rabitənin dünəni və bu günü” mövzusuna həsr olunmuş müsabiqə 28 noyabr-6
dekabr tarixləri arasında “Azercell”in rəsmi
sosial şəbəkə hesablarında keçiriləcək.
Yarışma iştirakçıları təqdim olunan şəkillərdə
gizlin detalları aşkara çıxarmaqla hədiyyə
qazanacaqlar. “Gizlini aşkara çıxar, hədiyyəni
apar” şüarı ilə keçiriləcək yarışma qeyd olunmuş zaman çərçivəsində abunəçilərə müxtəlif
hədiyyələr qazanmaq imkanı verəcək.
Xatırladaq ki, Azərbaycanda ilk telefon
xətti 1881-ci il noyabr ayının 23-də istismara
verilib. Uzunluğu 6 km olan bu telefon xətti
“Nobel qardaşlarının neft istehsalı şirkəti”nin
baş kontoru ilə sədr və baş mühəndisin

evlərini birləşdirib. Elə həmin tarix ölkəmizdə
rabitə əsrinin başlanğıcı kimi qəbul edilir.
Azərbaycanda mobil rabitə sektorunun
flaqmanı sayılan “Azercell Telekom” MMC-nin
hazırladığı müsabiqələr hər zaman müasir
cəmiyyətin, xüsusilə də gənclər arasında
mütaliə mədəniyyətinin inkişafına, tariximizin öyrənilməsinə və təbliğatına xidmət edir.
Müsabiqədə iştirak edin, həm maariflənin,
həm də hədiyyə qazanın.

“Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”nin 27 oktyabr 2021-ci il tarixli nömrəsində Azərbaycan
Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Qusar rayonu, Şahdağ
Qış-Yay Turizm kompleksinə gedən yolun kənarında evlərin damının, fasadının
və hasarın cari təmiri işlərinin satın alınması ilə əlaqədar dərc edilmiş təkliflər
sorğusunda “MAX GROUP MS” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti qalib elan
olunmuş və həmin şirkətlə 2021-ci il noyabrın 26-da müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası
aşağıdakı kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
İfaçılıq fakültəsi
Dekan
Bəstəkarlıq kafedrası
Professor
Simli alətlər kafedrası
Kafedra müdiri
Kamera ansamblı kafedrası
Kafedra müdiri
İxtisas fortepiano kafedrası
Kafedra müdiri, sənətşünaslıq namizədi,
dosent
Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq
kafedrası
Kafedra müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru
Professor, pedaqoji elmlər doktoru
Konsertmeyster ustalığı kafedrası
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
baş müəllim

Azərbaycan ənənəvi musiqisi və müasir
texnologiyalar kafedrası
Kafedra müdiri, elmlər doktoru
Musiqi tarixi kafedrası
Kafedra müdiri, sənətşünaslıq namizədi
Solo oxuma və opera hazırlığı kafedrası
Kafedra müdiri, dosent
Xor dirijorluğu kafedrası
Kafedra müdiri
“Şifahi, ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin
tədqiqi”:
orqanologiya və akustika elmi laboratoriyası, elmi işçi
Müsabiqə müddəti elan qəzetdə dərc
edildikdən sonra bir aydır.
Ərizə və sənədlər müsabiqə haqqında
əsasnaməyə uyğun rektorun adına bu ünvana göndərilə bilər.
AZ1014. Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küçəsi
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1 dekabr 2021-ci il, çərşənbə

NATO 40 min hərbçisini
Latviyaya göndərir

La-Manş boğazında ölüm
hallarının qarşısı alınacaq
Böyük Britaniya

Avtomobil istehsalı azalıb
Böyük Britaniyanın Mühərrikli
Nəqliyyat
vasitələri İstehsalçıları və
Satıcıları Assosiasiyasının
məlumatına görə,
ölkədə avtomobil
istehsalı ötən
ilin oktyabr ayı
ilə müqayisədə rekord səviyyədə azalıb. Bildirilir ki, dünya
bazarında qlobal yarımkeçirici böhranının artmasından və
bəzi müəssisələrin bir müddət bağlı qalmasından sonra,
oktyabr ayında istehsalın illik 41,4 faizə çatdığı açıqlanıb.
Bu 1956-cı ildən bəri ən aşağı göstəricidir.
Məlumatı “Autonews” yayıb.

İsveç
“Omikron” ştammı aşkarlanıb
İsveçdə COVID-19
infeksiyasının yeni,
daha yoluxucu ştammı–
“omikron” aşkarlanıb.
Bunu İsveçin İctimai
Səhiyyə Agentliyi açıqlayıb. Bildirilib ki, bu
yaxınlarda Krallıqdan
Afrikanın cənubuna
səfər edən şəxsin koronavirusun bu yeni mutasiyasına
yoluxması aşkar edilib. Virusun yeni ştammının ölkənin
cənub bölgəsinin sakinində aşkarlandığı qeyd edilib.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

Türkmənistan
Əcnəbi investorlara çağırış
Türkmənistan
hökuməti əcnəbi
şirkətləri ölkədə
gəmiqayırma sektorunun inkişafında
iştiraka dəvət edir.
Bildirilir ki, bu təklif
İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının (İƏT)
iştirakçısı olan
dövlətlərin biznes forumu zamanı irəli sürülüb.
Qeyd olunur ki, Avropa, Qafqaz və Asiyanı birləşdirən
TRACECA dövlətlərarası nəqliyyat dəhlizinin son zamanlar fəal inkişafı müşahidə olunur. Bunun sayəsində dəniz
yükdaşımalarının potensialı xeyli artıb və Türkmənistanın
dəniz marşrutlarının nüfuzu yüksəlib.
Xəbəri “Fergana.news” verib.

İspaniya
Turizmin inkişafına 615 milyon avro
İspaniya
hökuməti ölkənin
turizm sektorunun
inkişafına 615
milyon avro ayıracaq. Bu bəyanatla
İspaniyanın Baş
naziri Pedro Sançes
çıxış edib. O deyib:
“İspaniya turizm
sahəsində dünya lideridir və biz bunun bundan sonra
da belə olmasını istəyirik. Bunun üçün biz bu sektorun
modernləşdirilməsinə və dayanıqlı turizmə arxalanmalıyıq”.
Məlumatı BBC yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, bu qədər geniş müzakirələrə səbəb noyabrın 24-də
boğazda baş vermiş insidentdir. Həmin
gün La-Manşdan keçərək Böyük Britaniyaya getməyə calışan miqrantları daşıyan qayıq qəzaya uğramış, nəticədə 31
miqrant həlak olmuşdur.
Bu hadisədən sonra Londonla
Paris arasındakı onsuz da sadə olmayan münasibətlər daha da çətinləşmiş
və insidentdə kimin günahkar olması
barədə diskussiyalar yaranmağa başlamışdır. Artıq xeyli vaxtdır ki, hər iki tərəf

Fransanın
PSJ klubunun
hücumçusu Lionel Messi növbəti
dəfə “France
Football” nəşrinin
təsis etdiyi “Qızıl
top” mükafatını
qazanıb. Bununla
da argentinalı

hücumçu “Qızıl top”un 7 qat qalibi olub.
Qeyd edək ki, “Qızıl top” mükafatının qalibi dünyanın
96 jurnalistinin səsverməsi nəticəsində bəlli olur. “France
Football” nəşri koronavirus pandemiyasına görə ötən il
mükafatı heç bir oyunçuya verməyib. “Qızıl top”u sonuncu
dəfə 2019-cu ildə Lionel Messi qazanıb.
Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

miqrasiya problemini birgə həll etmək
niyyətini bəyan etmiş olsa da, faktiki
olaraq hələ bu istiqamətdə real addımlar
atmamışdılar.
Dünən Daununq-stritdən verilən
məlumata görə, artıq Böyük Britaniyanın
Baş naziri Boris Conson və Fransa
Prezidenti Emmanuel Makron ümumi
rəyə gələ biliblər. Onlar boğazdan
keçənlərin qarşılaşdıqları mümkün
ölüm hallarının qarşını birgə səylərlə
almaq və qeyri-leqal miqrasiya ilə bağlı
prosesə “cavabdeh olan bandalarla”

mübarizə aparmaq barədə razılaşıblar.
Tərəflər qərara alıblar ki, bunun üçün
La-Manşa yaxın olan ölkələrdən Belçika
və Niderlandla sıx əlaqədə işləsinlər.
“İzvestiya.ru”nun Vesminsterdəki
mənbəsinin sözlərinə görə, hazırkı mübahisədə yeni heç nə yoxdur,
bunun kökləri dərindədir və əvvəllər
olduğu kimi, yenə də gərginlik zamanla
sakitləşəcək.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

İŞİD qruplaşmasının bazası məhv edilib
Tolo “News”un
məlumatına görə, “Taliban” hərəkatı Əfqanıstanın
şərqində yerləşən Nanqahar əyalətində İŞİD
qruplaşmasının bazasını
məhv edib. Mənbə yerli
hakimiyyət orqanlarına
istinadən xəbər verir ki,
səhər saatlarında Zanqvay
kəndində taliblərlə İŞİD silahlıları arasında baş verən
toqquşmada yüngül və ağır
silahlardan istifadə olunub.
Qeyd edilir ki, döyüş
nəticəsində biri qadın
olmaqla üç İŞİD silahlısı
öldürülüb, biri isə sağ olaraq
ələ keçirilib.
Bir müddət öncə “Taliban”
hərəkatı tərəfindən təyin

olunan Əfqanıstan Silahlı
Qüvvələrinin qərargah
rəisi Qari Fasihuddin İŞİD
qruplaşmasının ölkənin bəzi
rayonlarında mövcud olan
üzvlərinin sabitliyə təhdid
yaratdığını bildirib.

Qeyd edək ki,
“Taliban” hərəkatı avqust
ayında ABŞ və NATO
qoşunlarının Əfqanıstandan
çıxarılmasından sonra
ölkənin bütün əyalətlərinə
nəzarəti ələ keçirib. Avqustun

15-də paytaxt Kabilə
döyüşsüz daxil olan taliblər
müharibənin bitdiyini elan
ediblər. Avqustun 31-nə keçən
gecə amerikalı hərbçilər
Kabil hava limanını tərk
edib və bununla da ABŞ-ın
Əfqanıstandakı 20 illik hərbi
mövcudluğuna son qoyublar.
Sentyabrın əvvəlində
“Taliban” hərəkatının əvvəlki
hakimiyyəti dövründə xarici
işlər naziri vəzifəsində
çalışmış Məhəmməd
Həsən Axundun rəhbərliyi
ilə Əfqanıstanın müvəqqəti
hökumətinin tərkibi elan
olunub. Hələlik heç bir
ölkə “Taliban” hökumətini
tanımayıb.

Avropa Statistika Agentliyinin (“Eurostat”)
məlumatına görə, Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrində
istixana qazı emissiyaları 2021-ci ilin ikinci
rübündə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18
faiz artıb.

Krımda qasırğa
Krım yarımadasına gələn güclü qasırğa həyatı
iflic edib. Qasırğa zərbəni yarımadanın cənub və
mərkəzi hissəsinə vurub. Güclü külək ağacları aşırıb,
elektrik enerjisi naqillərini qırıb, binalara ziyan vurub.
Onlarla avtomobil əzilib. 5 nəfər xəsarət alıb. Onlar
xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Nəqliyyatın hərəkəti
iflic olub. Məktəblər, uşaq bağçaları bağlanıb. 50 min
nəfər işıqsız qalıb.
Yalta şəhərində 4 gəmi zədələnib. Bir gəmi isə batıb.
Kerç boğazında gəmilər hərəkət edə bilmirlər. Burada 200
gəmi qasırğanın dayanmasını gözləyir.
Xilasedicilər bütün gecəni işləyiblər. Sinoptiklər isə
bildiriblər ki, yarımadaya yeni qasırğa gəlir.

“Eurostat”ın
açıqlamasına
görə, cari ilin
ikinci rübündə
Aİ-də atmosferə
buraxılan karbon
emissiyasının
həcmi 867 milyon
ton təşkil edib.
Mənbə qeyd
edir ki, artım
əsasən iqtisadi
fəallığın bərpasının sürətlənməsi ilə əlaqədar olub. İlin
ikinci rübündə istixana qazı emissiyalarının 34 faizi istehsal
və tikinti, 19 faizi elektrik enerjisi istehsalı, 14 faizi kənd
təsərrüfatı, 8 faizi nəqliyyat sektoru, 8 faizi digər xidmətlər,
qalan hissəsi isə ailə təsərrüfatlarının isidilməsi nəticəsində
formalaşıb.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ÂÂ Dekabrın 1-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimalı
var. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi
əsəcək, gündüz güclü şimal-qərb küləyi
ilə əvəz olunacaq. Gecə 8-11°, gündüz
15-20°, Bakıda gecə 9-11°, gündüz 1820° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 749 mm
civə sütunundan 756 mm civə sütununa
yüksələcək, nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama
doğru arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə
qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
1° şaxtadan 4°-dək isti, gündüz 12-17° isti
olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
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Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə yağıntılı
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 0-5°, gündüz 10-15° isti
olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gün
ərzində arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə
qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 0-5°, gündüz 10-15° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli rayonlarında gün ərzində arabir
yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə
intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar
yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 7-12°, gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında gün ərzində arabir yağış,
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir.

“Biz soyuq müharibədən bugünədək ümumi müdafiə
sisteminin genişləndirilməsini ardıcıl olaraq həyata keçiririk. Döyüş qrupları Baltikyanı ölkələrdə və Polşada
yerləşdirilib. Həm dənizdə, həm də havada mövcudluğumuzu gücləndirmişik. Biz, həmçinin təlimlərdə müttəfiqlərlə sıx
əməkdaşlıq edirik”, - deyə Stoltenberq vurğulayıb.
O, qeyd edib ki, NATO Latviya, Litva və Polşa
sərhədlərində vəziyyətin daha da gərginləşməsinin qarşısını
almaq üçün Baltik regionunda müttəfiq qoşunlarının olmasını
təmin edəcək.
Ekspertlər hesab edirlər ki, NATO rəhbərliyi Rusiya ilə
dialoqun mümkünlüyünə inanır, lakin eyni zamanda rəsmi
Moskvaya qarşı məhdudlaşdırma siyasətini müdafiə edir.
Yeri gəlmişkən, NATO-nun Baş katibi Latviyanın Adazi
hərbi bazasına səfər edib. O, səfər zamanı onu müşayiət
edən jurnalistlərə deyib: “Biz münaqişə yox, əksinə,
Rusiyanın hər hansı təcavüzünün qarşısını almaq istəyirik”.
Bundan əvvəl Rusiya Dövlət Dumasının Müdafiə
Komitəsinin rəhbəri Andrey Kartapolov deyib ki, Rusiya
NATO ilə konstruktiv və bərabərhüquqlu dialoqa hazırdır.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Avropada istixana
qazı emissiyaları artıb

Fransa
“Qızıl top”un 7 qat sahibi

“Lazım gəlsə, qısa müddət ərzində Latviyaya 40
mindən çox əsgər göndərmək mümkün olacaq”. Bu
sözləri NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq Riqada
Latviya Prezidenti Eqil Levitslə görüşdən sonra
bildirib.

Belçika və Fransa Avropa İttifaqının
“Frontex” agentliyi ilə La-Manş boğazından
qeyri-leqal miqrantların keçməsinə nəzarətlə
bağlı əlavə tədbirləri müzakirə edirlər.
Bu barədə dünən “İzvestiya.ru” özünün
agentlikdəki mənbələrinə istinadən məlumat
yayıb.

Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı
var. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-10°,
gündüz 15-20°, dağlarda gecə 0-5°, gündüz
12-17° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama
doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı
ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-10°,
gündüz 17-22° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə
yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı
gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Şimalşərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 7-11°, gündüz 16-21°,
dağlarda gecə 7-11°, gündüz 14-19° isti
olacaq.

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

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

Meksikada hava şarı
yerə çırpılıb
 Meksikanın Mexiko ştatının
Teotinukan arxeoloji zonasında hava şarı ilə
səyahət edən sərnişinlər qəflətən hava şarı ilə
birlikdə yerə düşüblər.
“El Universal”ın məlumatına görə, pilot hava şarını
aşağı endirmək istəyərkən idarəetmədə problem yaranıb.
Nəticədə pilot nəzarəti itirib. Hava şarı yerə çırpılıb. Hava
şarında 15 nəfər sərnişin olub. Onlardan 9 nəfəri xəsarət
alıb. Xəsarət alanlardan iki nəfərin vəziyyəti ciddidir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda
koronavirus infeksiyasına
1678 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada 1678 yoluxma faktı qeydə
alınıb, 1934 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 23 nəfər vəfat
edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 588 min 318 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan
554 min 749 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 7 min 856 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 25 min 713 nəfərdir. Son sutkada
yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12
min 620, bu günə qədər isə ümumilikdə 5 milyon 539 min 284
test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
99 Mahmudov Orxan Azad oğlunun adına verilmiş 90 SX
222 “KIA Carnival” dövlət qeydiyyat nişanı markalı avtomobilin
texniki pasportu itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunun rəhbərliyi və
kollektivi institutun həkimi Aidə Qədirovaya həyat yoldaşı
ŞAHİN QƏDİROVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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