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“Qarabağ Dirçəliş Fondu”:

Mən demişdim ki, tarixi
Azərbaycan torpaqlarında
heç vaxt ikinci erməni
dövləti yaradılmayacaq.
Mən demişdim ki, heç vaxt
Dağlıq Qarabağa müstəqillik
verilməyəcək. Mən demişdim ki,
Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə
heç vaxt barışmayacaq.
Demişdim ki, biz bu məsələni
istənilən yolla həll edəcəyik və
etdik...

Əsas məram bərpa-quruculuq işlərinin
sürətləndirilməsinə yardımçı olmaqdır
Azərbaycan dilinin qrammatikasında “dirçəliş” sözü feildən
yaranmış isimdir. Dikəlib durmaq, canlanmaq, tənəzzüldən çıxmaq
deməkdir. Qarabağın bərpası aspektindən yanaşsaq, həmin sözün
“dirçəl” və “iş” hissələrinin əməli vəhdətdə olduğunu görərik. Bu
prosesdə könüllülük və bərabərhüquqluluq prinsipi əsasında iştirak
etmək istəyən bütün vətəndaşlarımız üçün yaradılmış vahid institutun
xüsusi isim olaraq “Qarabağ Dirçəliş Fondu” adlandırılması isə
mahiyyətlə adın tam uyğun gəldiyini göstərir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Prezident İlham Əliyevin 4 yanvar 2021-ci
il tarixli fərmanı ilə publik hüquqi şəxs kimi
təsis edilmiş yeni fond işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün
müasir və layiqli həyatın təmin edilməsi,
bütün sahələrdə quruculuq-bərpa və abadlıq
işlərinin aparılması, habelə təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin və rifahın davamlı
artmasının dəstəklənməsi məqsədinə xidmət
edir. Məlum olduğu kimi, erməni qəsbkarları
30 ilə yaxın bir müddət ərzində qəsb olunmuş
torpaqlarımızın maddi və mədəni sərvətlərini
vəhşicəsinə talan ediblər. Müzəffər ordumuzun böyük qələbəsi sayəsində azadlığına
qovuşan ərazilərin yenidən həyata qaytarılması indi Azərbaycan dövlətinin qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biridir. Fondun
əsas məramı Qarabağın dirçəldilməsi və
parlaq bir regiona çevrilməsi istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə
dəstəyi göstərilməsini və sərmayələrin

təşkil edirlər. Ələbaxan fonda nə qədər vəsait
yığıldığını deyə bilmərik. Amma müharibədə
hay ordusunun son dərəcə mağmun duruma
düşməsi və acı məğlubiyyətə uğraması fonunda ictimaiyyətə açıq olmayan həmin milyonların heç də təyinatı üzrə xərclənmədiyi
ilə bağlı şübhələr hazırda Yerevanın mitinq
və piketlər keçirilən baş meydanlarında
kəskin şəkildə dilə gətirilməkdədir. Görəsən,
ermənilər yer üzündən silinməsin deyə,
“Hayastan”ın hesabına 3,5 - 1 milyon dollar
civarında ianə köçürmüş argentinalı sahibkar Eduardo Ernekyan, ABŞ-ın Kaliforniya
ştatının 102 yaşlı qarı-sakini Knarik Martirosyan, bədəninin bir hissəsinin ölçüləri ilə
məşhur olan teleulduz Kim Qardaşyan və
digər donorlar pullarının sistemin saytlarında hədsiz yüklənmə bəhanəsi ilə görünməz
olduğuna inanıblarmı? Görəsən, 28 yaşlı bu
üzdəniraq fond 28 illik işğal dövründə dünya
ermənilərinin və onların “canıyanan”larının

cəlb edilməsini, bu sahədə dövlət-özəl
tərəfdaşlığının inkişafını təmin edən, eləcə
də ölkə daxilində və ölkə xaricində zəruri
təşviqat işlərini həyata keçirməkdir. Mənəvi
baxımdan isə yeni qurum 44 günlük Vətən
müharibəsində dəmir yumruq kimi birləşən
xalqın bərpa işlərində də birlik və həmrəyliyini
dünyaya göstərmək istəyir.
Qeyd edək ki, Qarabağı özünün normal
və coşğun həyatına qaytarmaqdan ötrü
dövlətimiz səylərini əsirgəməyəcək, lazımi rıçaqları işə salacaq. Xatırlatmaq yerinə düşər
ki, cari ilin dövlət büdcəsində əsaslı xərclər
üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 2,2 milyard manatı işğaldan azad olunan tarixi ərazilərimizə
böyük qayıdışın təmin edilməsinə ayrılıb. Az
məbləğ deyil, bununla dağı dağ üstə qoymaq olar. Lakin bu prosesə büdcədənkənar
vəsaitlər də cəlb olunmalıdır ki, Qarabağa qayıdışımız daha da sürətlənsin. Amma, əlbəttə
ki, mütəşəkkil formada, xalqımıza xas olan
halallıq və dürüstlük prinsipləri çərçivəsində.
“Hayastan” ümumerməni fondu kimi tanınan ələbaxan bir qurum dünyada hamıdan
maliyyə vəsaiti dilənən bir qurum kimi tanınır.
Bildiyimiz kimi, bu fond müharibənin aktiv
fazası başlanan gün – sentyabrın 27-də Yerevanda iclas keçirərək “Biz və sərhədlərimiz:
hər şey “Arsax” üçün” adlı ümummilli humanitar kampaniyaya başlandığını elan edərək,
hamını bu “zəruri” ümumerməni təşəbbüsünə
qoşulmağa və xüsusi hesaba dollar, dram,
rubl və yevro toplanmasına çağırıb. “Hayastan” fondunun Avropa ofisi və Parisdəki filialı
daha “məhsuldar” işləyirlər. Ötən aylarda
Emmanuel Makron bir neçə dəfə orada
olub və “Fransa Qarabağa yardım etməyə
borcludur” – deyərək ənənəvi illik telemarafona dəstəyini ifadə edib. “Foneton” aksiyaları
Fransada ayrıca bir populyarlığı ilə seçilir.
Vaxtaşırı olaraq fondun filialları Londonda
xeyriyyə konsertləri, Beyrut və Montevideoda
radiotonlar, Moskvada birgə şam yeməkləri

nə qədər ianəsini “müdafiə” tədbirlərinə
xərcləyib?..
Əlbəttə, dünyada çox sayda
xeyriyyə fondları var. Onların arasında
“Hayastan”dan fərqli olaraq, təqdirəlayiq
işlər görənlər də çoxdur. Bizim məramımız
bu fəaliyyətləri təftiş etmək deyil, örnək
fəaliyyət istiqamətlərini əxz eləmək və həqiqi
mənada doğma Qarabağımızın dirçəlişini
sürətləndirməkdir. Şübhə yoxdur ki, belə də
olacaq və yeni fond dövlət və millətin prinsipial strateji məqsədlərinə sanballı xidmət
göstərəcək.
Fondun Müşahidə Şurasının tərkibinə
İqtisadiyyat, Ekologiya və təbii sərvətlər
nazirləri, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, deputatlar, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri daxildir. Onların hamısı planlaşdırılan tədbirlərin
çox faydalı olması, fondun fəaliyyətinin
ictimai açıqlığı, özəl sektor və vətəndaş
cəmiyyəti ilə birgə əməkdaşlığın yüksək
səmərə verməsi naminə əllərindən gələni
etmək niyyətindədirlər.
Bu günlərdə yeni yaradılmış fondun
Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib.
Videoformat şəklində təşkil olunan iclasda
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq fərmanlarından irəli gələn məsələlər
müzakirə edilib. Müşahidə Şurasının üzvləri
onlara göstərilən bu etimada görə Prezident
İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Qeyd olunub ki, fondun əsas fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad
edilmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulmasını, inkişaf etmiş regiona çevrilməsini,
məskunlaşma, layiqli yaşayış və iqtisadi
fəallığı, məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına
qayıtmasını təmin edəcək mühitin bərqərar
olmasına yönələcəkdir. Bu məqsədlə, ölkə
Prezidentinin fərmanı ilə fondun qarşısında
ciddi vəzifələr müəyyən edilib.

2020-ci ildə bütün dünya Azərbaycanın
qüdrətinin bir daha şahidi oldu
Amma mətbuatımızın leksikonuna
“Füzuli – Şuşa yeni avtomobil yolu”,
“Azərbaycan tankları Xankəndidə
daha möhtəşəm görünür”, “Televiziya əməkdaşları Hadruta çəkilişə
getdilər”, “Şuşada əsgərlər üçün
konsert verildi”, “Suqovuşandan
ətraf ərazilərə su verilməsinə başlanıldı” kimi yeni ifadələr daxil oldu
və biz bu tendensiyanın uğurla
davam edəcəyinə və daha da
genişlənəcəyinə tam əminik. Çünki bu, Azərbaycan Prezidentinin
qətiyyəti, silahlı qüvvələrimizin hünəri,
xalqımızın əzmi və iradəsi, dövlət
büdcəmizin imkanları deməkdir.
Türkiyəli həmkarlarımız yazırlar
ki, Azərbaycanın 2020-ci ilin son
baharında gerçəkləşdirdiyi 44 günlük
əməliyyatlar regiondakı və dünyadakı
separatçılıq əməllərinin qarşısının
alinması yollarını göstərdi. Rusiyalı
politoloqların fikrincə, Azərbaycan
həmin əməliyyatlarla təkcə öz ərazi
bütövlüyünü təmin etmədi, həm də
regionun böyük ehtiyac hiss etdiyi “inkişaf naminə əməkdaşlıq” platformasına zəmin yaratdı. Azərbaycan Ordusu ifadəsini olduğu kimi yox, “İlham
Əliyevin əsgərləri” şəklində yazan
erməni ekspert Akop Badalyan isə
acınacaqlı bir etiraf dilə gətirdi: “İlham
Əlievin əsgərləri bizi 200 illik yuxudan
oyatdılar. Bizə iki əsr yalan və nağıl
danışanlardan fərqli olaraq onlar bizə
reallığı göstərdilər. Bəs bizim nağıldanışanlar da oyandılarmı?”
Bütün bunlar müasir Azərbaycan
reallıqlarının cüzi bir hissəsidir. Həmin
reallıqların daha mükəmməl və
möhtəşəm nümunələrini isə xalqımız,
dostlarımız və bədxahlarımız, məhz
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali
Baş Komandanı, Prezident İlham
Əliyevin dilindən eşitdilər. Dövlət
başçımız 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda
keçirilən müşavirədəki nitqində çox
məqamlardan, həm də açıq və kon
kret şəkildə söz acidı.

Bu zəfər 30 ilin
əsas yekunudur
Dövlət başçımız xatırlatdı ki,
keçən ilin və nəinki keçən ilin, son
30 ilin əsas yekunu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır.
Azərbaycan 44 gün ərzində tarixi
qələbə qazanaraq öz torpaqlarını
azad etdi, düşmənə sarsıdıcı zərbələr

2020-ci il bizim leksikonumuzdan “Ermənistan –
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsini
çıxartdı. Artıq bu münaqişə yoxdur. Dövlətimiz, ordumuz
və xalqımız həmin münaqişəni necə həll edilməli idisə, o
şəkildə də həll etdi. Artıq “status-kvo” da yoxdur. “Təmas
xətti” də yoxdur, Azərbaycan – Ermənistan sərhədləri
var. “Danışıqlar davam edir” imitasiyası da keçən illərdə
qaldı. “Həmsədrlər tərəfləri öz aralarında güzəştə getməyə
çağırır” kimi absurd, cəfəng, məzmunsuz bəyanatlar
da o biri ifadələrin dalınca getdilər və qayıtmayacaqlar.
Çünki Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini tarixin heç
bir dönəmində, heç bir ölkədə görünməmiş səviyyədə
xarabazara çevirmiş vəhşi qəbilələrə hansı güzəştlər edilə
biləcəyini həmin tezisin müəllifləri də bilmirdilər.
endirdi, Ermənistanı məğlub etdi: “Bu
məğlubiyyət nəticəsində Ermənistan
məcbur olub kapitulyasiya aktına
imza atıb, təslim olub və biz 3 rayonumuzu bir güllə atmadan, bir şəhid
vermədən siyasi yollarla geri qaytardıq. Beləliklə, Ermənistanın 30 il
davam edən işğalçılıq siyasətinə son
qoyuldu. Biz bunu hərbi yollarla həll
etdik. Baxmayaraq, uzun illər ərzində
beynəlxalq vasitəçilər, demək olar,
bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar
bizə deyirdilər ki, münaqişənin hərbi
həlli yoxdur. Biz də deyirdik ki, əgər
belədirsə, onda münaqişə sülh
yolu ilə həll olunsun, biz də bunun
tərəfdarıyıq”.
Amma nəinki Ermənistan
rəhbərliyi və onlara havadarlıq
edənlər, hətta özünü beynəlxalq
aləmdə söz sahibi hesab edən
qüvvələr də Azərbaycanın haqq
səsini eşitmirdilər. Biz o səsi dünyaya
eşitdirdik.

Qələbəmiz tarixdə
əbədi qalacaq
Dövlət başçımız belə dedi və
əlavə etdi ki, bizim sözümüzlə
əməlimiz arasında heç bir fərq
yoxdur: “Mən demişdim ki, tarixi
Azərbaycan torpaqlarında heç vaxt
ikinci erməni dövləti yaradılmayacaq.
Mən demişdim ki, heç vaxt Dağlıq
Qarabağa müstəqillik verilməyəcək.
Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqı
bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Demişdim ki, biz bu məsələni
istənilən yolla həll edəcəyik və etdik,

bütün təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq. Baxmayaraq ki, dünyada
kifayət qədər güclü erməni lobbisi
var. Dünyada bir çox aparıcı dövlətlər
Ermənistanı dəstəkləyir və müharibə
dövründə biz bunu açıq-aşkar
görürdük, bəzi ölkələr bunu gizlədə
bilmirdilər”.
Bəs anti-türk, anti-Azərbaycan,
anti-islam dairələrin açıq, gizli,
xəyanətlərlə yoğrulmuş dəstəyi
Ermənistana nə verdi? Təbii ki, heç
nə. Siyasətimizin və hərbi gücümüzün qarşısında həmin dəstəklər
sıfıra bərabər oldu: “ Hər kəs gördü
ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra
bilməz. Mən deyəndə ki, biz axıra
qədər gedəcəyik, sözümə əməl etdim. O vaxt dayandıq ki, Ermənistan
öz alçaldıcı məğlubiyyətini etiraf
etdi, diz çökdü, ağ bayraq qaldırdı,
təslim oldu. Hesab edirəm ki, bu,
Ermənistan üçün tarixi dərs oldu”.

Düşmən təxribat və
təhriklərdən əl çəkməsə...
Yeni ilin ilk günlərində məlumat
verildi ki, Ermənistanın xarici işlər
naziri Xankəndiyə gedib. Ermənilik
xəstəliyinin sağalmaz fəsadlarından
əziyyət çəkən bu adamlar sözün
həqiqi mənasında öz xalqlarının
düşməninə çevriliblər. Dövlət başçımızın bir neçə il qabaq dilə gətirdiyi
“Erməni əsgəri ölmək istəmirsə, onun
Qarabağda nə işi var?” – sualından
sonra erməni ziyalıları yazmışdılar
ki, erməni əsgəri ölmək istəmir, onu

zorla Qarabağa – ölümə göndərirlər.
Onu başa düşdük. Əsgəri zorla
göndərirdilər. Bəs qaniçən xalqın
quldur dövlətinin baş diplomatını
oraya kim göndərir? Dövlət başçımız
bu məsələyə çox sərt reaksiya verdi:
“ Sənin orada nə işin var? Müharibə
onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir.
Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz
xəbərdarlıq edirik, əgər belə təxribat
xarakterli addımlar atılacaqsa,
Ermənistan daha da peşman olacaq”.
Xatırladaq ki, indi münasibətlərin
normallaşdırılması istiqamətində
addımlar atılır. Rusiya öz vasitəçilik
imkanlarını tərəflərə təqdim edib.
Bu yaxınlarda Ermənistana və
Azərbaycana səfər etmiş Rusiya
hökumət nümayəndələrindən ibarət
heyət əsasən bu mövzular haqqında
söhbətlər aparmışdır. Belə bir vaxtda
diplomatın təxribatla məşğul olması
keçinin çomağa sürtünməsindən
başqa bir şey deyil.

Funksiyanı unutma ki...
Azərbaycanın qalibiyyət
döyüşündən əvvəlki illərdə rusiyalı
diplomat və dövlət rəsmiləri deyirdilər
ki, biz tərəflərin hər ikisinə sərf edən
həll variantının tapılması üzərində
işləyirik. Açığı, həmin tezis tərəflərin
hər ikisində narahatlıq və hətta
narazılıq hissləri yaradırdı. Ancaq
Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü
bərpa etmək üçün apardığı hərbi
əməliyyatların məlum məqamında,
sözün həqiqi mənasında, tərəflərin
hər ikisinə sərf edən həll variantı
ortaya çıxdı.
Rusiya Prezidentinin vasitəçiliyi
ilə imzalanmış 10 noyabr bəyanatının
icrası zamanı Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa edilir, ermənilər
isə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsində yaşamaq hüququnu qoruyurlar. Yəni həmin bəyanat ərsəyə
gəlməsəydi, Xankəndidə yaşayan
ermənilər də Cəbrayıl, Qubadlı və
Suqovuşanda yaşayan soydaşlarının aqibəti ilə üz-üzə qalacaqdılar.
Deməli, həmin bəyanat tərəflərin hər
ikisinə sərf edir və hər kəsin üzərinə
müəyyən funksiyalar qoyurdu.
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2020-ci ildə bütün dünya Azərbaycanın
qüdrətinin bir daha şahidi oldu
imzalanmış bəyanat gələcək fəaliyyət
üçün əsas olmalıdır. Bu bəyanatdan
başqa, hər hansı bir digər sənəd imzalanmayıb”.

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Çox təəssüf ki, erməni tərəfi kimi,
oraya yerləşdirilmiş sülhməramlılar
da bəzən öz funksiyalarını özfəaliyyət
şəklində “artırırlar” və ona görə də
Azərbaycan Prezidentinin iradlarını
eşitməli olurlar: “Sülhməramlı qüvvələr.
Onların orada funksiyası var. Noyabrın
10-da bu funksiya təsbit edildi. Baxmayaraq ki, indi onlar orada humanitar
işlərlə məşğuldurlar, halbuki, noyabrın
10-da imzalanmış bəyanatda bu funksiya
təsbit edilməyib, biz buna, necə deyərlər,
göz yumuruq. Nə üçün? Çünki başa
düşürük ki, orada insanlar yaşayır, başa
düşürük ki, indi qış gəlib, hava soyuqdur. Orada müəyyən işlər görülməlidir
ki, bu qış orada yaşayan ermənilər üçün
problem yaratmasın. Ona görə biz imkan
verdik. İndi yüklərin böyük hissəsi oraya
Azərbaycan ərazisindən gedir”.

Dağlıq Qarabağda
yaşayan insanlar bizim
vətəndaşlarımızdır
Təkcə qələbədən sonra deyil, geridə
qalan on illər boyu da hamı bilirdi
ki, Ermənistan 30 il bizim suyumuzu
kəsərək 100 min hektar torpağı susuz

Azad edilmiş ərazilərimizdə dislokasiya
olunan bölmələrimizin təminatı və döyüş
hazırlığı səviyyəsi yoxlanılıb
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, Müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin rəhbər heyəti Azərbaycan Ordusunun
azad edilmiş ərazilərimizdə dislokasiya olunan bölmələrinin təminatını və
döyüş hazırlığının səviyyəsini yoxlayıb.

Region inkişafa doğu gedir,
bəs Ermənistan?

qoymuşdu. Unudurdular ki, onların işğal
atında saxladıqları Sərsəng və Suqovuşan su anbarları 70-ci illərdə ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və onun
fəaliyyəti nəticəsində inşa edilmişdi.
Bütün tarixi unutduqları kimi bu
faktı da unudan ermənilər Azərbaycanın
suyunu kəsmişdilər. Biz isə dövlət

başçımızın dediyi kimi heç vaxt onların səviyyəsinə düşməməliyik və
düşməmişik. Prezident xatırladır: “Bu
gün Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar
bizim vətəndaşlarımızdır. Mən demişəm,
onlar görəcəklər ki, Azərbaycan
rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar... Hesab edirəm ki, noyabrın 10-da

Bəli, noyabrın 10-da imzalanmış
bəyanat region ölkələrinin gələcək
fəaliyyəti üçün əsas olmalıdır və
inanırıq ki, olacaq. Azərbaycan – Rusiya – Türkiyə, Azərbaycan – Rusiya
– İran, Azərbaycan – Türkiyə – Gürcüstan əməkdaşlıq platformaları region ölkələrinin hərtərəfli inkişafına öz
töhfələrini verəcək. Əgər Ermənistan da
işğalçılıq və seperatçılıq əməllərindən əl
çəkərək bu əməkdaşlıq platformalarına
qoşularsa, onda həmin ölkənin əhalisi də
normal insan kimi yaşayacaqdır. Bunu
hamı bilir. Ermənilər də həmçinin. Qalır
vəziyyəti normal məcraya yönəltmək
üçün müvafiq addımlar atılması. İrəvan
belə addımları atacaqsa da, atmayacaqsa
da, öz işidir. Biz isə haqq yolumuzdan dönməyəcəyik. Çünki Qarabağ
Azərbaycandır!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir hərbi qulluqçular üçün yaradılan şəraitlə maraqlanıb, vəzifəli
şəxslərə müvafiq tapşırıqlar verib.

Sonda nazirliyin rəhbərliyi hərbi qulluqçularla birgə nahar edib və onları maraqlandıran mövzularla bağlı çay süfrəsi arxasında
söhbətlər aparıb.

Cari ildə ciddi
“Qarabağ Dirçəliş Fondu”:
iqtisadi artım gözlənilir Əsas məram bərpa-quruculuq işlərinin
 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən dərin islahatlar 2020-ci ildə koronavirus pandemiyasının
iqtisadi təsirlərinin minimumlaşdırılmasına imkan verdi. Buna görə də
respublikamızda COVID-19 infeksiyası səbəbindən müşahidə edilən
iqtisadi azalma tempi digər qonşu ölkələr, o cümlədən, dünya üzrə qlobal
orta göstərici ilə müqayisədə daha məqbul hesab olunur. Belə bir vəziyyət
isə 2021-ci il və növbəti illərdə iqtisadi artım üçün mühüm baza yaradır.

Azərbaycan 2020-ci ildə pandemiya
problemlərinə baxmayaraq, qeyri-leqal iqtisadiyyatın leqallaşdırılması, iri müəssisələrin
idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən,
struktur islahatları istiqamətində zəruri
tədbirləri həyata keçirməsi qarşıdakı dövrdə
iqtisadi göstəricilərin daha da yaxşılaşmasına
önəmli təsir göstərəcək. Məhz elə buna görə
də 2021-ci ildə istər Azərbaycan höküməti,
istərsə də beynəlxalq maliyyə qurumları
tərəfindən ölkədə iqtisadi artım olacağı proqnozlaşdırılır.
Xatırladım ki, Dünya Bankı 1,9 faiz, bir sıra
digər beynəxalq qurumlar təxminən 2 faiz,
Azərbaycan höküməti isə bu il 3 faizlik iqtisadi
arıtmın müşahidə ediləcəyini bildirirlər.
2022-ci il üçün isə iqtisadi artım proqnozu
daha yüksəkdir. Belə ki, beynəlxalq maliyyə
qurumları həmin dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının 5 faizə yaxın arta biləcəyini güman
edirlər. Bu da təbii ki, region üçün ən ciddi
və ən böyük proqnoz kimi xarakterizə olunur.
Hazırda da Azərbaycan koronavirus pandemiyasının təsiri ilə azalan iqtisafiyyatını yenidən
iqtisadi artımla əvəz etmək istiqamətində
səmərəli tədbirlər gerçəkləşdirir.
Bütün bunlara əsasən əminliklə demək olar
ki, 2021-ci il Azərbaycan üçün iqtisadi artım
ili kimi yadda qalacaq. Xüsusən qeyri-neft
sektorunda yeni proqramlar və layihələr reallaşacaq. Cari ildə qeyri-neft sektorunda, həm
ümumi daxili məhsulda, həm də sənayedə
artım qeydə alınacağı gözlənilir. Praktik olaraq
2021-ci il və növbəti illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında qeyri-neft sektoru əsas
lokomotivlərdən biri kimi çıxış edəcək. Bu da
təbii ki iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi baxımından vacibdir.
Azərbaycan 2021-ci ildə yenidən dayanıqlı

və inklüziv iqtisadi artım mərhələsinə qədəm
qoyur. Bu da qarşıdakı uzun müddətli dövr
üçün həm məşğulluq, həm qeyri-neft sektorunun inkişafı, həm də ölkəyə daxil olan valyutanın həcminin artırılması baxımından nikbin
proqnozlar verməyə imkan yaradır.
Yeri gəlmişkən, burada bir məqama da
toxunmaq istərdim. Bu ilin dövlət büdcəsində
prioritet məsələlərdən biri işğaldan azad
olunan ərazilərimizin bərpası, eyni zamanda,
şəhid ailələri, müharibə qaziləri və ailələrinin
sosial təminatının daha da gücləndirilməsi ilə
bağlıdır. Şübhəsiz ki, bu da ölkənin sosialiqtisadi şəraitinin yaxşılaşmasına öz müsbət
təsirini göstərəcək. Eyni zamanda, bu cür mühit 2021-ci ilin dövlət büdcəsində həm büdcə
xərclərinin, həm də büdcə gəlirlərinin əvvəlki
illə müqayisədə artmasını şərtləndirir.
Xatırladım ki, cari ildə büdcə gəlirləri 24
milyard manat, icmal büdcənin xərcləri isə 31
milyard manatdan çox olacaq. Nəticə etibarı
ilə bu istiqamətdə daha çox vəsaitin ayrılması
mümkün olacaq. Bu baxımdan həm büdcə
gəlirlərinin proqnozlaşdırılmasında, həm büdcə
xərclərinin qruplaşdırılmasında mövcud çağırışlar nəzərə alınıb. Büdcə xərcləri qruplaşdırılan
zaman müharibə nəticələrinin aradan qaldırılması və işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və
yenidən qurulması, eyni zamanda, COVID-19
pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri və təbii ki,
sosial təminatın gücləndirilməsi ilə bağlı ayırmalar əsas prioritetlər kimi diqqətdə saxlanılıb.
Burada sosial təminat, səhiyyə, təhsil, müdafiə
və təhlükəsizlik, dövlət quruculuğunda xidmətlə
bağlı xərcləri də qeyd etmək lazımdır.
Cari ilin dövlət büdcəsi qələbə büdcəsidir,
eyni zamanda, sosial təminatın daha da
yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək büdcədir.
Bu konteksdə büdcə gəlir və xərclərinin
artması artıq 2021-ci ildə Azərbaycanda
bərpa və yenidənqurma işlərinin daha da
sürətlənməsinə imkan verəcək. Bu baxımdan, büdcə hər bir vətəndaşımızın sosial
təminatının gücləndirilməsinə mühüm töhfə
verməklə yanaşı, işğaldan azad olunan
ərazilərimizə həyatın qaytarılmasına xüsusi maliyyə dəstəyini reallaşdıracaq. Nəticə
etibarı ilə biz gələn ildən etibarən işğaldan
azad olunan rayonlarımızın bərpa və yenidən
qurulmasını, maliyyələşməsini müşahidə edə
biləcəyik.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin deputatı

sürətləndirilməsinə yardımçı olmaqdır

(əvvəli 1-ci səhifədə)
İclasda qeyd olunub ki, hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsizlik
üzrə məsələlərin həll olunması ilə yanaşı,
ilkin infrastruktur və sosial xidmətlərin
təmin edilməsi ilə bağlı vəzifələr icra
olunur. Dövlət tərəfindən yol infrastrukturu qurulur, dövlət qurumları, ilk
növbədə, kommunal xidmət göstərən
qurumların yerli bölmələri öz sahələri
üzrə fəal işə başlayıblar. İşğaldan azad
olunmuş torpaqların kifayət qədər böyük
ərazini əhatə etməsi nəzərə alınaraq,
burada iqtisadiyyatın bərpası çoxşaxəli
yanaşmaya söykənən vahid konseptual dövlət proqramı əsasında həyata
keçiriləcək. Proqramın qısa müddət
ərzində hazırlanması və təsdiq edilməsi
nəzərdə tutulur.
“Qarabağ Dirçəliş Fondu” bərpa
işlərinin həyata keçirilməsinə maliyyə
dəstəyinin göstərilməsi, sərmayələrin
cəlb edilməsi, Azərbaycanda və ölkə
xaricində zəruri təşviqat işlərinin həyata
keçirilməsinə əməli dəstək verəcəkdir.
Ölkə Prezidentinin fərmanı ilə fondun
əsas maliyyə mənbələri müəyyən edilib.
Müşahidə Şurasının üzvləri fondun fəaliyyətinin, birgə əməkdaşlıq və
şəffaflıq prinsipləri əsasında qurulmasının vacibliyini qeyd ediblər. Bildirilib
ki, fond özəl sektorun işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə fəaliyyətini, layihə və
təşəbbüslərini hərtərəfli dəstəkləyəcək,
onlara bütün zəruri hüquqi-təşkilati
dəstək göstərəcəkdir. Eyni zamanda, işğaldan azad olunmuş ərazilərin
bərpası prosesinə xarici investorların
və beynəlxalq donor qurumlarının cəlb
olunması xüsusi diqqətdə saxlanılacaq.
Müşahidə Şurasının iclasında fondun tam fəaliyyətə başlaması üçün zəruri
hüquqi prosedurların qısa müddətdə
tamamlanması ilə bağlı müvafiq qərarlar
qəbul edilib.

Göründüyü kimi, artıq fəaliyyətə
start verilib. Bu, Azərbaycan dövlətinin
azad edilmiş rayonlarla bağlı olduqca dəqiq və sistemli siyasət kursuna
malik olduğunu göstərir. Böyük qələbə
qazanılandan dərhal sonra Qarabağ
bölgələrində dövlətimiz adından suveren
hakimiyyətin bütün funksiyalarını
həyata keçirən orqan və strukturların
yaradılmasına başlanıb. Tamamilə bərpa
olunan dövlət sərhədlərimiz boyunca
hüquq-mühafizə və zəruri sosial-iqtisadi
xidmət strukturları yaradılır. Fond isə
dövlət xəttilə reallaşdırılan tədbirlərə
hər kəsin fərdi töhfə verməsi baxımından önəmlidir. Qoy, dünya görsün ki,
Azərbaycan xalqı tarixi ərazilərini birgə
səylərlə çox qısa bir müddətə mənfur
düşmənin caynaqlarından qopara bildiyi
kimi, tez bir zamanda dağıdılmış, viran
olunmuş rayonları, kənd və qəsəbələri
sahmana salmaq, laləzara çevirmək
qüdrətinə də malikdir. Əzəli-əbədi yurd
yerlərində məskunlaşmanın lazımınca
həyata keçirilməsi oradan vəhşi erməni
“avtoqraf”larının tezliklə silinməsini
təmin edəcək.
Vətən müharibəsində qələbə qazanmaq şərəf işidirsə, dağıdılmış və həyat
əlaməti qalmayan ərazilərin dirçəldilməsi
zəruri və prinsipial bir məsələdir. Bu
baxımdan, sözsüz ki, əsas yük dövlətin
üzərindədir. Amma azərbaycançılıq
ideyasına ürəkdən bağlı olan və sidqürəklə xidmət göstərmək istəyən heç bir
kəs də bərpa adlı savab işdən kənarda
qalmaq istəmir. Şübhəsiz, hər birimizin
doğma ocağından didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkün qohumu, dostu,
qonşusu var. Biz onların hamılıqla yurd
yerləri üçün necə həsrət çəkdiklərinin
şahidiyik. Böyük qayıdışa elə can atırlar
ki!.. Bunun tezliklə gerçəkləşdirilməsinə
yardımçı olmaq könüldaşlar üçün əsl
fərəh və mutluluq deyilmi?! 30 il idi ki,

onlar bizlərə sığınmışdılar, dövlətimiz də
öz növbəsində didərgin soydaşlarımızın
hər birini, sözün əsl mənasında, bağrına
basmışdı. Yenə də elə olacaq, amma
əsas üstün cəhət budur ki, onlar bundan
sonra dədə-baba ocaqlarına qayıdıb orada
yerləşəcəklər ki, necə deyərlər, Allaha da,
bəndəyə də xoş gəlsin.
"Qarabağ Dirçəliş Fondu"
vətənpərvər soydaşlarımızın mümkün
ianələrini mərkəzləşmiş formada bərpa
prosesinə yönəldəcək. Eyni zamanda,
Qarabağın bərpası prosesində bir çox
ölkələrdə tətbiq olunan diaspora-investisiya modelindən də istifadə oluna bilər.
Şəksiz, Azərbaycandan kənarda yaşayan vətənpərvər soydaşlarımız, diaspor
üzvləri müharibənin qızğın çağında
olduğu kimi, yenə də öz dəstəklərini
əsirgəməyəcəklər. Qarabağın bərpasında
yaxından iştirak etmək hər kəsin
vətənsevərlik duyğusunun təbii tazahürü

olacaq. Fondun maliyyə mənbələrindən
biri də yaxın dövrdə dövlət təminatı ilə
dövriyyəyə buraxılması nəzərdə tutulan
Qarabağ istiqrazları ola bilər. Mənəvi
dəyər baxımından həmin istiqrazların
tədavülünün mütləq kara gələ biləcəyi
şübhəsizdir. Qarabağ istiqrazlarının
satışından nəğdləşdirilməsi quruculuqbərpa prosesində əvəzsiz önəm daşıya
bilər və daşımalıdır da. Beləliklə, fond

mümkün ianələri mərkəzləşmiş formada
bərpa prosesinə yönəldəcək. Vaxtaşırı
ianə kampaniyalarının, dirçəliş naminə
xeyriyyə tədbirlərinin təşkilinin və həmin
aksiyalarda fəal iştirakın vacibliyinin də,
fikrimizcə, geniş izaha ehtiyacı yoxdur.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
əksər beynəlxalq maliyyə qurumlarının
ölkələrin postkonflikt, bərpa dövrü ilə
bağlı proqramları var. Həmin proqramların vəsaitlərinin müəyyən hissəsi də
“Qarabağ Dirçəliş Fondu”nun hesabına
köçürülməsi tərəflərin heç də ziyanına
işləməz.
İqtisadi güclərin birləşməsi, imkanı çatan hər kəsin müqəddəs amalın
gerçəkləşməsinə töhfə verməsi zamanıdır.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

“Azərxalça” ASC-nin idarə heyəti sədrinin qanunsuz əməlləri ifşa edilib
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin tövsiyə və tapşırıqlarına uyğun
olaraq, dövlət idarəçiliyində maliyyə şəffaflığının
təmin edilməsi istiqamətində qarşıya çıxan
korrupsiya hallarına qarşı mübarizə tədbirləri
davam etdirilir.
Baş Prokurorluğun
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
belə tədbirlərdən biri kimi,
“Azərxalça” ASC-nin İdarə
heyətinin sədri vəzifəsində
işləmiş Muradov Vidadi Aydın
oğlunun qanunsuz əməlləri
ilə əlaqədar Baş Prokurorluğa daxil olmuş materiallar
əsasında aparılmış araşdırma
nəticəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
müvafiq maddələri ilə cinayət
işi başlanıb.
Aparılmış istintaq tədbirləri
ilə Vidadi Muradovun həmin
vəzifədə işləyərkən 2016-cı il
dekabrın 9-dan 2019-cu il dekabrın 31-dək olan müddətdə
digər şəxslərlə qabaqcadan
əlbir olaraq “Azərxalça” ASC-yə

məxsus xalça istehsalı üçün
nəzərdə tutulan ipin formal
müqavilələrin bağlanması yolu
ilə alqı-satqısı məqsədilə bir
neçə hüquqi şəxsə məxsus
bank hesablarına, ümumilikdə,
3 milyon 435 min manat
məbləğdə pul vəsaitinin
köçürülməsinə və həmin
məbləğin 1 milyon 149 min
manat olan hissəsinin nağdlaşdırılmaqla mənimsəməsinə,
hərəkətləri ilə cəmiyyətin
qanunla qorunan əmlak və
sair hüquqlarına, habelə
qanuni mənafelərinə mühüm zərər vurmaqla vəzifə
səlahiyyətlərindən suiistifadə etməsinə, eləcə də
rəsmi sənədlərə bilə-bilə
yalan məlumatları daxil
etməklə vəzifə saxtakarlığı

törətməsinə əsaslı şübhələr
yaranıb.
Bundan başqa, Vidadi
Muradovun 2017-ci il dekabrın 20-dən 2019-cu il fevralın 18-dək olan müddətdə
cəmiyyətə məxsus müxtəlif
ölçülü xalçaları təsisçisi
olduğu “Azər-İlmə” MMCyə ucuz qiymətə satılmasına nail olmaqla 339 min
427 manat məbləğində
əmlakı mənimsəyərək
“Azərxalça” ASC-nin qanuni mənafelərinə təkrarən
mühüm zərər vurmaqla vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə
etməsinə əsaslı şübhələr
yaranıb.
Habelə, Vidadi Muradovun 2019-cu il martın 28-də
xarici bazarlarda 800 min
ABŞ dolları, həmin dövrün rəsmi məzənnəsi ilə 1
milyon 360 min manat təşkil
edən yun təmizləmə xəttinin
alınmasının mümkün olmasına və həmin alqı-satqının
rəhbəri olduğu cəmiyyət
üçün maddi baxımdan daha

səmərəli olmasına baxmayaraq, istintaqla şəxsiyyətləri
araşdırılan qeyriləri ilə
qabaqcadan əlbir olaraq
“Azərxalça” ASC-yə məxsus
olan əmlakı israf etməklə
talamaq məqsədilə cəmiyyət
üçün maddi cəhətdən daha
ağır şərtlərlə, Almaniya
Federativ Respublikası
ərazisində fəaliyyət göstərən
şirkətlərdən biri ilə dəyəri
5 milyon 314 min avro (10
milyon 167 min manat) təşkil
edən podrat müqaviləsini
bağlayıb, müqavilənin tərkib
hissəsi kimi yun təmizləmə
xəttinin alınması üçün 1 milyon 800 min avro (3 milyon
444 min manat) məbləğində
pulun “Azərxalça” ASC-nin
bank hesabından şirkətin
bank hesabına ödənilməsinə
nail olmaqla, “Azərxalça”
ASC-yə məxsus cəmi
2 milyon 84 min manat məbləğində əmlakı
israf etməsinə, həmin
hərəkətləri ilə təkrarən
vəzifə səlahiyyətlərindən

sui-istifadə etməsinə əsaslı
şübhələr yaranıb.
Yanvarın 9-da Muradov Vidadi Aydın oğluna
Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 179.4cü (mənimsəmə xüsusilə
külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə), 308.2-ci
(vəzifə səlahiyyətlərindən
sui-istifadə ağır nəticələrə
səbəb olduqda) və 313-cü
(vəzifə saxtakarlığı) maddələri
ilə ittiham elan edilib, rayon
məhkəməsinin qərarı ilə
barəsində həbs qətimkan
tədbiri seçilib.
Hazırda “Azərxalça”
ASC-nin vəzifəli şəxsləri
tərəfindən törədilmiş digər
cinayətlərdə hər hansı formada iştirak etmiş şəxslərin
müəyyənləşdirilməsi, habelə
cəmiyyətə dəymiş maddi ziyanın ödənilməsi istiqamətində
Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən əməliyyatistintaq tədbirləri davam
etdirilir.
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Müdrikliyin və qətiyyətin
qazandırdığı qalibiyyət
İkinci Qarabağ müharibəsi tarixdə Azərbaycanın
şanlı qələbəsi kimi qalacaq. Bu qələbənin qazanılmasında bütün xalqımız birlik, həmrəylik göstərmişdir.
Atılan addımlar bir məqsədi güdürdü ki, qısa müddət
ərzində az itkilərlə düşmənə elə sarsıdıcı zərbə vuraq
ki, düşmən məcbur olub torpaqlarımızdan çıxsın. Döyüş meydanında qazanılmış qələbələr siyasi müstəvidə
də qələbənin qazanılmasını şərtləndirdi. Əgər döyüş
meydanında biz bu qələbəni qazanmasaydıq, inanmıram ki, işğalçı qalan torpaqlardan çıxacaqdı. Necə
ki, torpaqlarımızı 30 ilə yaxın müxtəlif yollarla işğal
altında saxlamağa can atan düşmən bu işğalı əbədi
etmək istəyirdi, biz danışıqlar yolu ilə də heç bir nəticə
əldə edə bilməzdik. Biz bu müharibəni şəhidlərimizin
canı-qanı bahasına, hərbçilərimizin rəşadəti hesabına,
dövlətimizin siyasəti hesabına qazanmışıq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
zərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də işğalçı
Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı başladığı və 44
gün davam edən əks-hücum əməliyyatları nəticəsində
300-ə yaxın kənd, 5 şəhər və 4 qəsəbə, çoxsaylı strateji
yüksəkliklər işğalçılardan təmizləndi, qəsbkarın texnikasına,
canlı qüvvəsinə ciddi zərbə vuruldu. Silahlı qüvvələrimiz
daha sonra Dağlıq Qarabağın incisi olan Şuşa şəhərini, onun
ardınca bir gündə 70-dən artıq kəndi, 8 strateji yüksəkliyi
işğalçıdan təmizləməklə, Ermənistanı diz çökdürdü və
kapitulyasiyaya məcbur etdi.

A

Beləliklə, 30 il ərzində aparılan danışıqlar prosesində
düşmən dövlətin reallaşdırmaq istədiyi niyyət həyata
keçmədi, Dağlıq Qarabağın
statusunun müəyyənləşdirilməsi
gerçəkləşmədi, bu bölgədə yeni
erməni dövlətinin yaradılması planı
isə tamamilə alt-üst oldu.
Vətən müharibəsində
məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan
üzərinə götürdüyü kapitulyasiyanın tələblərinin ödənilməsi
barədə razılığa gəldi, şərtlərə
uyğun olaraq, əvvəlcə Ağdam
şəhərini və rayonun işğal altında qalan kəndlərini qeyd-şərtsiz
azad etdi. Növbəti mərhələdə isə
ölkəmizin əzəli və əbədi torpaqları
olan Kəlbəcər və Laçın rayonları
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
tam nəzarətinə keçdi.
Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin vurğuladığı kimi,
bu ərazilər bir mərmi belə atılmadan geri qaytarıldı. Şübhəsiz
ki, hər üç rayonun qəsbkardan
təmizlənməsi düşmənin öz istəyi ilə
baş vermədi. Belə ki, Ermənistanın
işğalçılıq siyasətini tanıyan
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
dörd qətnaməsi mövcud idi.
Ermənistan həmin qətnamələrin
tələblərinə dərhal əməl etməli və
işğala birdəfəlik son qoymalı, işğal
altındakı ərazilərimizi qeyd-şərtsiz
boşaltmalı idi. Lakin düşmən ölkə
bütün tələblərə zidd olaraq heç
bir öhdəliyini yerinə yetirmədi.
Əksinə, Ermənistanın baş naziri
Azərbaycana qarşı 7 şərt irəli
sürməkdən, ayrı-ayrı vaxtlarda
“Artsax Ermənistandır, nöqtə”
kimi təcavüz xarakterli şüarlar
səsləndirməkdən, bütün bunlarla bərabər, Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində qanunsuz
məskunlaşdırma siyasəti aparmaqdan, terrorçuları həmin bölgələrdə

yerləşdirməkdən belə çəkinmədi.
Beləliklə, qəsbkarın həyata keçirdiyi təxribatlar, hücumlar təcavüzkara
əsl dərs verilməsinin zamanının
gəldiyini aşkar şəkildə dünyaya
göstərdi.
Vətən müharibəsi dövründə
Prezident İlham Əliyev bir çox nüfuzlu xarici media nümayəndələrinə
müsahibələr verərək Azərbaycanın
haqlı mövqeyini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırdı və
Ermənistanın yalanlarını ifşa etdi.
Bir sıra təxribat xarakterli suallara
məharətlə cavab verən dövlətimizin
başçısı özünün siyasi-diplomatik
bacarığını bir daha nümayiş etdirdi.
Azərbaycan Prezidentinin çıxışları,
müsahibələri Azərbaycanın haqq
səsinin dünya ictimaiyətinə çatdırılmasında və erməni yalanlarının ifşa
edilməsində mühüm rol oynadı.
Prezident İlham Əliyev
müsahibələrində 44 gün ərzində
Ermənistanın nəinki cəbhəyanı
bölgədə olan şəhərlərimizi,
kəndlərimizi hədəfə aldığını, eyni
zamanda, döyüş bölgəsindən
uzaqda yerləşən yaşayış
məntəqələrimizi vurduğunu da
diqqətə çatdırdı.
Prezident vurğuladı ki,
Ermənistan azərbaycanlı mülki
əhali arasında böyük sayda insan
itkisinə səbəb olmaq və onları
didərgin salmaq məqsədilə qəsdən
ağır artilleriya, ballistik raketlər,
ağ fosfor və kasetli sursatlardan
istifadə edir.
Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev oktyabrın 28-də
Rusiyanın İnterfaks agentliyinə
müsahibəsində də bu barədə
ətraflı danışdı. Bildirdi ki, Küveytin
beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazisi
İraq tərəfindən işğal ediləndə,
hərbi cinayətlər törədiləndə, etnik
təmizləmə aparılanda qəsbkara
qaşı sanksiyalar tətbiq edildi:

“Ermənistana münasibətdə də bu
cür sanksiyalar tətbiq edilməli idi.
Mən əminəm ki, hətta, bu sanksiyalardan biri tətbiq olunsa idi,
münaqişə çoxdan həll edilərdi.
Sadəcə, bu sanksiyaları tətbiq
etmək üçün siyasi iradə və istək
yox idi. Çox ehtimal ki, belə bir
mövqeyə üstünlük verilirdi – təki
vəziyyət daha da kəskinləşməsin,
gəlin hər şeyi olduğu kimi saxlayaq”.
Amma Ermənistan rəhbərliyi
özü terrorçu, işğalçı ola-ola ATƏT-in
Minsk qrupu ölkələrinə, həmçinin
digər dövlətlərə Azərbaycanın
cinayətkar olması barədə, necə
deyərlər, utanıb-qızarmadan uydurmalar, həqiqətdən uzaq yalanlar
söylədi. Bununla da qeyri-insani
xislətini, beynəlxalq hüquqa, ali
bəşəri dəyərlərə zərrə qədər də
olsun hörmət etmədiyini təsdiqlədi.
Burada ən təəccüblü və təəssüf
doğuran bir də odur ki, erməni
ordusu Azərbaycandan Avropaya
uzanan neft və qaz kəmərlərimizi,
Avropanın enerji təhlükəsizliyi
sahəsində mühüm yer tutan BakıTblisi-Ceyhan neft kəmərini raket
zərbələri ilə üz-üzə qoyanda belə
Avropa susdu, səsini çıxartmadı.
Amma, şübhəsiz ki, düşmən belə
bir fitnəkar hərəkətə yol verərdisə,
bu cür dəhşətli terroru reallaşdırardısa, əməlləri də cavabsız qalmayacaqdı.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev həmin müsahibəsində
jurnalistin “Erməni tərəfi tez-tez
Azərbaycanın müxtəlif enerji
infrastrukturunu – Mingəçeviri, qaz
kəmərlərini, neft kəmərlərini atəşə
tuturdu. Ümumiyyətlə, Siz necə
hesab edirsiniz, bu, Azərbaycan
neftinin və qazının dünya bazarına
çatdırılması üçün müəyyən risklər
yarada bilərmi?” sualına cavabında
isə dedi: “Əgər onlar vəd etdiklərini

reallaşdıra bilsələr, konkret olaraq, Səngəçal terminalını və ya
bizim neft və qaz kəmərlərimizi
bombalaya bilsələr, bu, əlbəttə,
risklərlə bağlı olacaq. İndiki halda
düşünürəm ki, onları qınayacaqlar,
çünki bu neft və qaz əsasən avropalı istehlakçılara lazımdır. Sirr deyil ki, Azərbaycandan çəkilən qaz
kəməri müəyyən dərəcədə, çox
yox, müəyyən dərəcədə bəzi Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinə
şərait yaradır və yaradacaq”.
Burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdik. Ermənistanın
Azərbaycanın müharibə gedən
ərazilərindən kənar kəndlərdə,
vətəndaşların sıx cəmləşdiyi
şəhərlərdə dinc əhaliyə qarşı
törətdiyi qanlı terror təxribatı,
yaşanan faciələr, insan itkiləri
insanlarımızı sındırmırdı, xalqımızı,
ordumuzu haqq, ədalət savaşından
çəkindirmirdi. Azərbaycan xalqı
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı İlham Əliyevin
və ordumuzun ətrafında getdikcə
sıx birləşir, hər gün verilən qələbə
xəbərləri insanlarda yüksək ovqat
yaradır, mübarizə əzmini artırırdı.
Düşmən özü də tamamilə darmadağın olacağını, Azərbaycan
Ordusunun mərhəmətinə möhtac
qalacağı günə çox az qaldığını
yaxşı bilirdi.
Ermənistan dərk edirdi ki,
Azərbaycana yönələn bu mənfur
əməlləri cəbhədə, torpaqlarımızın azadlığı uğurunda aparılan
savaşda əvəzsiz qalmır, yüz qat
artıq cavab alır. Çünki silahlı
qüvvələrimizin güc-qüdrətinə yaxşı
bələddir. Bilir ki, bu gün cəbhədə
əldə ediyimiz qələbələrin əsası son
17 il ərzində qoyulub. Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyev
ordumuzun güclənməsinə daim
önəm verib, ən müasir döyüş texnikasının alınmasını gerçəkləşdirib.

Əsgər və zabitlərimizin sosial
şəraitinin yaxşılaşdırılmasını daim
diqqət mərkəzində saxlayıb. Məhz
bütün bunların nəticəsi idi ki, Vətən
müharibəsində ordumuz möhtəşəm
uğurlara imza atdı, döyüş meydanında öz üstünlüyünü dəfələrlə
sübut etdi.
Bəzi jurnalistlərin guya
Azərbaycan tərəfində muzdluların vuruşması suallarına cavab
olaraq Prezident İlham Əliyev qeyd
etdi ki, Azərbaycanın 100 minlik
nizami ordusu var və heç bir kənar
dəstəyə ehtiyacı yoxdur. Əksinə,
Ermənistan müxtəlif ölkələrdən
çoxsaylı muzdlular və terrorçuları
cəlb edərək onlardan Azərbaycana
qarşı istifadə edir. Dövlətimizin
başçısı, eyni zamanda, bildirdi ki,
Azərbaycan Ordusu öz yüksək
texnoloji silahları ilə Ermənistandan
fərqli olaraq yalnız legitim hərbi
hədəflərə zərbələr endirir.
Yeri gəlmişkən, uzun illər idi ki,
bəzi xarici ölkələr, təşkilatlar, siyasi
dairələr Azərbaycana deyirdilər
ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Lakin Prezident İlham Əliyev
“Dəmir yumruq” əməliyyatı ilə
sübut etdi ki, münaqişənin hərbi
həlli var. Nəticədə ölkəmiz BMT
Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə
ilə bağlı məlum dörd qətnaməsini
özü reallaşdırdı.
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını 30 il işğal altında saxlaması bir daha göstərdi ki, təəssüf
ki, beynəlxalq hüquq işləmir və
ona riayət olunmur. Güc amili
beynəlxalq münasibətlərdə ön sıraya çıxır. Azərbaycan isə öz gücünü
məhz BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qeyd edilən qətnamələrinə uyğun
olaraq, beynəlxalq hüququn normaları çərçivəsində gerçəkləşdirdi.
Bu işğalçını “Sülhə məcburetmə”
əməliyyatı idi.
Beləliklə, dövlətimizin başçısı-

Azərbaycan bu sınaqdan da şərəflə çıxacaq
Möhtərəm Prezidentimiz bu
istiqamətdə çox böyük sosial paketin
təqdim edildiyini də diqqətə çatdırdı. Koronavirusdan əziyyət çəkən
insanlara, o cümlədən, qeyri-formal
məşğulluqla məşğul olan insanlara
və işsiz vətəndaşlara bir neçə milyard
manat dəyərində yardım göstərildiyini
deyən möhtərəm Prezidentimiz bu
ay ərzində peyvəndin Azərbaycana
gətiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Bununla əlaqədar bütün kontraktlar
imzalandığını diqqətə çatdırdı.
Göründüyü kimi, bu qorxunc
kabusa qarşı mübarizə daim dövlətin
diqqət mərkəzindədir. Elə bunun
nəticəsidir ki, Azərbaycan dünyada
pandemiyadan ən az zərər çəkən
ölkələrdəndir. Son vaxtlar pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri daha
geniş vüsət alıb. Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin strukturları tərəfindən
paytaxt ərazilərdəki əsas küçə, prospekt və yollarda artıq 18-ci dəfədir
ki, əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri həyata keçirilb. Sonuncu
dəfə, ümumilikdə, 554 küçə dezinfeksiya olunub. Bütün bunlar Bakı

Yanvarın 6-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədə dövlətimizin
başçısı koronavirus pandemiyasına
qarşı mübarizə ilə əlaqədar həyata
keçirilən tədbirlərə də münasibət bildirdi.
Möhtərəm Prezidentimiz koronavirusun
bütün dünya üçün çox böyük sınaq olduğunu diqqətə çatdırdı. Azərbaycanın bu
sınaqdan şərəflə çıxdığını bildirən ölkə
başçısı hazırda vəziyyətin tam nəzarətdə
olduğunu vurğuladı. Qeyd etdi ki, operativ tədbirlər nəticəsində
yeni xəstəxanalar, laboratoriyalar alındı, həkimlər səfərbər olundu. Həkimlərin, eləcə də koronavirus xəstələrinə qulluq edən
həkimlərin maaşları artırıldı və hazırda əməkhaqqının 3-5 misli
maaş alırlar.
şəhərində sakinlərimizin həyatının
təhlükəsizliyinin təmin olunması
məqsədinə xidmət edir.
Koronavirusun daha çox yayılmasına imkan verməmək üçün hər
kəs karantin qaydalarına ciddi riayət
etməlidir. Tibbi maskalardan istifadə

və digər gigiyenik qaydalara əməl
etmək virusa yoluxanların sayının
kəskin azalmasında da özünü büruzə
verir.
Bayram günlərində Bakıya girişçıxışa nəzarətin gücləndirilməsi də
müsbət nəticəsini göstərdi. Gündəlik

yoluxmaların sayının 4000-dən 500600-ə düşməsi həyata keçirilən ciddi
profilaktik tədbirlərin nəticəsidir. Bu,
təxminən, 7-8 dəfə azalma deməkdir.
Artıq 10 aydan çoxdur ki,
bəşəriyyəti ciddi narahat edən koronavirus pandemiyasına qalib gəlmək
əzmindəyik. Bu, bizim özümüzdən
asılıdır. Azərbaycan artıq dünyada
qalib xalq kimi tanınır. Otuz il ərzində
hegemonluq edən, torpaqlarımızı
işğal altında saxlayan təcavüzkar
Ermənistana və onun güclü havadarlarına 44 gün ərzində qalib gələn
xalq koronavirus pandemiyasının
qarşısında aciz qala bilməz. Pandemiyanın tüğyan etdiyi müddətdə nəzərdə
tutulan bütün sosial proqramlar uğurla
icra olunub, əhalinin həyat səviyəsinin
yüksəldilməsi istiqamətində bütün imkanlardan istifadə edilib. Bütün bunlar
bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan
bu bəlaya da qalib gələcək və həyat
əvvəlki axarında davam edəcək.

Səhər İSMAYILOVA,
Bakı Şəhər İcra hakimiyyəti Başçısı
Aparatının sekror müdiri

nın qətiyyətli siyasəti Ermənistan
və onun ədalətsiz havadarlarının
acı məğlubiyyəti ilə nəticələndi,
Azərbaycan uzun illər çəkən bu
ədalətsiz siyasi-hərbi mübarizədən
qalib çıxdı. Azərbaycan Prezidenti müdrik siyasəti, qətiyyəti ilə
status-kvonu dəyişdirdi, təmas
xəttini darmadağın etdi. Haqq
işində Azərbaycan xalqının birliyi,
qalib Prezidentinə və qəhrəman
Azərbaycan Ordusuna inamı bu tarixi qələbəni reallaşdırdı. Qarabağın
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olduğunu bir daha təsdiq etdi.
Bu haqq savaşı Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyanın
ölkəmizə qarşı qaldırdığı əsassız
iddialarla və hikkələrlə danışması
fonunda bir daha onun və antidemokratik, qaniçən hökumətinin
faşist ideologiyasına xidmət
etdiyini bütün dünyaya göstərdi.
Vətən müharibəsində möhtəşəm
qələbəmiz Ermənistanı sosial-iqtisadi tənəzzülə, mənəvi-psixoloji
duruma gətirib çıxardı, ölkədə daxili qarşıdurma pik həddə çatdı.
Ermənistanın rəhbər vəzifəli
şəxsləri mövcud durumu etiraf
etdilər. İşğalçı ölkənin prezidenti Aram Sarkisyan bildirdi ki,
minlərlə gəncin ölümü Ermənistan
cəmiyyəti üçün faciədir: ”İyirmi
altı il bundan əvvəl bizim güclü
ordumuz var idi. Bu dövr ərzində
Azərbaycan bu istiqamətdə böyük
güc sərf etmiş, müasir texnologiyalara nail olmuş, Ermənistan isə
arzusunu reallıq kimi qəbul etmişdir. Ermənistan deyirdi ki, güclü
ordusu var, amma reallıqda isə bu,
yoxdur”.
Hazırda işğaldan azad edilən
yaşayış məntəqələrimizdə vandal
ermənilər tərəfindən dağıdılan
infrastrukturun bərpa edilməsi
ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir.
Şuşa, Kəlbəcər, Laçın və digər

rayonlarımızda yararsız hala salınan məscidlərin, tarixi abidələrin,
məktəblərin bərpası istiqamətində
layihələr hazırlanır. Yağı tapdağından qurtulan torpaqlarda sənaye
və kənd təsərrüfatı sahələrinin
inkişaf etdirilməsi üzrə proqramlar
işlənilir.
Dövlətimizin başçısı Füzuli
və Cəbrayıl rayonlarına səfəri
zamanı bu barədə fikir bildirərək
deyib: “Onlar hesab edirdilər ki, bu
dağıntılardan sonra Azərbaycan
əhalisi heç vaxt buraya qayıtmayacaq. O məqsədlə buranı dağıdıblar.
Amma səhv ediblər. Biz qayıtmışıq.
Bax, durmuşuq burada, öz doğma
torpağımızda, Cəbrayıl şəhərində.
Bütün buraları bərpa edəcəyik.
Yeni böyük baş plan tərtib
ediləcək. Müvafiq göstərişlər
verilib. Hər bir şəhər üçün xüsusi
baş plan tərtib ediləcək. Burada bütün inzibati binalar, ictimai
binalar, məktəblər, tibb ocaqları
yaradılacaq. Bütün infrastruktur
yaradılacaq. Küçələr salınacaq,
parklar, xiyabanlar salınacaq.
Bütün şəhərlərdə qələbə abidələri
ucaldılacaq və həyat qayıdacaq”.
Bəli, Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, yenə də Azərbaycan
vətəndaşları bu tarixi torpaqlarımızda yaşayacaq, qurub- yaradacaqlar. Amma bugünkü tarix
heç vaxt unudulmayacaq. Bu
dağılmış, yandırılmış evlər, viran
qoyulmuş kənd və şəhərlər erməni
vəhşiliyinin canlı şahidləridir. Bu
evlərdə, bu şəhərlərdə yaşayacaq
insanlarımızın Vətən sevgisi ilə hər
qarış torpağımız tez bir zamanda
canlanacaq, yurd yerlərimiz gülüstana çevriləcək.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

“Memorial komplekslərlə, bizim zəfərimizi əks etdirən abidələrlə bərabər,
işğal muzeyləri də yaradılmalıdır. İndidən bu muzeylərin konsepsiyasını
işləyin. Bu muzeylərdə Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin ümumi mənzərəsi
əks olunmalıdır”. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 6-da
2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədə
çıxışı zamanı bildirib

Açıq səma altında işğal muzeyləri yaradılacaq
Prezident bildirib ki, hər bir şəhərdə
dağıdılmış yerlər qalmalıdır ki, bunu heç
kim heç vaxt unutmasın. Şəhərsalma işləri
aparılarkən müəyyənləşdirib, sonra mənə
məruzə edin, misal üçün, Ağdam şəhərinin,
Füzuli şəhərinin, digər şəhərlərin hansı
hissəsi, hansı kvartalı dağıdılmış vəziyyətdə
qalsın, Ermənistan işğalının açıq səma
altında muzeyi kimi.
Dövlət başçısı deyib: “Azad olunmuş
bütün şəhərlərdə işğal muzeyləri də yaradılmalıdır. Memorial komplekslərlə, bizim
zəfərimizi əks etdirən abidələrlə bərabər,
işğal muzeyləri də yaradılmalıdır. İndidən
bu muzeylərin konsepsiyasını işləyin. Bu
muzeylərdə Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin
ümumi mənzərəsi əks olunmalıdır. Eyni
zamanda, hər bir şəhərin, hər bir rayonun

öz təqdimatı orada göstərilməlidir ki, həm
Azərbaycan vətəndaşları bunu heç vaxt
unutmasınlar, həm də xaricdən gələn qonaqlar
görsünlər biz hansı vəhşilərə qarşı müharibə
aparmışıq, öz torpağımızı və Cənubi Qafqazı
hansı bəladan xilas etmişik".

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı – Şuşa
Nahaq yerə bu şəhəri Qafqazın konservatoriyası
adlandırmırlar. Ötən əsr boyu Şuşa Azərbaycanın mədəni
həyatında cox əhəmiyyətli rol oynayıb. Sovet dövründə
burada keçirilən respublika əhəmiyyətli mədəni tədbirlər
öz populyarlığı ilə seçilərdi. “Xarı Bülbül” musiqi
festivalına müxtəlif ölkələrdən gələn sənət adamları bu
gün də həmin tədbiri xoş xatirələrlə yad edirlər. Vaqif
Poeziya Günləri də yaddaşımızdan silinməyib. Bu şəhərin
hər küçəsində, hər dalanında mədəniyyət elementlərini
müşahidə etmək mümkün idi. Tarixi-mədəni və dini
abidələrlə zəngin bir şəhər idi, Şuşa. Görkəmli sənət
adamlarının, ictimai xadimlərin ev muzeyləri turistərin
sevimli məkanına çevrilmişdi.
Dəfələrlə bu şəhərdə olmuşdum.
Burada olan kitabxanalarda, Kitabxanaçıliq Texnikumunda (indiki Şuşa
Humanitar Kolleci), Xalça Muzeyinin
Şuşa Filialında, digər muzeylərdə
gördüyüm eksponatlar bu gün də
yaddaşımdan silinməyib.
Sevindirici haldır ki, Prezident
İlham Əliyev Şuşanı Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı elan etdi:
“Mən Şuşa şəhərini Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı elan edirəm.
Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab
edirəm ki, nəinki Azərbaycanın,
bölgənin mədəni paytaxtı sayıla bilər.
Şuşanın mədəni həyatı zəngin olmalıdır. Şuşanın bərpası ilə əlaqədar
işlərə artıq start verildi. Mənim
göstərişimlə böyük heyət oraya ezam
edildi. Deməli, yaşayış fondunun,
tarixi abidələrin təftişi aparılmalı,
vurulmuş ziyan dəqiq hesablanmalıdır
və biz Şuşa şəhərinin restavrasiyasına başlamalıyıq. Ancaq yenə də
vaxt itirmədən, ancaq, eyni zamanda,
tələsmədən Şuşanın ilkin siması,
tarixi siması bərpa edilməlidir”.
Prezident İlham Əliyev Anar
Kərimovu Mədəniyyət naziri təyin
olunması ilə əlaqədar videoformatda
qəbul edərkən qeyd etdi ki, Şuşada yerləşən məscidlərimiz əsaslı
şəkildə təmir edilməli, bərpa olunmalı,
onların öz siması qaytarılmalıdır.
Şuşa şəhərində ermənilər bir məscidi
guya təmir etdirmək istəyiblər: “O
da, sadəcə olaraq, təbliğat xarakterli bir addım idi. Çünki 60-dan çox
məscidi dağıtmısan, o cümlədən,
Zəngilan şəhərindəki məscidi, – mən
orada olarkən o məscidin önündə
Azərbaycan xalqıma sözlərimi dedim,

o məscidin ancaq bir neçə divarı
qalıb, – bu necə olur ki, sən Şuşada
bir məscidi guya təmir etdirirsən?
Sadəcə olaraq, təbliğat üçün desin
ki, bəli, biz burada müsəlman dininə
hörmət göstəririk. Ancaq əfsuslar
olsun ki, Şuşadakı bu məscidin
təmirində xarici mütəxəssislər iştirak
ediblər, özü də bizdən icazəsiz. Necə
ola bilər, Azərbaycan ərazisinə bizdən
icazəsiz gedəsən, bizim məscidimizi
işğalçı ermənilərlə birlikdə guya
təmir edəsən?! Bu, hansı beynəlxalq
normalara sığır? Hansı mənəvi
çərçivələrə sığır? Hansı şirkət, yaxud
da ki, insanlar bunu özlərinə rəva
görə bilərlər? Bunlar bizim tarixi
abidələrimizdir, bizdən soruşun. Yoxsa, özbaşına gedəsən başqa ölkənin
zəbt edilmiş, işğal olunmuş torpaqlarına, orada özün üçün iş görəsən.
Məscidin tarixi siması dəyişdirilib.
Ona görə mən sizə tapşırıq verirəm,
o məscidin daxili tərtibatına yenidən
baxmaq lazımdır. O təmir bizə
lazım deyil. Biz oranı yenidən təmir
etdirəcəyik, ona öz simasını qaytaracağıq”.
Dövlət başçısı Şuşada Vaqif poeziya günlərinin bərpa edilməsinin də
əhəmiyyətini vurğulayıb: “Vaqif poeziya günləri ənənəvi olaraq keçirilirdi.
Yadımdadır, mən də atamla birlikdə
Vaqif poeziya günlərində olmuşam.
Vaqifin məqbərəsinin açılışında
olmuşam, o qarlı-şaxtalı havada. İndi
Vaqifin məqbərəsini görəndə adamın
ürəyi ağrıyır. Nə qədər vəhşilik ola
bilər? Nə qədər qəddarlıq ola bilər?
Özü də Azərbaycan xalqı axı, sizə nə
edib? Sizə çörək verib. Azərbaycan
xalqı sizə nə edib ki, ürəyinizdə bu

qədər nifrət olsun? Şəhərləri dağıdırsınız, insanları didərgin salırsınız, tarixi abidələri sökürsünüz, nə məqsəd
güdürsünüz? Elə hesab edirlər
ki, bizim yaddaşımızdan silinəcək
bu vəhşilik? Biz 44 gün müharibə
apardıq, Ermənistanı demək olar
ki, tamamilə məğlub etdik. İstənilən
addım ata bilərdik, istənilən addım!
Amma mən demişəm ki, biz mülki
əhaliyə qarşı vuruşmuruq. Biz tarixə
qarşı vuruşmuruq. Biz dini abidələrə
qarşı vuruşmuruq. Onların bir dənə
də olsun dini abidəsi dağıdılıb? Yox!
Orada insanlar arasında itkilər çox
aşağı səviyyədədir. O da təsadüfən
baş verib. Görün, onlar nə ediblər?
Xocalı soyqırımı, məscidlərimizin
dağıdılması, şəhərlərimizin dağıdılması. Mədəni soyqırımı törədiblər
bizə qarşı. Bütün dünya, onların
havadarları, dostları görməlidir.
Onların sözləri ilə desək, müsəlman
əhatəsində olan sivilizasiyalı bir
məkan kimi təqdim etməyə çalışan və
buna inanan xarici havadarları, açın
gözünüzü baxın, nə ediblər onlar?!
Vəhşidirlər. Adam bunu etməz. Bu
vəhşiliyə son qoyulmalı idi və qoyuldu. Kimsə bunlara dərs verməli idi,
yoxsa yox?. Bütün qonşulara meydan oxuyurlar. Əsassız iddialar irəli
sürürlər, torpaq iddiası, ərazi iddiası.
Hər şeyi onlar özününküləşdirmək
istəyirlər. Bizim musiqimizi oğurlayırlar. Gedin açın, onların öz musiqisi
kimi təqdim etdikləri musiqilərin böyük
hissəsinin müəllifi Üzeyir Hacıbəylidir
və bizim digər bəstəkarlarımızdır.
Bizim mətbəximizi oğurlayırlar. Qonşu
xalqların mətbəxini oğurlayırlar. Tarixi
abidələri oğurlayırlar. Kilsələri başqa
xalqlardan, qonşu xalqlardan oğurlamağa çalışırlar”.
Bir məsələni də qeyd etmək
istərdik. Azərbaycan mədəniyyətinin
beşiyi olan Şuşanın tarixi mərkəzinin

UNESCO-nun ümumdünya mədəni
irs siyahısına salınması məqsədilə
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
nominasiya dosyesinin hazırlanması istiqamətində işlərə başlanılıb.
Hələ 1977-ci ildə ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Şuşa
Tarix-Memarlıq Qoruğunun 2001-ci
ildə UNESCO-nun dünya irsinin
ilkin siyahısına daxil edilməsi bu
istiqamətdə atılan mühüm addımlardan biri idi. Şuşa Tarixi-Memarlıq Qoruğuna daxil olan abidələrindən Yuxarı və Aşağı Gövhərağa məscidləri,
Xan qızı Natəvanın evi, Qarabağ xan
sarayı, Vaqif türbəsi, Mirzə Salah bəy
Zöhrabbəyovun yaşayış evi, Şuşa
kurqanı, Şuşa mağara düşərgəsi,
Şuşa qalası və digərlərini qeyd etmək
olar. Şuşa şəhərində, ümumlikdə,
549 qədim bina, ümumi uzunluğu
1203 metr daş döşənmiş küçələr,
17 məhəllə bulağı, 17 məscid, 6
karvansaray, 3 türbə, 2 mədrəsə, 2
qəsr və qala divarları mövcud olub.
O cümlədən, 72 mühüm sənət və
tarixi abidəsi, dövlət xadimlərinin və
başqa tanınmış şəxslərin evləri olmuşdur. Hazırda Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindən qeyd edilən tarix-memarlıq
abidələrinin vəziyyətinin öyrənilməsi
ilə bağlı işlər aparılır.
Bəli, bu gün biz Şuşanı yenidən
qururuq, onun mədəni imicini
özünə qytarırıq. Artıq Cıdır düzündə
əsgərlərimiz qarşısında ilk konsert
verildi. Bu möhtəşəm bir tədbir idi.
Füzulidən Şuşaya yeni yol çəkilir.
Cənab Prezident bildirib ki, Şuşaya
dəmir yolu da çəkiləcək. Bütün bunlar
şəhərin həyatına yeni canlanma
gətirəcək, Şuşanın həm də ölkəmizin
əhəmiyyətli turizm məkanına
çevrilməsinə imkan yaradacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Ermənistan defolt ərəfəsindədir
Sabiq maliyyə nazirinin sözlərinə
görə, populist addımlar artıq ölkənin
iqtisadi potensialını dağıdıb. Belə
ki, hökumətin doğum müavinətinin
həcmini, minimum əməkhaqqını
artırması vəziyyəti, əslində, bir qədər
də ağırlaşdırıb. Bunun əvəzində
tənəzzülü doğuran səbəblər araşdırılmalı, problemlərin həlli istiqamətində
uzunmüddətli proqramlar hazırlanıb
gerçəkləşdirilməli idi.
V.Aramyanın fikrincə, investisiya qoyuluşları və ya perspektivli
iqtisadi siyasət üçün dörd əsas
amil vacibdir: “Vergi-büdcə sabitliyi,
pul-kredit və maliyyə sabitliyi, siyasi
sabitlik və təhlükəsizlik. Bunlar isə
Ermənistanda yoxdur”.
Onun qənaətincə, mövcud böhranlı vəziyyətdən çıxmağın yeganə
yolu iqtisadi siyasətin sərtləşdirilməsi
ola bilər. Aramyana görə, onun proqnozları hökumətdən gələn siqnallara
əsaslanır. “Baş nazir səviyyəsində
hökumət müəyyən xərcləri öz üzərinə
götürəcəyini bəyan edir. Belə davam
edərsə, Ermənistan iqtisadi kollaps və
defolt təhlükəsi ilə üzləşəcək”, – deyə
sabiq maliyyəçi xəbərdarlıq edir.
Aramyan təklif edir ki, arzu
olunmaz ssenaridən yayınmaq
üçün hökumət vəziyyətin qəti olaraq
pisləşməsini gözləmədən xalq üçün
ağrılı vasitələrdən istifadə etməlidir:
“Hökumətin apardığı siyasət isə iqtisadi vəziyyəti yalnız ağırlaşdırmaqdadır.
Bəli, zaman gələcək ki, iqtisadiyyat
cari xərcləri qarşılamaq üçün kifayət
qədər pul generasiya edə bilməyəcək.
Borc verənlər – kreditorlar da ya borc
verməyi dayandıracaq, ya da astronomik faizlə borc verəcəklər. Bunun
nəticəsi isə iqtisadi kollaps olacaq.
Nə vaxt ki, investorlar borcdan imtina
edirlər, o zaman defolt baş verir”.
Göründüyü kimi, II Qarabağ
müharibəsində sarsıdıcı zərbə almış
Ermənistanın iqtisadiyyatını heç vaxt
olmadığı qədər ağır bir il gözləyir.
Məğlub ölkənin maliyyə-iqtisadi durumu
hələ müharibədən əvvəl də böhranlı
vəziyyətdə idi. Ağır şəraitdən çıxmağın
tək yolu isə Ermənistanın Azərbaycan
və Türkiyə kimi iki əsas və böyük
qonşusu ilə iqtisadi-ticari əlaqələri
təcili qaydada bərpa etməsidir. Bunun
üçün, ilk növbədə, kommunikasiyalar,
sərhədlər açılmalıdır.
Qeyd edək ki, ötən il Ermənistan
iqtisadiyyatında 7,2 faiz azalma
olub. Tikinti sektoru 11,2 faiz, ticarət
dövriyyəsi 13,5 faiz, xidmətlərin

Ermənistanın keçmiş maliyyə naziri, maliyyə menecmenti üzrə
beynəlxalq mütəxəssis Vardan Aramyan yerli mediaya 2021-ci ildə
ölkəni gözləyən maliyyə-iqtisadi problemlərdən danışarkən bildirib
ki, respublika hazırda defolt ərəfəsindədir. Ona görə də iqtisadiyyatı gözlənilən təhlükədən qorumaq və mümkün kollapsın qarşısını
almaq üçün, ilk növbədə, populist addımlardan təcili imtina etmək
lazımdır.
həcmi 13,6 faiz azalıb. O cümlədən,
ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 12,4
faiz, ixrac 5,2 faiz, idxal 15,9 faiz
enib. İqtisadi vəziyyətin pisləşməsi
dövlət büdcəsinə vergi gəlirlərinin
azalmasına gətirib çıxarıb. Bu. o
deməkdir ki, dövlət 2021-ci ildə
vətəndaşların əməkhaqqını və
təqaüdlərini ödəmək üçün əlavə kredit yükünün altına girməli olacaq.
İqtisadiyyatdakı böhran
səbəbindən Ermənistanda büdcə
balansı da pozulub. Belə ki, ötən il
büdcə kəsirləri kapital qoyuluşunu
üstələyib. Cari il üçün isə büdcə
kəsirinin 342 milyard dram (dövlət
büdcəsinin təxminən, 18,5 faizi və
yaxud, təxminən, 700 milyon dollar)
olması, kapital xərclərinin isə 215
milyard dram (400 milyon dollardan
çox) olacağı proqnozlaşdırılır.
Ötən il müharibədəki məğlubiyyət
Ermənistanın beynəlxalq imicinə
də ciddi ziyan vurdu. Artıq
beynəlxalq investorlar Ermənistanla
əməkdaşlıqdan qaçırlar. “Varelq.am”
saytı yazır ki, müharibədən məğlub
çıxan ölkədən birbaşa xarici sərmayə
gözləmək sadəlövhlükdür. Üstəlik,
qeyri-müəyyənlik, təhlükəsizlik üçün
təhdidlər mövcud investorları da qorxuda bilər. Bəziləri, hətta, öz kapitallarını Ermənistandan geri çəkə bilərlər.

“America konsaltinq” şirkətinin
direktoru Tiqran Crbaşyan deyib ki,
təhlükəsizlik riskləri, ölkədə hökm
sürən siyasi qeyri-müəyyənlik,
iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi və
Ermənistandan kapital axını yeni
fəlakətlərə səbəb ola bilər. Bu,
müharibədən, koronavirus pandemiyasından sonra baş verə biləcək
ən böyük zərbədir. Qeyd olunur ki,
böhranlı iqtisadi vəziyyətdə dövlət
məcburən öz kapital qoyuluşlarını
azaltmalıdır. Bu isə digər investorları
ehtiyatlı olmağa sövq edəcək, investisiya aclığını artıracaq.
Ermənistanda siyasi ab-hava da
getdikcə ağırlaşır. Bu ölkə müxalifəti
nə qədər cəhd göstərsə də, Nikol
Paşinyan istefa vermir. Əksinə,
baş nazir ölkədə yaşanan xaos və
böhrana, eləcə də müharibədəki
məğlubiyyətə görə əks cəbhəni
günahlandırır. N.Paşinyan, hətta, 10
il Ermənistana rəhbərlik edən Robert
Koçaryanın ona ittihamlar yağdırmasına cavab olaraq beynəlxalq
ictimaiyyətin bu gün ölkəsini işğalçı
kimi tanımasını, məhz Koçaryan–Sarkisyan hakimiyyətinin qəsbkarlığı ilə
əlaqələndirir.
İndi N.Paşinyanı təslim olmaqda ittiham edən Serj Sarkisyan və
Robert Koçaryan nədənsə unudurlar

ki, 2016-cı ilin aprel döyüşləri vaxtı
Sarkisyan da xələfi Paşinyan kimi bir
sıra dövlət başçılarına zəng edərək
xilas üçün yalvarmış, Azərbaycanın
şərtlərini qəbul edəcəyini bildirmişdi.
Lakin sonrada Sarkisyanın verdiyi
sözdən qaçaraq bu məsuliyyətin altına girməməsi, hakimiyyəti çox asanlıqla N.Paşinyana “təhvil verməsi” Qarabağ danışıqlarının perspektivliyinə
ciddi zərbə vurmuş oldu.
Əslində, 2018-ci ilin baharında
hakimiyyətə gələn N.Paşinyan Sarkisyanın aqibətindən nəticə çıxartmaq
və münaqişənin nizamlanmasında köhnə səhvləri təkrarlamamaq
əvəzinə, özünü əsl təlxək kimi apararaq müharibənin istənilən vaxt başlaması üçün bütün zəminləri yaratdı.
Nəticədə, Azərbaycan Ordusu uzun
illər davam edən erməni mifi və illüziyalarını tamamilə dağıtdı, regionda
indiyə qədər mövcud olan geosiyasi
konfiqurasiyaya son qoydu.
Hazırda məğlubiyyət fonunda
Ermənistan daxilində baş verənləri
seyr etsək, bu ölkədəki siyasi
hakimiyyətin və müxalifətin hələ də
normal düşünmək qabiliyyətlərinin
olmadığını görərik.
Ermənistanın keçmiş müdafiə
naziri Seyran Ohanyan “Civilnet”ə
verdiyi müsahibəsində uduzduqları
müharibə haqqında danışarkən, bu
məsələdə, əsasən, erməni diplomatiyasını günahkar sayıb. Ohanyan
erməni diplomatiyasının zəifliyi və
ölkə rəhbərliyinin yalan açıqlamaları
üzündən müharibədə uduzulduğunu
bildirib. Keçmiş müdafiə naziri daha
sonra deyib: “Nəinki müharibədə
uduzmamağımız, ümumiyyətlə,
torpaqları itirməməyimiz də mümkün
idi. Döyüşləri bəzi əlverişli bir xətdə
dayandırmaq lazım idi. Hətta, ilkin
təmas xəttini də saxlamaq olardı. Çünki birinci müdafiə xəttimiz
mühəndislik baxımından olduqca
əlverişli idi”.
Onun sözlərinə görə,
məğlubiyyətin bir neçə səbəbi var ki,
onlardan bəziləri də səmərəli dövlət
idarəçiliyinin olmaması, hökumət
tərəfindən ümumi səfərbərlik mühitinin yaradılmaması, habelə intizam
və qanunçuluğun aşağı səviyyəsi idi.
S.Ohanyan əlavə edib ki, Serj Sarkisyan və Robert Koçaryan zamanında
da indiki kimi ölkədə böyük bir qarışıqlıq, xaos və böhran hökm sürürdü.

“Xalq qəzeti”

2020

-ci il xalqımızın tarixində 30 ildən bəri davam etmiş Ermənistan
təcavüzünə son qoyulması, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə qalacaq. Azərbaycan 44 gün ərzində tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad etdi, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi, Ermənistan ordusunu
darmadağın etdi. Bu məğlubiyyət nəticəsində Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atdı, təslim olduğunu bəyan etdi. Rusiya və Azərbaycan
prezidentləri, eləcə də Ermənistanın baş naziri arasında imzalanmış üçtərəfli
bəyanat nəticəsində üç rayonumuz – Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bir güllə belə
atılmadan, bir şəhid belə verilmədən siyasi yollarla geri qaytarıldı. Beləliklə,
Ermənistanın 30 il davam edən işğalına son qoyuldu.

Şəhid ailələrinin, Qarabağ
müharibəsi əlillərinin sosial
müdafiəsi prioritet vəzifədir

Amma müharibə həm də dağıntı, şəhid,
yaralı deməkdir. Azərbaycanın 44 günlük
müharibəsi də itkisiz ötüşmədi. Amma
xalqımız qürur duyur ki, övladları məhz
Vətənin azadlığı uğrunda şəhid və qazı
olublar. Dövlətimiz də özünün bu qəbildən
olan övladlarını həmişə müqəddəs bilir,
onların qayğı və ehtiyaclarının ödənilməsi
istiqamətində lazımi addımlar atır.
Doğrudur, 2020-ci il ölkə iqtisadiyyatı
üçün sosial-iqtisadi cəhətdən kifayət qədər
mürəkkəb bir il oldu. Bu da bütün dünyanı
çənginə almış pandemiyadan irəli gələn
çətinliklərdir. Amma Azərbaycan dövləti bütün
çətinliklərə baxmayaraq, Vətən müharibəsini
qəhrəmanlarının hünərini lazımınca
qiymətləndirdi. Onlar həm müxtəlif adlarla,
orden və medallarla mükafatlandırıldı, həm
də sosial müdafiə cəhətdən
ciddi dəstək aldılar.
Prezident İlham Əliyevin
sədrliyi ilə 2020-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş
videoformatda müşavirə
zamanı dövlət başçısı bu
məsələ üzərində xüsusilə
dayanaraq bildirdi ki, keçən
il sosial sahə ilə bağlı çox
böyük işlər görülüb. Bu il də
şəhid ailələri üçün daha böyük
həcmdə evlərin verilməsini
təmin edilməlidir. Bütövlükdə,
9 mindən çox şəhid ailəsi
dövlət tərəfindən evlərlə və
mənzillərlə təmin edilib. Keçən
il daha 1500 şəhid ailəsi üçün
yeni evlər nəzərdə tutulurdu.
Bu məsələ Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu il yanvarın
15-dək həllini tapacaq, bu ailələr evlərlə
təmin ediləcək. Bu proqram 2021-ci ildə də
davam etdiriləcək. Prezident deyib: “Vətən
müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman
hərbçilərimizin doğmalarına, yaxınlarına
evlər veriləcəkdir. Onu da bildirməliyəm ki,
bundan sonra məcburi köçkünlər üçün evlər
ancaq azad edilmiş torpaqlarda tikiləcək.
Bəzi layihələr davam edir, bəzi layihələr
başa çatmaq üzrədir. İndi Füzuli rayonunda,
Horadizdə və başqa bir kənddə evlər tikilibdir,
onlar, əlbəttə ki, köçkünlərə veriləcək.
Ancaq bundan sonra daha Bakı şəhərində,
Gəncə şəhərində, Sumqayıt, Mingəçevir
şəhərlərində və hər hansı bir başqa
yerdə köçkünlər üçün evlər tikilməməlidir.
Köçkünlər, yəni keçmiş köçkünlər üçün evlər
ancaq azad edilmiş torpaqlarda tikiləcək”.
İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid
olan, müharibədə iştirak edən, yaralanan
əsgərlərimizin ailələrinə dəstək verilməsi
üçün də mexanizmlər hazırlanıb və
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə
dekabrın 31-də şəhid ailələrinin təqaüdü
500 manata, 1-ci qrup müharibə əlillərinin
təqaüdü 400 manata, 2-ci qrup müharibə
əlillərinin təqaüdü 350 manata, 3-cü qrup
əlillərin təqaüdü isə 300 manata qədər
artırılıb. Milli Qəhrəmanlarımızın təqaüdləri
1800 manata çatdırılıb.
Bundan əlavə, Prezident İlham Əiyevin
sərəncamına əsasən, yeni bir təqaüd –
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanına Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdü
təsis olunub, onun məbləği 2000 manat
müəyyən edilib. Prezidentin “Azərbaycan
Respublikasının “Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanı” adı verilmiş şəxslərə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün
təsis edilməsi haqqında” Fərmanında
deyilir: “Azərbaycan Respublikasının işğal
olunmuş ərazilərinin azad olunması zamanı
düşmənin əlverişli ərazilərdə yerləşməsinə
və inadlı müqavimətinə baxmayaraq,
düşmən qüvvələrinin tam məğlub edilməsi
üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarına
və Azərbaycan Respublikasının dövlət
sərhədinin bərpa edilməsi üzrə döyüş

əməliyyatlarına yüksək
peşəkarlıqla rəhbərlik
edilməsinə, həmçinin döyüş
əməliyyatlarında göstərdiyi
şəxsi qəhrəmanlığa görə bir
sıra şəxslər “Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanı” adına layiq
görülmüşlər.
Azərbaycan Respublikasının
“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı”
adı verilmiş şəxslərə və
onların ailə üzvlərinə dövlət
qayğısını artırmaq məqsədilə
qərara alıram: Azərbaycan
Respublikasının “Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı” adı
verilmiş şəxslərə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
təqaüdü təsis edilsin və onun aylıq məbləği
2000 (iki min) manat müəyyən olunsun”.
Təqaüdlərin artırılması, ümumilikdə 100
minədək insanı əhatə edir.
Eyni zamanda, İkinci Qarabağ müharibəsi
döyüşlərində iştirak etmiş və şəhid olmuş
vətəndaşlarımızın ailələri ilə bağlı son bir
ayda görülmüş işlər 7 min şəxsi əhatə edir.
2300 şəxsə sosial ödənişlər təyin olunub.
2000 şəhid ailəsi və müharibə iştirakçısının
ailəsi özünüməşğulluq proqramlarına cəlb
edilib, 2700 nəfərə isə sosial-psixoloji
və reabilitasiya xidmətləri göstərilib.
Əlavə olaraq mülki şəhidlərimizin sosial
ödənişlərinin hamısı tam şəkildə təmin
olunub, onların ailələrinə sosial-psixoloji
reabilitasiya xidmətləri təqdim edilib. Bu
məqsədlə xüsusi işçi qrupu yaradılıb. İşçi

qrupunda bütün əlaqədar dövlət qurumlarının
nümayəndələri var və əlaqələndirilmiş iş
nəticəsində şəhid ailələrinin, müharibədə
yaralanan şəxslərin, müharibə iştirakçılarının
sosial təminatı, sosial ödənişləri, məşğulluq
tədbirləri sürətlə aparılır.
Keçən il avtomobillərin verilməsi proqramı
da davam etdirilib və il ərzində 400 müharibə
əlilinə və əlilliyi olan şəxslərə avtomobillər
təqdim olunub.
Bütün bunlardan başqa, keçən ilin son
günlərində dövlət başçısı əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində
tədbirləri davam etdirmək məqsədilə
“Müharibə və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar
hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
təqaüdünün təsis edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci
il 9 sentyabr tarixli 823 nömrəli fərmanında
dəyişikliklər edərək, 250 manatlıq təqaüdlərin
400 manata, 230 manatlıqların 350 manata,
210 manatlıqların 300 manata qaldırılması
haqqında fərman imzalayıb.
Bundan əlavə, dövlət başçısı keçən il
dekabrın 31-də “Ümumi səbəblərdən I dərəcə
gözdən əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis
edilməsi haqqında” fərman imzalayaraq, bu
qəbildən olan şəxslər üçün aylıq məbləği 210
manat olan təqaüd müəyyən edib.
Göründüyü kimi, şəhid ailələrinin,
Qarabağ müharibəsi əlillərinin, eləcə də
məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin
gücləndilməsi Prezident İlham Əliyevin
daim diqqət mərkəzində olan prioritet
məsələlərdəndir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki
bu insanlar 30 ildən bəri Ermənistanın işğalı
altında inləyən tarixi torpaqlarımızı böyük
şücaət və cəsarətlə azad ediblər, bu yolda
canlarını fəda etməkdən, sağlamlıqlarını
qurban verməkdən çəkinməyiblər. Bununla
da dünya hərb tarixinə yeni şərəfli bir sahifə
yazaraq, Azərbaycanın adını və nüfuzunu
yüksəklərə qaldırıblar. İndi bir çox böyük
ölkələr Azərbaycanın müasir döyüş taktikası
və strategiyasını öyrənməklə məşğuldur.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

5

10 yanvar 2021-ci il, bazar

1993-cü ilin ikinci yarısında
ümummilli lider Heydər Əliyevin
yenidən hakimiyyətə qayıdışı
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik
ideyalarının bərqərar olmasına
şərait yaratdı. Ulu öndər məhz
xalqımızın milli dəyərlərinə, adətənənələrinə, tarixi soykökünə,
xüsusilə, dövlətçilik prinsiplərinə
sadiq qalaraq Azərbaycanın
ideoloji fəaliyyət strategiyasını da
məhz bu amillər üzərində qurdu. Ümummilli lider son dərəcə
təcrübəli dövlət başçısı və görkəmli
siyasi xadim kimi bu çətin və
mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən
müvəffəqiyyətlə gəlmək bacarığı
nümayiş etdirdi. Ölkəmizin sistemli
şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya
olunmasında ikitərəfli və çoxtərəfli
siyasi münasibətlərin genişlənməsi
istiqamətində atılan addımlar
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bununla yanaşı, həmin dövrdə
yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan
Heydər Əliyevin ilk səsləndirdiyi
“Xalqın, Vətənin taleyi hər bir
insanın taleyinə çevrilməlidir!”,
yaxud “Vətən birdir və hamı bu
Vətən üçün çalışmalıdır!” çağırışı bu sahədəki fəaliyyətin əsas
göstəricisi hesab oluna bilər.
Ulu öndər azərbaycançılıq
ideologiyasını tarixi keçmişimizlə,
xalqımızın adət-ənənələri,
dövlətimizin bu günü və gələcəyi
ilə bağlı olduğunu vurğulayırdı. Sovet ideologiyasının təsiri
ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə
səpələnmiş Azərbaycan diasporu
yalnız ölkəmiz yenidən müstəqillik
qazanandan sonra formalaşmağa
və inkişaf yolunu tutmağa başladı. Bu baxımdan, XX əsrin 80-ci
illərinin sonundan etibarən SSRİdə aparılan yenidənqurma siyasəti
və sosializm rejiminin süqutu
xaricdə yaşayan azərbaycanlıların
Vətənlə əlaqələr qurması üçün geniş imkanlar yaratdı. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, 1990-cı ilin qanlı
20 Yanvar hadisələri Azərbaycan
xalqının milli həmrəyliyini nümayiş
etdirən mühüm hadisələrdən biri
olaraq müasir tariximizə şərəf və
qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazıldı. Sovet qoşunlarının 1990-cı
il yanvarın 20-də Bakıya hərbi
müdaxiləsi zamanı yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev bütün
çətinliklərə baxmayaraq, yanvarın 21-də siyasi iradə nümayiş
etdirərək Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlmiş
və SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi bu
cinayəti qətiyyətlə ittiham edən
bəyanatla çıxış etmiş, sovet
rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi kütləvi
qırğın əməliyyatını pisləmiş və bu
tarixi bəyanat dünyada yaşayan
azərbaycanlıları səfərbər edərək
ayağa qaldırmışdı.
Ümummilli liderin
azərbaycançılıq ideyası milli
həmrəyliyi, bütövlüyü təmin edən,
milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik
hissini gücləndirən məfkurədir.
Yəni, milli həmrəyliyin və birliyin
ideoloji əsası olan azərbaycançılıq
ideyası ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən formalaşdırılmışdır. 1990-cı illərdə ulu öndər
azərbaycançılıq ideyasına müraciət
edərək onu milli və birləşdirici təlimə
çevirməyə çalışmış, məhz onun
müstəqil Azərbaycan dövlətinə
rəhbərliyi dövründə azərbaycançılıq
ideyası məzmunca tamamlanaraq
və zənginləşdirilərək, yeni konfiqurasiyada rəsmi dövlət siyasəti
səviyyəsində ölkə vətəndaşlarının
və bütün dünya azərbaycanlılarının
birləşdirici, eləcə də səfərbəredici
milli ideyası statusuna qaldırılmışdır.
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, 31
Dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü kimi qeyd edilməsi
ümummilli lider Heydər Əliyevin
tarixi xidmətidir. Məhz 1991-ci il
dekabrın 16-da ümummilli liderin
təşəbbüsü əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik və
birlik günü haqqında” qərar qəbul
etmiş, bu hadisə azərbaycanlıların
mənəvi birliyinin rəmzinə çevrilərək
əlamətdar bayram kimi ilk dəfə Naxçıvanda geniş qeyd olunmuşdur.
Heydər Əliyev 1993-cü ildə
yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra isə Azərbaycan Respublikası
dünya azərbaycanlılarının mənafe
və maraqlarının təminatçısı olduğunu rəsmən bəyan etdi və məhz
ümummilli lider ilk dəfə olaraq,
xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla
dövlət səviyyəsində sistemli iş
aparmağa başladı. Azərbaycan
dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi,
o cümlədən beynəlxalq
əlaqələrin qurulmasında və
genişləndirilməsində diasporun
əhəmiyyətini dəyərləndirən zəngin
təcrübəyə malik, dövlət xadimi
Heydər Əliyevin ABŞ, Almaniya,
Fransa, Türkiyə, Böyük Britaniya, Rusiya, Çin və digər ölkələrə
işgüzar səfərlərində, oradakı
həmvətənlərimizlə görüşlərdə
səsləndirdiyi fikirlər həm ölkə
vətəndaşları, həm də Azərbaycan
diasporu üçün səmərəli fəaliyyət
proqramı kimi bu gün də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycançılıq ideyasının, milli birliyin və həmrəyliyin
möhkəmləndirilməsi üçün dünyaya
səpələnmiş soydaşlarımızın Vətənlə

Müqəddəs Vətən müharibəsi zamanı xaricdə
yaşayan soydaşlarımızın düşmənin və antiAzərbaycan dairələrin məkrli təxribatlarına qarşı
cəsarətli etirazları, Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində fədakar
xidmətləri Qələbəmizə layiqli töhfə olmuşdur.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
azərbaycanlılarda böyük inam və
ruh yüksəkliyi yaratdı.
Nəticədə, rəşadətli Azərbaycan
Ordusu 28 ildən artıq işğal altında
olan torpaqlarımızı azad etmək
üçün genişmiqyaslı əks-hücum
əməliyyatları həyata keçirilməklə
yanaşı, düşmənin bu illər ərzində
yaratdığı “yenilməzlik” mifologiyasını darmadağın etdi. Bununla
yanaşı, dövlətimizin başçısının xarici kütləvi informasiya vasitələrinə
verdiyi çoxsaylı müsahibələri
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzü, davam edən
hərbi əməliyyatlarla bağlı tarixə,
beynəlxalq hüquqa və ədalətə
əsaslanaraq, tutarlı arqumentlər
üzərində qurulan aydın, məntiqli
fikirləri, ölkəmizin haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında müstəsna rol
oynadı. Həmçinin bu müsahibələr
informasiya məkanında da
düşmənin yalan üzərində qurul-

Milli birlik, həmrəylik və diaspor
quruculuğu istiqamətində dövlət siyasəti
əlaqələrinin, xüsusilə, ölkəmizin
bütün məsələlərdə milli maraqlarının və tarixən formalaşmış mənəvi
dəyərlərinin qorunması məqsədilə
diaspor quruculuğu sahəsində bir
sıra mühüm addımlar atılmışdır.
Bu baxımdan, ulu öndərin 2001-ci
il noyabrın 9-10-da Bakı şəhərində
Dünya Azərbaycanlarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında 23 may
2001-ci il tarixli sərəncamı diaspor
quruculuğu sahəsində həlledici
mərhələ oldu. Bu fəaliyyətin nə
qədər ciddi və genişmiqyaslı olduğunu “Xaricdə yaşayan
azərbaycanlılarla bağlı dövlət
siyasəti haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun qüvvəyə
minməsi bir daha təsbit etdi. Müdrik
şəxsiyyətin 2002-ci il dekabrın
27-də imzaladığı fərman diaspor
siyasətinin həyata keçirilməsi
ilə əlaqədar dövlət orqanlarının
fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən
etdi. Qanunda Azərbaycan diasporu
ilə bağlı təsbit olunmuş maddələrin
səmərəliliyinin artırılması, diasporumuzun təşkilatlanması, dünya
azərbaycanlılarının birliyinin
yaranması, dövlətimizin bu sahədə
apardığı siyasətin təbliğinə nail
olmaq kimi konkret məqsəd və
vəzifələr yer alır. Bir qədər əvvəl isə
– 2002-ci il iyulun 5-də ümummilli
lider Heydər Əliyev “Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin yaradılması haqqında”
imzaladığı fərman Azərbaycan
diasporunun fəaliyyətinin mütəşəkkil
qaydada əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının siyasi və
ideoloji birliyinin təminatı baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb
edən mühüm tarixi sənəd olmuşdur. 2008-ci il noyabrın 19-da isə
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin əsasında Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycanın sərhədlərindən, eləcə
də tarixi torpaqlarından kənarda
yaşayan soydaşlarımızın Vətəndən
uzaqda milli həmrəylik ətrafında
birləşdirilməsi, eləcə də diaspor
quruculuğu sahəsində dövlət
siyasətinə xidmət edəcək belə bir
komitənin yaradılması məhz ümummilli liderin uzaqgörən şəxsiyyət
olması ilə yanaşı, dünya ölkələri
üçün də bir nümunəyə çevrildi.
Bu baxımdan, diaspor quruculuğu işində yaxından köməklik
göstərən və xaricdə yaşayan
soydaşlarımızın milli-mənəvi
dəyərlər, milli həmrəylik və
azərbaycançılıq ideyası prinsipləri
kontekstində formalaşmasına
çalışan ümummilli lider Heydər
Əliyevin diaspor məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməsi və bu sahədə
vahid dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsi həmvətənlərimizin
təşkilatlanması prosesini
sürətləndirmişdir.
Bu gün ideoloji dəyərlər,
əsası ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş
azərbaycançılıq ideyasının rəhbər
tutduğu əsas prinsiplər Prezident
İlham Əliyev tərəfindən qorunur
və uğurla inkişaf etdirilir. 2016cı il iyunun 3-də Bakıda dövlət
başçısının təşəbbüsü ilə keçirilən
Dünya Azərbaycanlılarının IV
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zərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra, dövlətçiliyini inkişaf etdirərək möhkəmləndirmək
üçün tarixi fürsət əldə etdi. Lakin ölkəmiz Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları, eləcə də hərbi təcavüzü ilə qarşılaşdı və nəticədə torpaqlarımız işğal
altına düşdü. Həmin dövrdə ölkə çətin vəziyyətdə idi, ordu formalaşmamışdı,
hansı istiqamətdə addımlar atılacağı bilinmirdi. Ölkədə sabitlik yox idi, xaos,
hakimiyyətsizlik hökm sürürdü. Bu baxımdan, Ermənistanın hərbi təcavüzünün
qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqtisadi baxımdan
inteqrasiya olunmaq zərurəti düşünülmüş, ardıcıl və milli maraqların qorunmasına
əsaslanan xarici siyasət tələb edirdi.
Qurultayında 49 ölkədən 500dən çox diaspor nümayəndəsi
və qonaq iştirak edirdi. Bu qurultay dünyanın müxtəlif ölkələrinə
səpələnmiş 50 milyon nəfərdən
artıq azərbaycanlının bir araya
gəlməsində mühüm rol oynayaraq
azərbaycançılığın böyük tarixi imkanlara, birləşdirmə, səfərbər etmə
gücünə malik olduğunu bir daha
sübut etmiş oldu. Ölkəmizin başçısı
bu məsələyə diqqəti bir daha cəlb
edərək Dünya Azərbaycanlılarının
IV Qurultayındakı çıxışında
demişdir: “İlk növbədə əlbəttə,
biz istəyirik ki, dünyada yaşayan
azərbaycanlılar öz tarixi Vətənləri
ilə əlaqələri heç vaxt kəsməsinlər.
Daim əlaqədə olsunlar, Azərbaycan
ilə bağlı olsunlar. Beləliklə, onlar özlərini daha da rahat hiss
edəcəklər. Belə olan halda
Azərbaycan dövləti onlara daha da
böyük dəstək verə biləcək. Hazırda
xaricdə yaşayan azərbaycanlıların
sayı milyonlarla ölçülür. Əlbəttə
ki, onlar yaşadıqları ölkələrin
vətəndaşlarıdır. Mən çox istəyirəm
ki, onlar yaşadıqları ölkələrdə
daha da böyük mövqelərə nail
ola bilsinlər. Yaşadıqları ölkələrin
ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında
daha da fəal rol oynasınlar”.
Eyni zamanda, dövlət başçısı
bildirmişdir ki, diaspor təşkilatları
ilə səfirliklər arasında möhkəm
əlaqələr olmalı və bu əlaqələr
güclənməli, o cümlədən xarici
ölkələrdə dövlət, hökumət, qanunvericilik orqanlarında Azərbaycan
diaspor nümayəndələrinin sayı
daha da çox olmalıdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev Azərbaycan, xüsusilə,
Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması məsələsinə diqqəti
daha çox cəlb edərək IV Qurultaydakı çıxışında diqqətə çatdırmışdır ki, Azərbaycan həqiqətlərini
müxtəlif ölkələrə çatdırmaq
üçün lazımi tədbirlərin görülməsi
haqqında müzakirələr aparılmalı,
proqram tərtib edilməlidir: “Əgər
Azərbaycan dövləti bu işdə hər
hansı bir formada öz dəstəyini verə
bilərsə, biz buna hazırıq. Əsas
odur ki, biz bunu planlı şəkildə icra
edək. Bu, Azərbaycanın diaspor
təşkilatları olan bütün ölkələrdə
bəlkə də birinci məsələ olmalıdır.
Azərbaycan həqiqətləri haqqında
əlbəttə ki, dünya ictimaiyyətinə
geniş informasiya verilməlidir. Biz
dövlət olaraq bunu etməyə çalışırıq. Ancaq diaspor təşkilatlarından
da çox şey asılıdır. Xüsusilə, biz
bunu Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin həlli ilə bağlı informasiya təminatında görürük”.
Qeyd etmək lazımdır ki,

Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın gördüyü işlər olduqca
təqdirəlayiqdir. Belə ki, Mehriban
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondu bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya
çatdırılması istiqamətində sistemli
və ardıcıl fəaliyyət həyata keçirir.
Xocalı soyqırımının tanıdılması və
soyqırımına siyasi qiymət verilməsi
istiqamətində görülən işlər artıq
daha ciddi nəticələr verir və bu
proses genişlənməkdə davam edir.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi
və fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə artıq
bir sıra ölkələrdə Azərbaycan evləri
və “Qarabağ” adlı Azərbaycan
məktəbləri fəaliyyətə başlamışdır.
Hazırda xarici ölkələrdə
yaşayan azərbaycanlıların
təşkilatlanması prosesində
Prezident İlham Əliyevin tapşırıq
və tövsiyələri, dövlət siyasətinin
prinsipləri, Azərbaycanın milli maraqları rəhbər tutulmuş, bu prosesi
keyfiyyətcə yeni müstəviyə çıxarmaq məqsədilə diaspor quruculuğu
sahəsində nailiyyətləri ilə tanınmış
digər xalqların təcrübəsindən faydalanmaqla, tarixi və regional faktorlarla yanaşı, mövcud siyasi reallıqlar, eyni zamanda, təsis edilən
icmaların fəaliyyət perspektivlərini
nəzərə almaqla Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsi daha geniş
fəaliyyət göstərir. Heç şübhəsiz
ki, komitənin təşkilatlandırma,
təbliğat və maarifçilik meyarlarına söykənən ümumi strategiyası dünya azərbaycanlılarını
yeni platformalarda birləşdirir.
Bu baxımdan, hər bir diaspor
təşkilatının qarşısına qoyduğu
əsas məqsəd ölkəmizin milli maraqlarını beynəlxalq münasibətlər
sistemində uca tutmaq, ictimai,
siyasi və mədəni sahələrdə təbliğ
etmək, geniş əlaqələr yaratmaqla
düşünülmüş ideoloji fəaliyyət strategiyasını reallaşdırmaq və konkret
nəticələr qazanmaqdır. Dövlət
Komitəsinin nəzdində yaradılmış
Azərbaycan Diasporuna Dəstək
Fondunun məqsədi dünyadakı
diaspor təşkilatlarımıza maliyyə
dəstəyi göstərməkdir. Bununla
yanaşı, xarici ölkələrdə diasporun
təşkilatlanmasına xidmət edən 12
Koordinasiya Şurası yaradılmışdır
ki, bunlar da ümumilikdə, 26 ölkəni
əhatə edir. ABŞ və Türkiyədə
şuraların təsis edilməsi məqsədilə
işçi qrupu yaradılmış və bu
istiqamətində fəaliyyət “Strateji Yol
Xəritəsi”nə uyğun şəkildə davam
etdirilir.

Qeyd etmək vacibdir ki, son
illərdə xarici ölkələrdə fəaliyyət
göstərən Azərbaycan və türk
diaspor təşkilatları arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
istiqamətində həm dövlət, həm
də qeyri-hökumət təşkilatları
səviyyəsində bir sıra mühüm
tədbirlər görülmüş, Azərbaycan
icmalarına türk diasporunun təşkilatçılığı ilə keçirilən
tədbirlərdə fəal iştirak etmək
tövsiyə olunmuşdur. Keçirilən
tədbirlərin daha da uğurlu alınmasında və diasporlar arasında
münasibətlərin uzunmüddətli
qurulmasında Azərbaycan və
Türkiyənin dövlət başçılarının
da bu istiqamətdə ictimai-siyasi
fəaliyyətləri ilə hər zaman vahid platformadan çıxış etməsi
diqqəti cəlb edir. “Azərbaycan və
Türk diaspor təşkilatlarının birgə
fəaliyyət strategiyası”nda nəzərdə
tutulmuş vəzifələrin həyata
keçirilməsi istiqamətində səylərin
gücləndirilməsi, diasporlarımız
arasında əlaqələrin get-gedə
möhkəmlənməsi, xüsusilə, vahid
platformadan çıxış etməsi hər iki
dövlətin daim bir-birinin yanında
olmasının bariz nümunəsidir. Biz
buna Ermənistanın Azərbaycana
qarşı sentyabrın 27-dən başlayan
hərbi təcavüzünə cavab olaraq
ölkə Prezidentinin rəhbərliyi ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
işğal altında olan torpaqlarımızı
azad etmək üçün genişmiqyaslı
əks-hücum əməliyyatları zamanı, xüsusilə, 44 günlük Vətən
müharibəsinin getdiyi günlərdə
Azərbaycan və türk diaspor
təşkilatlarının birgə fəaliyyətlərində,
həmçinin dünya informasiya
məkanına operativ və obyektiv
məlumatların çatdırılmasında da
şahid olduq.
Prezident, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qəhrəman ordumuz
sentyabrın 27-dən Ermənistanın
hərbi təcavüzünə cavab olaraq,
işğal altında olan torpaqlarımızı
azad etmək üçün genişmiqyaslı
əks-hücum əməliyyatları həyata
keçirdiyi günlərdə, xalqımız
bütünlüklə, müzəffər Ali Baş Komandanın ətrafında səfərbər oldu.
Azərbaycan torpaqlarının hər qarışının azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlər, qüdrətli ordumuzun şanlı
tarix yazaraq düşmən üzərindəki
sarsıdıcı zərbələri, eləcə də bir sıra
mühüm əhəmiyyətli şəhərlərimizin,
yaşayış məntəqələrimizin,
həmçinin müxtəlif istiqamətlərdə
strateji yüksəkliklərin işğalçılardan azad edilməsi xalqımızda, o
cümlədən dünyada yaşayan bütün

muş təbliğat maşınına ağır zərbə
vurdu və Ermənistanın təcavüzkar
siyasətinin, eləcə də onun
himayədarlarının ifşa olunması ilə
nəticələndi.
Prezident İlham Əliyevin xarici
kütləvi informasiya vasitələrinə
verdiyi çoxsaylı müsahibələri və
xalqa müraciətləri bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıları
ölkəmizin milli maraqları, birlik və
həmrəyliyi istiqamətində birləşdirici
amilə çevrildi. Bu baxımdan,
dünyanın müxtəlif ölkələrində
yaşayan minlərlə soydaşımız 44
gün ərzində Azərbaycan Ordusunun qələbələri və işğal olunmuş
torpaqlarımızın azad edilməsi
münasibəti ilə Prezident, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevə ünvanladıqları
məktublarda Azərbaycan dövlətinə,
xalqına və Prezidentinə dəstək
ifadə olunmuş, dünyanın hansı
ölkəsində yaşamasından asılı
olmayaraq, hər bir azərbaycanlı
işğalçı Ermənistan ordusuna qarşı
bu haqq mübarizəmizdə ölkəmizin
yanında olduğunu və ordumuzun
qazandığı qələbələrdən qürur hissi
keçirdiyini, ehtiyac yaranarsa, həm
ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə
Vətənin müdafiəsinə hazır olduqlarını bildirmişdirlər.
Dövlət başçımızın prinsipial mövqeyi, səsləndirdiyi tutarlı
dəlillər və əsaslı fikirlər döyüş
meydanında rəşadətli ordumuzun
əldə etdiyi qələbələr diplomatiya
meydanında da uğurlara çevrildi və ölkəmizin İkinci Qarabağ
müharibəsindəki hərbi-diplomatik
Qələbəsini şərtləndirdi. Prezident
İlham Əliyevin erməni yalanlarının dünya miqyasında ifşası
istiqamətində fəaliyyəti informasiya
müharibəsində də Azərbaycanın
haqlı mövqelərini əhəmiyyətli
dərəcədə gücləndirdi. Bu,
Azərbaycan diasporunun ziyalıları
və ən əsası isə qəlbi daim Vətənlə
döyünən soydaşlarımızı informasiya müharibəsi istiqamətində
düşmən üzərində əldə etdiyimiz
qələbənin qazanılmasında daha
da ruhlandırdı və azərbaycançılıq
ideyası ətrafında milli həmrəyliyin
daha da güclənməsində müstəsna
rol oynadı.
Ölkəmizin İkinci Qarabağ
müharibəsindəki tarixi ədalətin
zəfər çalmasında hər bir soydaşımız əlindən gələni əsirgəmədən
yaşadıqları ölkələrdə
Azərbaycanın haqq səsinin çatdırılması istiqamətində yorulmadan
fəaliyyət göstərdi. Xalqımız üçün
belə bir həssas dönəmdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və
xaricdə yaşayan azərbaycanlılar
üzərlərinə düşən ikiqat
məsuliyyəti dərk edərək, vəzifə
borclarını böyük fəxarət və qürurla yerinə yetirmiş, məqsədyönlü
fəaliyyətlə Azərbaycan reallıqlarının dünyaya çatdırılması
istiqamətində şanlı Qələbəmizi
fəxrlə yaşadıqları ölkələrin kütləvi
informasiya vasitələrində müxtəlif
dillərdə bütün dünyaya yaymağa
çalışmışlar.
Eyni zamanda, müxtəlif
ölkələrdə fəaliyyət göstərən koordinasiya şuraları tərəfindən müxtəlif
ölkələrin prezidentləri, parlament

üzvləri, BMT, Avropa Parlamenti,
Avropa Şurası və digər beynəlxalq
təşkilatlara, dünyada tanınmış
siyasətçilər, beynəlxalq media
nümayəndələri, ayrı-ayrı ölkələrin
parlamentləri və tanınmış ictimaisiyasi xadimlərinə Ermənistanın
təxribatları, işğalçılıq siyasəti,
terrorçuluq fəaliyyəti haqqında
müxtəlif dillərdə ətraflı məlumatları
özündə əks etdirən beş minə yaxın
məktub elektron poçt vasitəsi ilə
göndərilmişdir. Bununla yanaşı,
xaricdə yaşayan soydaşlarımız
tərəfindən Azərbaycan Ordusuna
və şəhid ailələrinə dəstəklə bağlı
çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
tərəfindən müvafiq maarifləndirmə,
təşkilati və təbliğat işləri görülmüşdür.
Bununla yanaşı,
azərbaycanlıların yaşadığı
ölkələrin ictimai-siyasi həyatında
fəal iştirakının təmin olunması
məqsədilə müvafiq tədbirlərin
görülməsi, habelə bu prosesin
ideoloji əsaslarını müəyyənləşdirən
sənədlərin hazırlanması və
təbliğat sahəsində istifadə
edilərək Azərbaycan xalqına
qarşı törədilmiş terror və soyqırımı
aktları ilə bağlı həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasını təmin
etmək məqsədilə etiraz aksiyalarının, foto və rəsm sərgilərinin,
elmi-praktik konfransların təşkili
işinin davam etdirilməsi, bu
barədə filmlərin xarici televiziyalarda nümayişinə nail olunması
dövlətimizin bu istiqamətdə apardığı siyasətə mühüm töhfədir. Bu
baxımdan, ümumavropa Qarabağ
mitinqlərinin keçirilməsi xaricdə
yaşayan azərbaycanlıları ölkəmizin
milli maraqlarının qorunması,
xüsusilə, Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması istiqamətində
birləşdirməsi mühüm addımlardır.
Xüsusilə, Prezident İlham
Əliyevin 2019-cu il oktyabrın 3-də
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya
Klubunun XVI illik toplantısı kimi
mühüm beynəlxalq platformada
qətiyyətlə söylədiyi “Qarabağ
Azərbaycandır və nida işarəsi”
devizi bir ildən sonra, xüsusilə,
44 gün ərzində reallığa çevrildi və
xalqımıza böyük sevinc yaşatdı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar
da rəşadətli Azərbaycan Ordusunun əzəli torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi uğrunda misilsiz
qəhrəmanlığı haqqında dünya mediasında, eləcə də Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarında
törətdiyi vandalizm aktları, maddimədəniyyət nümunələrimizin
dağıdılması haqqında yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyətinə
dəqiq məlumatlarla çatdırılması istiqamətində fəaliyyətini
genişləndirməkdədir.
Azərbaycançılıq ideyası
ətrafında milli həmrəyliyin daha
da güclənməsində, xüsusilə,
Qarabağ həqiqətlərinin və Vətən
müharibəsində düşmən üzərində
əldə etdiyimiz qələbəmizin qazanılması istiqamətində Azərbaycanın
haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında fəaliyyətlərinə
görə bir qrup soydaşımız “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə”
Azərbaycan Respublikasının
medalı ilə təltif olunmuşdur ki,
bu da dövlətimizin Azərbaycan
diasporuna diqqət və qayğısının
bariz nümunəsidir. Dövlət başçımız bildirmişdir: “Artıq bu gün
dünyada mövcud olan və fəallaşan
Azərbaycan icmaları ölkəmizə
də dəstəkdir. Biz də onları
dəstəkləyirik. Dəfələrlə demişəm
ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları,
xaricdə yaşayan azərbaycanlılar
bilirlər ki, onların arxasında güclü
Azərbaycan dövləti dayanır”.
Əsası ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş 31 Dekabr – Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
Günü münasibətilə dekabrın
29-da dünya azərbaycanlılarını
təbrik edən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev hər bir soydaşımıza
doğma Azərbaycanımızın daha
da güclənməsi və çiçəklənməsi
naminə uğurlar arzulayaraq
demişdir: “Müqəddəs Vətən
müharibəsi zamanı xaricdə yaşayan soydaşlarımızın düşmənin və
anti-Azərbaycan dairələrin məkrli
təxribatlarına qarşı cəsarətli etirazları, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində
fədakar xidmətləri Qələbəmizə
layiqli töhfə olmuşdur.”

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər
doktoru
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (Keçmiş Respublika
Əlyazmalar Fondu) orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin
toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə
vahid bir mərkəz kimi 1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunun əlyazmalar şöbəsi əsasında yaradılmışdır.
İnstitutun kollektivi ölkənin bu nüfuzlu tarixi qaynaq, elm
və mənəviyyat ocağının yadılmasının 70 illiyini Vətən
müharibəsi adlandırdığımız II Qarabağ savaşında misilsiz
Qələbəmizin bitib-tükənməyən sevincini yaşadığımız
təntənəli günlərdə ikiqat bayram əhvalı ilə qarşılayır.
Azərbaycanda tarixi mənbə,
ictimai-mədəni düşüncə önəmi
daşıyan əlyazmaların toplanması
işinə hələ XX əsrin əvvəllərindən,
sovet hakimiyyətinin ilk illərindən
başlanmışdır. 1924-cü ilin 21-24 sentyabrında Bakıda Birinci
Ümumazərbaycan Diyarşünaslar
Qurultayı keçirilmişdir. Burada
mədəni quruculuqla əlaqədar
başqa məsələlərlə yanaşı,
Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö
Cəmiyyəti nəzdində xüsusi
əski çap kitabları və əlyazmalar
şöbəsi olan elmi kitabxana təşkili
məsələsinə də baxılmışdır.
1950-сi ildən müstəqil
müəssisə kimi fəaliyyət göstərən,
əvvəllər Respublika Əlyazmalar
Fondu, son onilliklərdə isə
Əlyazmalar İnstitutu adlanan bu
elmi idarənin müasir tədqiqat
mərkəzi kimi təşəkkülü ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. 1986-cı ildə o zaman
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini vəzifəsində şalışan
ulu öndərin xoş məramı və ittifaq
hökumətinin qərarı ilə bu akademik təsisat institut statusu aldı.
Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü
və iradəsi ilə Əlyazmalar İnstitutu
paytaxtın mərkəzi İstiqlaliyyət
küçəsində yerləşən yaraşıqlı tarixi
binaya köçürüldü.
İnstitutun əlyazma fondunun əsasını əvvəllər orta əsr
kitabxanalarına, eləcə də,
Azərbaycanın XIX–XX əsrlərdə
yaşamış görkəmli mədəniyyət
xadimlərindən Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə,
Həsən bəy Zərdabi, Əbdülqəni
Əfəndi Xalisəqarızadə, Hüseyn
Əfəndi Qayıbov, Bəhmən Mirzə
Qacar, Mir Möhsün Nəvvab və
başqa görkəmli tarixi simaların
şəxsi kolleksiyalarına daxil olan
materiallar təşkil edir. Əlyazmalar
İnstitutunun müstəqil ixtisaslaşdırılmış elmi müəssisə kimi təşkili
dövründə buraya müxtəlif mədənimaarif təşkilatlarından, kitabxanalardan minlərlə əlyazma, əski çap
kitabları, tarixi sənədlər və başqa

arxeoqrafik sənədlər toplanmışdır. Hazırda AMEA Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Araslı, Rüstəm Əliyev, Əzizağa
Məmmədov, Əzizə Cəfərzadə kimi
simaları çalışmışlar. Həmin dövrdə
Azərbaycan əlyazmaşünaslığının
ayrı-ayrı istiqamətləri inkişaf etdirilmişdir.
Müəssisənin fəaliyyətə başlamasının ilk onilliklərində kollektivinin üzvləri tərəfindən “Kitabi-Dədə
Qorqud”un mətni, Xaqani Şirvani,
Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Seyid
İmadəddin Nəsimi, Kişvəri, Şah
İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli,
Abbasqulu ağa Bakıxanov, Xurşidbanu Natəvan, Heyran xanım,
Fatma xanım Kəminə, Lütfəli bəy
Azər, Mirzə Həsən Qarabaği və
b. kimi bir sıra klassiklərin irsi

altında 1963-cü və 1977-ci illərdə
(iki cilddə) nəşr edilmiş, bundan
sonra əlyzamaların kataloqlaşdırılması işinə daha böyük əhəmiyyət
verilmiş və bir sıra kataloqlar tərtib
edilmişdir.
1970-ci ildə Ə.Məmmədov
Şah İsmayıl Xətainin, 3 il sonra
C.Qəhrəmanov İmadəddin Nəsimi
irsinin elmi-tənqidi mətnlərini hazırlayıb nəşr etdirmiş və bununla
da institutda sonrakı dövrlərdə
türkdilli abidələrin orijinal qrafikada
elmi-tənqidi mətninin hazırlanması işlərinin genişləndirilməsinə
yol açılmışdır. 1970-ci ildə
C.Qəhrəmanov “Nəsimi
“Divan”ının leksikası” adlı funda-

Cabbarlı, Rəna Məmmədova,
Zəkiyyə Əbilova, Aybəniz

Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən
zəngin mənəvi xəzinələrindən biridir

dünyanın ən zəngin əlyazma
xəzinələrindən biridir. Buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr
məzmunu və nadirliyi baxımından
xaricdəki ən məşhur kitabxana və
muzeylərin eksponatlarından heç
də geri qalmır.
Əlyazmalar İnstitutunda orta
əsr elmlərinin bütün sahələrinə-tibb və astronomiya, riyaziyyat və
mineralogiya, poetika və fəlsəfə,
teologiya və hüquqşünaslıq,
qrammatika, tarix və coğrafiya, bədii nəsr və poeziyaya aid
Azərbaycan, türk, ərəb, fars və
başqa dillərdə zəngin və nadir
əlyazma kolleksiyaları qorunub
saxlanır və öyrənilir. İndi institutun fonlarında 40 mindən artıq
material vardır. Bunlardan 12 minə
qədəri ərəb qrafikalı əlyazmalardır.
Bundan başqa, institutda XIX-XX əsrdə yaşamış Azərbaycanın
görkəmli elm və ədəbiyyat
xadimlərinin şəxsi sənədləri, tarixi

Son

zamanlar dünya xalqları böyük sınaqlarla
üz-üzə qalmışdır. Həmin sınaqlardan ən
çox zərərdidə olan isə bütün ölkələrin
iqtisadiyyatıdır. Bir tərəfdən qlobal iqlim dəyişmələri, su
ehtiyatlarının azalması, bir tərəfdən koronavirus pandemiyasının bitib-tükənmək bilməyən fəsadları, başqa bir
tərəfdən isə planetin müxtəlif guşələrindəki separatçı və
terrorçu qüvvələrin yaratdığı münaqişələr dünya iqtisadiyyatına ağır zərbələr vurmaqdadır.

Çox təəssüf ki, Azərbaycan
bu üç sınağın hamısı ilə eyni
zamanda mübarizə aparmaq
məcburiyyətindədir. Ancaq
məmnunluqla qeyd edə bilərik
ki, dövlətimiz pandemiyaya qarşı
mübarizədə özünəməxsus uğurlara
imza atıb və bizim nəticələrimiz
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir. Elə separatçıların – daha doğrusu
işğalçı Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərinin 20 faizində törətdiyi
vəhşiliklərin aradan qaldırılması
üçün də möhtəşəm zəmin yaranmışdır. Vandal qonşularımız
işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə
təkcə maddi, mənəvi cəhətdən
deyil, ekoloji cəhətdən də bizə misli
görünməmiş ziyan vurmuşlar.
Yeganə təsəllimiz odur ki,
cənab Ali Baş Komandan İlham
Əliyev həmin fəsadların hamısının
yaxın gələcəkdə tamamilə aradan qaldırılacağını söyləyir. Son
17 ildə dəfələrlə sübut olunub ki,
Azərbaycan Prezidenti dediyi bütün
sözlərin üstündə durur və verdiyi
vədlərin hamısını yüksək səviyyədə
reallaşdırır. Ona görə də bu yazıda
ölkəmizdə ekologiya və ətraf mühitin
qorunması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərdən söz açmaq
istəyirik.
Məlum olduğu kimi, respublikamız həm su ehtiyatları, həm də
yaşıllıq, meşə örtüyü baxımından
o qədər də zəngin olan ölkələrdən
deyil. Bilavasitə təbii səbəblərlə
bağlı olan bu problemlərin mümkün qədər aradan qaldırılması
məqsədilə uzun illər müəyyən
addımlar atılmışdır. Buna baxmayaraq, həm qlobal istiləşmə, həm
də iqlim dəyişmələri dünyanın
bütün ölkələri kimi, Azərbaycanın
təbiətinə də öz mənfi təsirlərini
göstərmişdir. Prezident İlham
Əliyev bu məsələni daim diqqət
mərkəzində saxlayır. Dövlət başçımız ekologiya və ətraf mühitlə

mənbələr və fraqmentlər, əski çap
kitabları, əvvəlki dövrlərin qəzet və
jurnalları, mikrofilm və fotosurətlər
mühafizə edilməkdədir.
İnstitutda saxlanan, üzərində
tarixi qeyd edilən ən qədim
əlyazma X əsrin sonunda tanınmış
leksikoqraf İsmail əl-Cövhərinin
tərtib etdiyi və 1117-ci ildə avtoqraf
nüsxəsindən üzü köçürülmüş klassik ərəb dilinin izahlı ensiklopedik
lüğəti hesab edilən “Əs-sihah”
əsərinin əlyazmasıdır.
X--XI əsrlərdə İspaniyada-Kordovada yaşamış ərəb alimi Əbül-Qasim əz-Zəhravinin
“Əl-məqalə əs-səlasun” (“Otuzuncu traktat”) əsəri isə ərəb

əlaqəsi olan bütün konvensiyalara tərəfdaş çıxmaqla yanaşı,
beynəlxalq aləmdəki bu istiqamətdə
olan təcrübələrdən bəhrələnməyi

dilində tibbə aid fundamental
risalənin bir cildidir və cərrahiyyə
sahəsində müsəlman Şərqində
elmi tərəqqiyə təsir göstərmişdir.
Əsərin Bakı əlyazması XIII əsrdə
köçürülmüşdür. Fondumuzda
onlarla belə nadir, yuzlərlə digər
qiymətli əlyazma əsər qorunur.
Elmi-tarixi mərkəz olaraq Əlyazmalar İnstitutunun əsas fəaliyyət istiqaməti
azərbaycanşünaslıqdır. Burada
qorunan abidələrin mühafizə
şəraitinin daim müasirləşdirilməsi,
onların müntəzəm dezinfeksiya,
gigiyena və bərpası məsələlərinin
həlli, əlyazmaların kataloqlaşdırılması və sistemləşdirilməsi,
onların tədqiq edilməsi və nəşr
etdirilərək elmi tədavülə və
müasir nəsillərə çatdırılması
işi uğurla aparılır. Azərbaycan
əlyazmaşünaslığının metodoloji və
elmi-nəzəri problemlərinin işlənibhazırlanması əlyazmaşünas alim
və tədqiqatçılar qarşısında duran
ən aktual və vacib məsələdir.
Ümumiyyətlə, respublikada
yazılı abidələr üzərində indiyədək
aparılan elmi axtarışlarda mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Bu sahədə Əlyazmalar İnstitutu
alimlərinin qazandığı uğurlar
ayrıca qeyd edilməyə layiqdir.
Keçən əsrin 50--80-ci illərində
müəssisədə Azərbaycan humanitar elminin Məmmədağa Sultanov,
Cahangir Qəhrəmanov, Həmid

öyrənilmiş və əsərləri nəşr etdirilmişdir.
Bu dövrdə Əlyazmalar İnstitutunun alim və tədqiqatçıları
əlyazmaşünaslıqla bağlı bir sıra
metodoloji problemlərin üzərində
işləmiş, filologiyanın bu sahəsinin
inkişafı üçün ilk elmi-təcrübi
töhfələrini vermişlər. Fazil Seyidov
“İkimininci ilə qədər hicri, miladi
və şəmsi illəri cədvəli”ni, Pənahi
Makulu irihəcmli “Ədəbi məlumat
cədvəli”ni, Qulam Darabadi “Kalliqrafiya” monoqrafiyasını nəşr
etdirmiş, M.Sultanov əlyazmaların
elmi-paleoqrafik təsviri metodunu
işləyib-hazırlamışdır.
Ötən əsrin 50-60-cı illərində
müəssisənin fondunda mühafizə
edilən şəxsi arxivlərin elmi təsviri
işi də başlanmışdır. 1955-ci ildə
Ağəmi İbrahimov “Mirzə Fətəli
Axundov arxivinin təsviri”ni nəşr
etdirməklə biblioqrafik kataloq
tərtibinin əsasını qoymuşdur. 1961
və 1965-ci illərdə Mərziyə Paşayeva “Cəlil Məmmədquluzadə
arxivinin təsviri”ni və “Cəfər Cabbarlı arxivinin təsviri”ni, 1962-ci
ildə Cənnət Nağıyeva “Süleyman
Sani Axundov arxivinin təsviri”ni
nəşr etdirmişdir. O vaxtdan başlayaraq, müəssisədə mühafizə
edilən əlyazmaların kataloqlaşdırılması təcrübəsi həyata keçirilmişdir. İnstitutun ilk “Əlyazmalar
kataloqu” M.Sultanovun və
C.Qəhrəmanovun redaktəsi

mental tədqiqatını nəşr etdirməklə,
ümumiyyətlə, Azərbaycanda
linqvistik mənbəşünaslıq sahəsinin
əsasını qoymuş, sonralar alimin
rəhbərliyi altında bu sahə daha da
inkişaf etdirilmişdir.
1970--80-ci illərdə
müəssisənin M.Sultanov,
C.Qəhrəmanov, Ə.Məmmədov,
C.Nağıyeva, F.Seyidov,
M.Paşayeva, Ş.Cəmşidov,
N.Qarayev, M.Məmmədova,
E.Seyidbəyli kimi görkəmli alim
və təcrübəli mütəxəssisləri ilə
ünsiyyət şəraitində Azadə Musayeva, Möhsün Nağısoylu, Kamandar Şərifov, Əbülfəz Əliyev, Arif
Ramazanov, Aydın Xəlilov, Tahirə
Nurəliyeva, Tahirə Həsənzadə,
Zəminə Hacıyeva, Hacı Mayıl
Əliyev, Əkrəm Bağırov, Söhrab
Bayramlı, Müqəddəs Payızov,
Müzafəddin Əzizov, Həsənağa
Nəcəfov, Adil Sadıqov, Təyyar
Əkbərov kimi alim-tədqiqatçılar,
mütəxəssislər yetişmişdir. Onlar
həmin dövrdə Azərbaycan
əlyazmalarının mühafizəsi,
tədqiqi və nəşri işinin inkişafına
öz töhfələrini vermişlər.
İnstitut öz fəaliyyətinin
ən coşqun dövrünə məhz
Azərbaycan Respublikasının milli
istiqlaliyyətinin bərpa edilməsindən
sonra qədəm qoymuş, adı çəkilən
alim və tədqiqatçılarla yanaşı,
Paşa Əlioğlu, Fərid Ələkbərov, Əli
Əliyev, Nailə Səmədova, Sevər

Rəhimova, Sona Hadıyeva,
Mustafa Əliyev, Rauf Şeyxzamanlı və b. kimi gənc kadrların
elmi potensialı tam gücü ilə məhz
bu dövrdə açılmışdır. Müqayisə
üçün göstərmək olar ki, 60-cı
illərin sonunda elmi mərkəzdə
cəmi 47 əməkdaş, o cümlədən, 3
elmlər doktoru və bir neçə elmlər
namizədi işlədiyi halda, bu gün
institutun təkcə elmi işçilərinin sayı
100-dən çoxdur.
2014-cü ildən Əlyazmalar
İnstitutuna görkəmli alim, akademik Teymur Kərimli rəhbərlik edir.
Yeni şəraitdə institutun işlədiyi
problem və mövzuların dairəsi
də genişləndirilmiş, Azərbaycan
əlyazma kitabının tarixi, paleoqrafiya məsələləri, islamşünaslıq,
tarixi mənbəşünaslıq, elm tarixi
və tərcümə tarixi istiqamətlərində
işlər həyata keçirilməyə başlamışdır. Bu illər ərzində institutun
strukturunda səmərəli dəyişikliklər
edilmiş, yeni tədqiqat şöbələri
yaradılmış, institutun fəaliyyət
istiqamətinə yeni sahələr əlavə
olunmuş, ilk dəfə magistratura
yaradılmışdır.
Hazırda institutda saxlanılan
əlyazmaların elektron kitabxanası
və kataloqu yaradılır. Bu gün İnstitutun Elektron kitabxanasının bazasında 4500-ə qədər əlyazmanın
rəqəmsal variantı saxlanılır.
İnstitutun elektron kataloquna 12
min 259 əlyazma və nadir əski çap

edilmiş düzəlişlərə dair sazişə
1996-cı ildən qoşulub. Yəni bu
sahədəki fəaliyyətimizin də təməlini
məhz ulu öndər Heydər Əliyev
qoymuşdur. Ölkəmiz bu beynəlxalq
müqavilələrə qoşulmaqla qlobal
ekoloji problem olan ozon qatının
qorunması üçün üzərinə öhdəliklər
götürüb. Götürülmüş öhdəlik
sənaye müəssisələri və məişətdə
ozondağıdıcı maddələrlə (ODM)
təchiz edilmiş cihaz və avadanlıqların, əsasən də soyuducu və
kondisionerlərin ODM olmayan
daha müasir texnologiyalarla
əvəzlənməsindən, yaşıl iqtisadiyyata mərhələli keçidin təmin

ozon qatının qorunması gününün
keçirilməsində əsas məqsəd Yer
kürəsindəki bütün canlı aləm üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edən ozon
qatının təhlükə qarşısında olmasını dünya ictimaiyyətinin nəzərinə
çatdırmaq və onun qorunmasına
diqqət yönəltməkdir.
Azərbaycan Respublikasının
ekoloji siyasəti nəticəsində əldə
olunmuş nailiyyətlər kifayət qədərdir.
Dövlətimiz bu fikirdədir ki, qlobal
ekoloji böhran şəraitində iqtisadiyyat, cəmiyyət və ətraf mühit arasında zəruri balansın saxlanması yalnız
inkişafın yeni ekoloji təhlükəsiz
və iqtisadi baxımdan optimal

Minilliyin İnkişaf Məqsədlərindən
biri olan ətraf mühitin davamlılığını təmin etmək üzrə fəaliyyət
planına əsasən davamlı inkişaf
prinsipləri dövlət siyasəti və proqramlarına daxil edilmişdir. Müasir
dövrdə enerji təhlükəsizliyi və ətraf
mühitin çirklənməsi, qlobal iqlim
dəyişmələri bəşəriyyəti narahat
edən əsas problemlərdəndir.
Problemlərin həlli istiqamətində
alimlər və mütəxəssislər tərəfindən
müxtəlif fikirlər yürüdülür ki, bunlardan da bu gün üçün ən önəmlisi
alternativ və bərpaolunan enerji
mənbələrindən istifadədir.
Bütün dövlətlər özlərinin

enerji mənbələrinin işə salınması
məqsədilə xarici ölkə şirkətlərinin
rəhbərlərini qəbul etmiş və mühüm
razılaşmalar əldə olunmuşdur.
Rəsmi məlumatlarda qeyd
edilir ki, ölkədə iqtisadiyyatın
bütün sahələrinin inkişafı ilə bağlı
mövcud olan ekoloji problemlərin
həll edilməsi üçün təmiz texnologiyaların tətbiqinə böyük
yer verilir. “Yaşıl iqtisadiyyata”
sərmayələrin cəlb olunması üçün
ekoloji cəhətdən təmiz alternativ
enerji mənbələrindən geniş istifadə
etmək, istilik effekti yaradan qazları azaltmaq, sənaye, nəqliyyat,
tikinti və digər sahələrdə enerjidən
səmərəli istifadə üzrə tədbirlər
həyata keçirilir.
Bundan başqa, artıq elə bir ay
olmur ki, Prezident İlham Əliyev
və Birinci xanım Mehriban Əliyeva
paytaxtda və ya hansısa bölgədə
ekologiya ilə bağlı olan tədbirdə
iştirak etməsinlər. Məsələn, bu il
mayın 10-da Prezident və Birinci
xanım ulu öndər Heydər Əliyevin
doğum günü münasibətilə Bakının Suraxanı rayonundakı keçmiş
yod-brom zavodunun ərazisində
ağac əkilməsi mərasimində iştirak

İqlim dəyişmələri beynəlxalq
problem olaraq qalır
də tövsiyə edir.
Xatırladaq ki, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 1994-cü ildə qəbul etdiyi
qətnaməyə əsasən 16 sentyabr
tarixi bütün dünyada “Beynəlxalq
ozon qatının qorunması günü”
kimi qeyd edilir. Bildirilir ki, Yer
kürəsində bütün canlı həyat
ozon qatı ilə qorunur. Ozon
qatı Günəşdən yayılan təhlükəli
ultrabənövşəyi şüaları filtrasiya
edir və planetin səthinin 10-16
kilometrlik hündürlüyündə yerləşir.
400 milyon ildən artıq mövcud olan
bu qat, son 100 ildə sənayenin
inkişafı ilə əlaqədar külli miqdarda
zərərli kimyəvi maddələrin atmosfer
havasına buraxılması nəticəsində
dağılmaq təhlükəsi qarşısında
qalıb. Bu ekoloji problemin qarşısının alınması məqsədilə 1985-ci
ildə BMT tərəfindən "Ozon qatının
qorunmasına dair Vyana Konvensiyası” qəbul edilib və hazırda 200-ə
yaxın ölkə tərəfindən bu konvensiyanın tələblərinin yerinə yetirilməsi
məqsədilə öhdəliklər götürülüb.
Ölkəmiz “Ozon qatının
qorunması haqqında Vyana
konvensiyası”na, “Ozon qatını
dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu”na və bu protokola

edilməsindən, ODM-li cihaz və avadanlıqların ölkəyə idxalının ildənilə azaldılmasına, son nəticədə isə
tamamilə qadağan edilməsinə nail
olunmasından ibarətdir.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki,
tərkibində frion, xlor və bromun
çoxluq təşkil etdiyi qazlar əsas
ozondağıdıcı maddələr hesab
olunur və belə maddələrdən
istifadənin azaldılması ozon qatının
qorunmasında mühüm rol oynayır.
Dünya ekspertləri əmindirlər ki,
Azərbaycanda müxtəlif layihələr
çərçivəsində görülmüş tədbirlər
nəticəsində ODM-lərdən istifadə
Monreal Protokolu üzrə müəyyən
edilmiş qrafikə uyğun olaraq
azalmağa doğru gedir. Sənaye
müəssisələrinin modernləşdirilməsi,
texnoloji yeniliklərə əsaslanan müasir soyuducu və kondisionerlərin
ölkəyə idxalının artırılması bu
məqsədə xidmət edir. Bundan
başqa, bilavasitə Prezident İlham
Əliyevin tövsiyə və tapşırıqlarına
əsasən həyata keçirilən ekoloji siyasət öz mübət nəticələrini
verməkdədir.
Azərbaycan sözügedən
konvensiya üzrə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirən
ölkələr sırasındadır. Beynəlxalq

modelinin– davamlı inkişafın formalaşdırılması hesabına ola bilər.
Dövlət başçımızın fikrincə,
Azərbaycanda ətraf mühit
problemlərinin həlli istiqamətində
genişmiqyaslı işlərin görülməsi,
ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş dövlət siyasəti ölkənin
dayanıqlı inkişaf strategiyasının
mühüm tərkib hissəsidir. Belə ki,
ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması üçün ətraf mühitin çirklənməsinin
minimuma endirilməsi və
mühafizəsinin təkmilləşdirilməsi,
indiki və gələcək nəsillərin
tələbatını ödəmək məqsədilə təbii
sərvətlərdən səmərəli istifadə,
alternativ enerji mənbələrindən
yararlanmaq və enerji effektivliyinə
nail olmaq, qlobal ekoloji
problemlər üzrə milli səviyyədə
tələbatların qiymətləndirilməsi,
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin
genişləndirilməsi ölkənin ekoloji
siyasətinin əsas istiqamətləridir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan hələ
2003-cü ildə ekoloji cəhətdən
davamlı sosial-iqtisadi inkişaf
üzrə milli proqram qəbul etmişdir.

yanacaq-enerji balansına yeni
enerji mənbələrinin cəlb edilməsinə
çalışırlar. Bu yarışda külək, günəş,
biokütlə, dalğa, qabarma-çəkilmə,
kiçik çayların hidroloji enerjisi kimi
qeyri-ənənəvi enerji mənbələri
xüsusi yer tutur. Bu tip alternativ
enerji mənbələrinin potensial imkanları sonsuzdur və onların ekoloji
səmərəliliyi heç kəsdə şübhə doğurmur. Bu ilin əvvəlində Azərbaycan
Prezidenti ölkəmizdə alternativ

etmişlər. Xatırladaq ki, dövlətimizin
başçısının tapşırığına əsasən,
2018-ci ildən başlayaraq bu ərazidə
167 hektar sahənin lay suları, neft,
duz, yod və digər tullantılardan
təmizlənərək bərpa edilməsinə
başlanılıb.
Ümumiyyətlə, son illərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanda ekoloji vəziyyətin
yaxşılaşdırılmasına, yeni yaşıllıq
zolaqlarının, meşə massivlərinin

kitabının təsviri daxil edilmişdir.
Son 5 ildə institutun alimlərinin
168 kitabı, 800-ə yaxın məqalə
və tezisi, o cümlədən 200-ə
yaxın məqalə və tezisi xaricdə
(10 məqalə İmpakt faktorlu
jurnallarda) çap edilmişdir. Elmi
işçilərin əsərlərinə 86 istinad
olunmuşdur. 5-i beynəlxalq
olmaqla 11 elmi tədbir keçirilmiş,
4 problemin 13 mövzusu üzrə
62 elmi tədqiqat işi aparılmışdır.
Bu illərdə institutun beynəlxalq
əlaqələri də genişlənmiş, nüfuzlu
xarici əlyazma və tarixi mənbə
qurumları ilə sıx əlaqə qurulmuşdur. Əlyazmalar İnstitutunun
UNESCO ilə əlaqələri daha da
möhkəmlənmişdir.
İnanırıq ki, qarşıdakı illərdə
dünya kitabxanalarında tariximizə,
mədəniyyət, elm və ədəbiyyat
tariximizə dair bütün əlyazmaların
surətləri, elektron variantları
əlyazmaların vahid dövlət qorunma
mərkəzi kimi AMEA Məhəmməd
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda toplanacaq.
Ümummili lider Heydər
Əliyevin şah əsəri olan müstəqil
Azərbaycan Respublikası ulu
öndərin ən layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyevin
müdrik rəhbərliyi ilə daha da
inkişaf etdikcə milli-mənəvi
dəyərlərimizə, tarixi keçmişimizə,
yazılı abidələrimizə, onların tədqiqi, nəşri və təbliğinə
diqqət də get-gedə artır. Zəngin
bir tarixi inkişaf yolu keçmiş
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutunun
indiki kollektivi müəssisənin 70 illik
yubileyinə öz töhfəsini verdiyinə
görə qürur hissi keçirir.

Paşa KƏRİMOV,
AMEA Məhəmməd Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutunun
elmi işlər üzrə direktor
müavini, filologiya elmləri
doktoru

salınmasına, mövcud yaşıllıqların sahəsinin daha da
genişləndirilməsinə xüsusi diqqət
göstərilir. Bu zaman bir məqamı
da yada salaq ki, ümummilli
lider Heydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə
ətraf mühitin mühafizəsinə,
yaşıllığı az olan ərazilərin, o
cümlədən də Bakının və Abşeron
yarımadasının təbii landşaftının
yaşıllıq zolaqları, meşə-parklarla
zənginləşdirilməsinə, paytaxtımızın
yaşıllıqlar şəhərinə çevrilməsinə
çox böyük önəm verib.
Azərbaycanda ekoloji durumun
yaxşılaşdırılması istiqamətində
həyata keçirilən işlərə Mehriban
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondu da mühüm töhfələr verib. Birinci vitse-
prezidentin təşəbbüsü ilə 2019-cu
ildə mütəfəkkir şair İmadəddin
Nəsiminin yubileyinə həsr olunan
aksiyada ölkə üzrə bir gündə 650
min ağacın əkilməsi, ümumilikdə,
Azərbaycanın ekoloji durumuna çox
müsbət təsir göstərməklə, yaşıllıq
zolaqlarının miqyasının artmasına
səbəb olub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə ekoloji
mühitin sağlamlaşdırılmasına, yaşıllıqların artırılmasına hesablanan
layihələr də əhəmiyyəti ilə seçilir.
Təbii ki, Abşeron ərazisində neft
və digər istehsalat tullantıları ilə
çirklənmiş ərazilər, lay suları altında
qalan torpaqlar həmişə çox olub.
Həmin ərazilərin ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması məsələsinə dövlət
səviyyəsində xüsusi diqqətlə yanaşılır. İndiyədək bu istiqamətdə çox
uğurlu layihələr reallaşdırılıb. Abşeron yarımadasında ekoloji mühitin
sağlamlaşdırılması istiqamətində
həyata keçirilən layihələrdən biri də
təhlükəli tullantılarla çirkləndirilmiş
keçmiş yod-brom zavodunun Suraxanı rayonu ərazisindəki tullantı poliqonu idi. Bu ərazi əvvəllər ekoloji normalara və tələblərə uyğun gəlmirdi.
Xatırladaq ki, yeni yaşıllıqların
salınmasında və mövcud yaşıllıq
sahələrinin qorunmasında Heydər
Əliyev Fondunun “Təbiət naminə
birləş, həyat naminə birləş!” layihəsi
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Günel ƏMƏNULLAYEVA,
Azərbaycan Dövlət Neft
və Sənaye Universitetinin
dosenti, kimya üzrə fəlsəfə
doktoru
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Fərrux Abbas oğlu Rüstəmov 1
yanvar 1961-ci ildə Qərbi Göyçə mahalının Cil kəndində anadan olmuş,
1978 – 1982-ci illərdə APİ-nin (indiki
ADPU) Pedaqoji fakültəsində ali
təhsil almışdır. Təhsil illərində fakültə
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri
olmuş, tələbə elmi-tədqiqat işlərinə
görə SSRİ və Azərbaycan SSR Ali
və Orta İxtisas Təhsili nazirliklərinin

fakültəsinin dekanı, fakültə elmi şurasının sədri, Universitet Elmi Şurasının
üzvüdür.
Prof. F.Rüstəmov zəngin,
məhsuldar və çoxşaxəli elmi yaradıcılıq üslubuna və kredosuna malik alimdir. İndiyə kimi onun 35 monoqrafiya
və kitabı, 31 tədris proqramı, 250-dən
çox elmi məqaləsi işıq üzü görüb. 15
kitabın tərtibçisi, 100-ə yaxın kitabın

(2020), “Azərbaycan Ali Pedaqoji
İnstitutu” (2020), “Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetinin inkişafının ikinci mərhələsi (1930-1946-cı
illər) (2020) kitabları nəşr olunub.
“Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professorları” və “Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universiteti – 100”
kitabları çapa hazırlanır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham

İstedad və zəhmətdən
yoğrulmuş ziyalı ömrü

M

üasir dövrdə Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından
biri olan pedaqoji elmlər doktoru, Əməkdar elm xadimi, professor Fərrux Rüstəmov son dövrdə elmi-pedaqoji sahədə fəaliyyət göstərən ən məhsuldar və yaradıcı
mütəxəssislərdən biridir. O, bilik və bacarığını pedaqogika
nəzəriyyəsi və tarixinin metodoloji problemlərinin araşdırılmasına, tədqiqi və təbliğinə, pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı
işinə həsr etmişdir.

xüsusi diplomları ilə təltif olunmuşdur.
Təhsil illərində Lenin təqaüdünə layiq
görülmüş, Lenin təqaüdü ilə oxuyan
ali pedaqoji məktəb tələbələrinin
1982-ci ildə Bakıda keçirilmiş Ümumittifaq konfransında çıxış etmişdir.
1982-ci ildə institutu fərqlənmə
diplomu ilə başa vuran F.Rüstəmov
təyinatla Quba rayonunun Rəngidar
kənd səkkizillik məktəbində müəllim
və məktəb direktoru (1982-1985-ci
illər) işləmişdir. 1985-ci ildə elmi işə
marağı onu yenidən APİ-yə gətirmiş,
o, pedaqogikanın nəzəriyyəsi və
tarixi üzrə əyani aspiranturaya qəbul
edilmiş, prof. H.Əhmədovun elmi
rəhbərliyi ilə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Kiçik elmi işçi
kimi fəaliyyətə başlayan F.Rüstəmov
sonralar Ümumi pedaqogika kafedrasında müəllim (1992-1995), dosent
(1996-2004), professor (2004-2006)
kimi əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. Ayrı-ayrı vaxtlarda “Şagirdlərin
peşəyönümü” elmi-tədqiqat laboratoriyasına (1996-2000) və “Dədə
Qorqud” elmi-tədqiqat laboratoriyasının “pedaqogika, psixologiya,
fəlsəfə” bölməsinə (2000-2004), Bakı
Qızlar Seminariyasının (Bakı Qızlar
Universitetinin) Pedaqogika kafedrasına (1998-2006), ADPU-nun İbtidai
təhsilin pedaqogikası kafedrasına
(2007-2011) və Pedaqoji təhsilin
problemləri elmi-tədqiqat laboratoriyasına (2008-2011) rəhbərlik etmişdir.
2003-cü ildə “Azərbaycanda pedaqoji elmin inkişaf yolları (1920-1991-ci
illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək pedaqoji elmlər
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
2006-cı ildən İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrasının professorudur.
2007- ci ildən ADPU-nun İbtidai təhsil

elmi redaktoru və rəyçisi olub. Onun
“Pedaqogika” (prof. Ə.Paşayevlə
birgə) (2002), “Şərqdə pedaqogika
tarixi” (2002), “Qərb pedaqogika
tarixi” (2003), “Yeni dövrün pedaqogika tarixi” (2004), “Ən yeni dovrün
pedaqogika tarixi” (2005), “Pedaqogika tarixi” (2006, 2011), “Ali məktəb
pedaqogikası” (2007), “Azərbaycan
pedaqogikaşünaslığı” (2016),
“Karl Rocers və şəxsiyyətyönümlü
təhsil konsepsiyası” (2016) əsərlər
tələbələrin stolüstü kitabıdır. Əsərləri
Bakı, Moskva, Səmərqənd, Çeboksarı, Tehran, Təbriz, İstanbul,
Astana, Sankt-Peterburq və Tbilisi
şəhərlərinin nüfuzlu jurnallarında və
elmi məcmuələrində Azərbaycan,
rus, türk, özbək dillərində çap
edilmişdir. Rusiya Təhsil Akademiyası prof. F.Rüstəmovun akademik
H.Əhmədovla birgə yazdığı “Müasir
dövrdə Azərbaycanda təhsilin inkişafının əsas istiqamətləri” (Moskva,
2000) əsərini nəşr etmişdir. 2010-cu
ildə İran İslam Respublikasında onun
“Pedaqoji (təlim və tərbiyə) tarixi
Şərqdə” kitabı nəşr edilmişdir. O, həm
də “Yarımçıq ömrün sahibi” (2000) və
“Professor Əmrulla Paşayev” (2015),
“Pedaqoji fakültə-50” kitablarının
tərtibçi-müəllifidir. Mətnşünas alim
kimi xeyli uğurlara imza atmışdır. O,
elmi pedaqogikanın banisi sayılan
Y.A.Komenskinin “Böyük didaktika”
əsərini geniş ön sözlə nəşr etdirmişdir
(2012).
Prof. F.Rüstəmov son illər
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarixini araşdırmaqla
məşğuldur. Araşdırmalarının nəticəsi
kimi “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin rektorları” (2019),
“Ali Pedaqoji İnstitutun salnaməsi”

Əliyevin sədrliyi ilə hazırlanan
“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”nın
“Azərbaycan cildi”ndə pedaqogika
elmi haqqında xüsusi oçerkin , prof.
Misir Mərdanovun “Azərbaycan təhsil
tarixi” çoxcildliyinin elmi redaktorluğunun prof.Fərrux Rustəmova həvalə
edilməsi onun yüksək elmi nüfuzuna,
intellektual səviyyəsinə və kreativ
düşüncə sahibi olmasına dəlalət edir.
Son dövrdə prof.F.Rüstəmovun
yaradıcılığında yeni bir istiqamət -yaşlıların təhsili məsələləri geniş yer
tutmaqdadır. Bu problemlə bağlı o,
Rusiya, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya,
Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Estoniya, İspaniya və Portuqaliyada keçirilən Beynəlxalq konfranslarda iştirak etmiş, məruzələrlə çıxış
etmişdir. UNESCO-nun yaşlıların
təhsili ilə bağlı nəşr etdirdiyi 10 cildlik
monoqrafiyanın elmi redaktorlarından
və müəlliflərindən biridir.
Prof. F.Rüstəmovun mühüm
fəaliyyət istiqamətlərindən biri də
elmi-pedaqoji kadr hazırlığındakı səmərəli xidmətləridir. Onun
elmi rəhbərliyi ilə 18 nəfər fəlsəfə
doktoru, 2 nəfər elmlər doktoru elmi
dərəcəsi almışdır. 3 nəfərin elmlər
doktoru, 21 nəfərin fəlsəfə doktoru
elmi dərəcəsi almaq ücün təqdim
etdiyi dissertasiyanın rəsmi opponenti olmuşdur. O, 1997-ci ildən
2009-cu ilə kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın
Təhsil İnstitutunda və ADPU-da
fəaliyyət göstərən ümumi pedaqogika, pedaqogika və təhsil tarixi

ixtisası üzrə Dissertasiya Şurasının
üzvü olmuşdur. 2009-2016-cı illərdə
ADPU-da fəaliyyət göstərən ümumi
pedaqogika, pedaqogika və təhsilin
tarixi uzrə Dissertasiya Şurasının
sədr müavini olmuşdur. Hazırda
Dissertasiya Şurasnın üzvü, həmin
şuranın nəzdində fəaliyyət göstərən
elmi seminarın rəhbəridir.
Prof.F.Rüstəmov ADPU-nun
“Xəbərlər”nin, “Kurikulum”, “Təhsildə
İKT”, “Azərbaycan məktəbi”,
“Məktəbəqədər və ibtidai təhsil”,
“Dədə Qorqud araşdırmaları”,
“Media və təhsil innovasiyaları”,
“Bakı Qızlar Seminariyasının Elmi
Xəbərləri”nin, “Təhsil İnstitutunun
Elmi Xəbərləri”nin, “Naxçıvan” Universitetinin Elmi xəbərləri”nin redaksiya
heyətlərinin üzvüdür.
O, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin “Elm və Təhsil Məsələləri
Daimi Komissiyası”nın Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanununu hazırlayan işçi qrupunun,
Azərbaycanda müəllim kadrları hazırlığının strategiya və konsepsiyasını
hazırlayan işçi qrupunun, Fasiləsiz
Pedaqoji Təhsil üzrə Koordinasiya
Şurasının, Dərslikləri Qiymətləndirmə
Şurasının üzvü, “Həyat bilgisi” fənn
kurikulumunu hazırlayan işçi komissiyasının sədri olmuşdur.
Prof.Fərrux Rustəmovun çoxşaxəli
elmi-pedaqoji fəaliyyəti dövlət və
ictimai təşkilatlar tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə 2006-cı ildə “Tərəqqi
medalı”na layiq görülmüş, 2011-ci ildə
isə ona “Əməkdar elm xadimi” fəxri
adı verilmişdir. 1998-ci ildə Moskva şəhərində yerləşən Beynəlxalq
Pedaqoji Akademiyanın həqiqi üzvü,
2010-cu ildə isə Pedaqoji və Sosial
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
(akademiki) seçilmişdir.
O, Azərbaycan Jurnalistlər
Birliyinin üzvü, akademik Mehdi
Mehdizadə, “Gənc alimlər” və “Qızıl
qələm” mükafatları laureatıdır. “Avropa Nəşr Mətbu evi” komissiyasının
qərarı ilə “Ən yaxşı vətənpərvər
tədqiqatçı alim” qızıl medalı (2009),
Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə
“Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi” (2010) döş nişanı ilə
təltif olunmuşdur. “Vektor” Beynəlxalq
Elmi Mərkəzi Mükafat Komissiyasının qərarı ilə “XXI əsr Azərbaycan
ziyalıları”, ADPU-da “İlin muəllimi”
(2007), “İlin alimi” (2011, 2013, 2015)
müsabiqələrinin qalibi olmuşdur.
Elmi-pedaqoji fəaliyyətini uğurla davam etdirən pedaqoji elmlər
doktoru, professor, Əməkdar elm
xadimi Fərrux Rüstəmovun istedad və
zəhmətdən yoğrulmuş ziyalı ömrünün
60 ili tamam olur. Bu münasibətlə
həmkarımızı təbrik edir, ona yeni-yeni
yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Həsən BAYRAMOV,
pedaqoji elmlər doktoru,
professor

Azərbaycanda COVID-19-dan daha 1682 nəfər
sağalıb, 633 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından daha
1682 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 633 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə,
COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 21 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 224
min 50 nəfərin koronavirus infeksiyasına
yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
207 min 88 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
2890 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 14
min 72 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 259
min 555 test aparılıb. Dünənki test sayı isə
9264-dür.

“Xalq qəzeti”

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Yaşıllaşdırma İdarəsi
2021-ci ildə su çiləyicilər üçün mal-materialların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Su çiləyicilər üçün mal-materialların
satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun öz tender təkliflərini
möhürlənib imzalanmış, ikiqat bağlamada yazılı
surətdə təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə
təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlara
malik olmalıdırlar.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci
il dekabrın sonuna qədərdir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün
maraqlananlar elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs-Müşfiq Məmmədov.
Ünvan-Sumqayıt şəhəri, 41-ci məhəllə.
E-mail: İrada7676@mail.ru
Telefon- iş 018 644-73-71, mobil 055 93439-39.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını
ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala
bilərlər.
İştirak haqqı 250 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba
ödəməlidirlər:
Təşkilat- Sumqayıt Şəhər İH MKTİB-in Yaşıllaşdırma İdarəsi
ABB-nin Sumqayıt filialı
Kod-805658
VÖEN- 9900001881
M/h-AZ03NABZ 01350100000000002944
H/h- AZ32İBAZ 38060019449616318213
VÖEN-2900390241
SWIFT BİK - AİİBAZ 2 X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən
bank sənədi;

-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki
(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb olunan
sənədlərdə və formalarda əldə edilmişdir);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanlarından arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və
lazımi texniki imkanlarının olmasına aid rəsmi
arayış;
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 2 fevral 2021-ci
il saat 12.00-a kimi tender komissiyasına dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 10 fevral 2021-ci il saat 12.00-a qədər
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 11 fevral 2021-ci il saat
12.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Virusun yeni ştammı daha ağır hallara
səbəb olmasa da, sürətlə yayılır
D
Məlumdur ki, bəşəriyyət üçün
böyük təhlükə mənbəyi olan
pandemiya və epidemiyaların
qarşısının alınmasında peyvəndlər
həmişə “qızıl açar” rolu oynayıb.
Bu gün də belə bir həqiqəti qəbul
etməliyik ki, yeni növ koronavirusla mübarizədə də peyvənddən
səmərəli yol yoxdur. Az qala bir ilə
yaxındır ki, bütün dünyanın başı
üstünü alan dəhşətli və qorxunc
infeksiyadan məhz bu yolla xilas
olmaq mümkündür.
Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının (ÜST) ekspertləri
bildiriblər ki, təşkilat dünyanın
bütün ölkələrini virusun istənilən
yeni variantlarını vaxtında aşkar etməyə, onların yayılma
proseslərini öyrənməyə və
aşkar edilmiş mutasiyalar barədə
məlumat verməyə çağırıb. Onlar
qeyd ediblər ki, mutasiya – virusun təbii uyğunlaşma prosesidir. C
 OVID – 19 - a səbəb olan
koronavirus artıq bir ildir yayılır və
onun vəzifəsi nüfuz etdiyi orqanizmi məhv etmək deyil, sağ qalıb
çoxalmaqdan ibarətdir. Dünya
üzrə 85 milyondan çox yoluxma
halı aşkar edilib. ÜST - ün texniki
direktoru, epidemioloq Mariya van
Kerkhova Cenevrədə keçirilən
brifinqdə həmkarı, təşkilatın
fövqəladə hallar üzrə direktoru
Maykl Rayanla birgə jurnalistlərin
və sosial şəbəkə istifadəçilərinin

COVID – 19 - la bağlı suallarını
cavablandırıblar. Mariya van Kerkhova qeyd edib ki, virusun yayılması ilə bağlı vəziyyət regiondan
regiona fərqlənir. Asiya ölkələrinin
çoxu vəziyyəti nəzarət altına almağa müvəffəq olublar. Avropa və
ABŞ - da isə virus sürətlə yayılmağa davam edir. Bəzi ölkələrdə
xəstəxanalar həddindən artıq
doludur və köməyə ehtiyacı olan
pasiyent axınının öhdəsindən gələ
bilmirlər.
Virusun mutasiyasından
danışarkən, Mariya van Kerkhova və Maykl Rayan qeyd ediblər
ki, alimlər Böyük Britaniyada
və Cənubi Afrikada aşkar edilmiş yeni variantların üzərində
əlavə tədqiqatlar aparırlar. Artıq
müəyyən edilib ki, bu iki ölkədə
virusun hər iki ştammı – bəzi
oxşarlıqlarına baxmayaraq,
müxtəlifdir. Onlar insandan insana daha asan ötürülür, başqa sözlə, daha yüksək sürətlə
yayılır. Lakin virusun mutasiyası
xəstəliyin gedişinin şiddətində
dəyişikliyə səbəb olmayıb.
Bildirilib ki, virusun mutasiyaya
uğramış bu variantlardan heç biri
xəstəliyin daha ağır formasına
səbəb olmur. Lakin onlar daha
tez yayıla bilir. İlkin məlumatlara
görə, mutasiya etmiş virusları
artıq istifadədə olan testləşdirmə
vasitələrinin köməyi ilə aşkar

ünyanı bir ildən çoxdur öz ağuşuna alan yeni növ
koronavirus infeksiyası yayılmaqda hələ də davam
edir. Geridə qoyduğumuz müddət ərzində qazanılan
təcrübələrə əsasən deyə bilərik ki, bu ilin növbəti üç ayı
çox önəmlidir və koronavirusla mübarizənin daha sürətli,
keyfiyyətli və yüksək səviyyədə aparılacağı gözlənilir.
Artıq bir müddətdir ki, peyvəndləmə ilə bağlı aparılan işlər
yekunlaşmaq üzrədir. Bu da onu deməyə əsas verir ki,
yaxın zamanda Azərbaycanda peyvəndləmənin tətbiqinə
başlanılacaq.

etmək olar. Həm də COVID - 19
əleyhinə vaksin, o cümlədən
yeni ştammlara münasibətdə
də səmərəlidir. “Artıq mövcud
olan vaksinlərin mutasiya etmiş
viruslara qarşı səmərəli olmayacaqlarını ehtimal etmək üçün heç
bir əsas yoxdur…”, – deyə Maykl
Rayan vurğulayıb.
ÜST nümayəndələrinin
sözlərinə görə, vaksin COVID – 19
- la mübarizədə səmərəli vasitədir,
lakin, o, hələ hamıya əlçatan
deyil, bu gün onun istehsalı
həcmlərini artırmaq və çatdırılmasını sürətləndirmək son dərəcə vacibdir. ÜST əməkdaşları bir daha
hamını əsas sanitariya və epidemiyaya qarşı məhdudlaşdırıcı
tədbirlərə riayət etməyə çağırıblar.
“Fiziki məsafə – COVID – 19 - un
yayılmasının qarşısını almaq üçün
ən səmərəli üsullardan biridir. Biz
hamımız ayıq olmalı, hər zaman
məsafə saxlamalıyıq. Biz əllərimizi
dezinfeksiya etməli və yumalıyıq,
maskalardan istifadə etməliyik,
pəncərələri açmalıyıq və insanların çox sayda toplaşdığı yerlərə
getməkdən çəkinməliyik, evdə

qalmalıyıq və digər tövsiyələrə
əməl etməliyik”, – deyə Mariya
van Kerkhova vurğulayıb. O əlavə
edib ki, insanların əksəriyyəti bu
tövsiyələrə əməl etmir və təxirə
salına biləcək səyahətlərə yollanır
və ya böyük kampaniyalarda yığışırlar. Bütün bunlar xəstəlik hallarının sayının artımasına səbəb olur.
ÜST nümayəndələri bu günə olan
məlumata görə, hətta COVID - 19
xəstəliyini simptomsuz keçirən
insanlarda da immunitetin yarandığını bildiriblər. Lakin bu immunitetin nə qədər davam etdiyi
hələ məlum deyil. Bununla bağlı
tədqiqatlar hələ davam edir.
Qeyd edək ki, ilk dəfə Böyük
Britaniyada aşkar edilmiş koronavirusun yeni ştammı artıq
ÜST - ün Avropa regionunun
22 ölkəsində aşkar edilib. Onun
insandan - insana asan ötürülməsi
ilə əlaqədar olaraq, ekspertlər
səhiyyə sistemlərinə əlavə yükün
düşməsinin qarşısını almaq
məqsədilə hakimiyyəti ehtiyat
tədbirlərini gücləndirməyə çağırırlar. Bu barədə ÜST - ün Avropa
bürosunun başçısı doktor Hans

Klyuge bildirib. Büro başçısının
sözlərinə görə, mutasiyaya uğramış yeni ştammın peyda olması
hakimiyyəti narahat etməlidir,
çünki məlumdur ki, koronavirusun
bu variantı daha tez yayılmağa
qadirdir. Yəni, söhbət ondan gedir
ki, yoluxanların sayının çoxalması
tibb müəssisələrinin işini daha da
çətinləşdirə bilər. Virus özlüyündə
əvvəlki variantlardan daha
təhlükəli deyil, yaranan şayiələrə
baxmayaraq, uşaqlarda yoluxma
riski də daha yüksək deyil.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
xəstəliyin ani baş verməsi hallarını diqqətlə araşdırmağı, aşkar
edilən infeksiya törədicilərinin
öyrənilməsini, eləcə də koronavirusun bu və digər ştammlarının
dövriyyəsi parametrlərinin alimlər
tərəfindən daha yaxşı anlamağa
kömək etmək məqsədilə əldə
edilən məlumatlarla bölüşməyi
tövsiyə edir. “İndi elmdə həmrəyliyi
nümayiş etdirmək çox vacibdir”, –
deyə doktor Klyuge vurğulayıb.
Vaksinlərə gəldikdə, ÜST,
ilk növbədə, tibb işçilərinin və
infeksiya qarşısında həssas olan
əhali qruplarının müdafiəsini
təmin etməyi çağırır. Bu, səhiyyə
sistemlərinin işini yüngülləşdirmək
üçün lazımdır. “Sizi əmin etmək
istəyirəm ki, ÜST və onun
tərəfdaşları regionun bütün
ölkələrinin vaksinləri əldə edə
bilmələri üçün əllərindən gələni
edirlər. İndi vacibdir ki, digər
ölkələrə vaksinlərlə bağlı yardım
edə bilən və peyvəndlərə ümumi
çıxışı dəstəkləyə bilən hər bir ölkə
bunu etsin. Biz kiminsə kənarda
qalmasına imkan verə bilmərik”, –

deyə təşkilatın Avropa bürosunun
rəhbəri vurğulayıb. Bütövlükdə,
doktor Klyugenin sözlərinə görə,
pandemiya dönüş nöqtəsinə çatıb:
“İndi inadkar və tutulmaz virusa
qalib gəlmək üçün elm, siyasət,
yüksək texnologiyalar sənayesi və
mənəvi dəyərlərdən ibarət vahid
cəbhə formalaşdırmaq lazımdır”, –
deyə o bildirib.
Hazırda ölkəmizdə koronavirusla mübarizə üç istiqamətdə
aparılır. Birinci istiqamətdə
dövlətimiz, ikinci istiqamətdə
xalqımız, üçüncü istiqamətdə
isə Azərbaycan səhiyyəsi. Hələ
COVID - 19-un yeni yayıldığı
vaxtlarda cəmiyyətdə inamsızlığın
hökm sürməsinə baxmayaraq,
sonradan bu tendensiya təbii
olaraq aradan qaldırıldı. Beləliklə,
insanların böyük əksəriyyəti
virusun mövcudluğuna inanmaqla artıq qaydalara riayət etməyi
özlərinə vacib bildilər. Bununla da xalq virusla mübarizəyə
layiqli şəkildə qoşularaq tibbi
maskadan istifadəyə, sosial
məsafənin gözlənilməsi qaydalarına və zərurət olmadan evdən
çıxmamağa üstünlük verməyə
başladı.
İnkişaf etmiş ölkələrin elm
adamları ilə Azərbaycan dövlətinin
virusla mübarizədə həyata
keçirdiyi tədbirlər haqqında söhbət
aparan zaman onlar ölkəmizdə
dövlət tərəfindən zamanında
atılan tədbirlərdən bəhs edirlər.
Uşaqların virusu böyüklər qədər
yaya biləcəyi təhlükəsinə görə
məktəblərin düzgün vaxtda
bağlanması, hələ virusun yeni
yayıldığı vaxtlarda təmirə ehti-

yacı olan xəstəxanaların təmir
olunması, qısa müddət ərzində
yeni modul tipli xəstəxanaların
tikilməsi və istifadəyə verilməsi,
pandemiya dövründə sahibkarlara, eləcə də digər şəxslərə
maddi yardımlar edilməsi, koronavirusla mübarizəyə büdcədən
əlavə vəsaitlər ayrılması dövlətin
vətəndaşına göstərdiyi diqqət və
qayğının göstəricisidir. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan həm də
beynəlxalq aləmdə məsuliyyətli və
etibarlı tərəfdaş kimi özünü doğruldur. Ötən il Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə ÜST - ə könüllü
maliyyə töhfəsi verib, həmçinin
30 - dan artıq ölkəyə humanitar və
maddi yardım göstərib.
Son olaraq, deyə bilərik ki,
səhiyyənin virusla mübarizəsinə
gəlincə, dünya tibb sahəsinin
hazırkı durumu hər kəsə bəllidir.
Təəssüflər olsun ki, hətta ən aparıcı ölkələrin səhiyyə sistemlərinin
bu virusun qarşısında aciz qaldığı
göz önündədir. Virusun bütün
dünyada tüğyan etdiyi və dünya
səhiyyə sistemlərinin virusun
qarşısında çətinlik çəkdiyini hər
kəs müşahidə edə bilər. Bu da
onu deməyə əsas verir ki, dünyanın heç bir inkişaf etmiş ölkəsi
səhiyyəsi infeksiyanı tamamilə
yox etmək və ya virusa yoluxan
bütün xəstələri sağaltmaq iqtidarında deyil. Beləliklə, bir virus
həm də dünya tibb sahəsində
müəyyən ölkələri məhz səhiyyə
sistemlərindəki boşluqlarla imtahana çəkdi.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Aİ koronavirusla bağlı təcili görüş keçirəcək
Türkiyə

Yeni kosmik peyk
Türkiyə növbəti
peykini orbitə buraxıb.
Bildirilir ki, “TürkSAT
5A” adlı peyk ABŞın Florida ştatındakı
“Canaveral” kosmodromundan “Falcon-9”
kosmik raketdaşıyıcısı
vasitəsilə orbitə buraxılıb. Beləliklə, Türkiyə fəzada peyklərini artırmaqda olan
ölkələr sırasında öz yerini qorumaqla “TürkSAT 5A” ilə
birlikdə “TürkSAT 3A”, “TürkSAT 4A” və “TürkSAT 54B”
peyklərinin də fəaliyyətini davam etdirəcək. Bu barədə
məlumat verən Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri
Adil Karaismailoğlu deyib: “ “TürkSAT 5A” sayəsində
orbitdə gücünü artıran Türkiyə bundan sonra Yaxın Şərq
və Afrika qitəsinə də peyk xidməti göstərəcək”.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Özbəkistan
Daş dövrünə aid tapıntı
Arxeoloqlar
Özbəkistan ərazisində
daş dövrünə aid bir
neçə nadir tapıntı
aşkar ediblər. Bildirilir
ki, Anqren vadisinin
Yangiabad və Karabax
çaylarının yuxarı axarında daş dövrünə aid 2 emalatxana, 2 yaşayış məskəni,
qəbirlər kompleksi və qayaüstü rəsmlər tapılıb. Bu əşyalar
arasında Özbəkistanda Paleolit dövrünə aid indiyədək rast
gəlinməyən daş həmayıl var ki, bu da təkcə Özbəkistan
üçün yox, bütün dünya üçün böyük maraq kəsb edir.
Alimlər qeyd edirlər ki, daş dövrü emalatxanalarındakı
tapıntılar göstərir ki, bu abidələrin xronologiyası orta və
son paleolit arasındakı dövrə aiddir.
Xəbəri “Fergana.news” verib.

Avstraliya

dünya Səhiyyə Təşkilatının
(ÜST) eksperti Mariya Van
Kerkxove bildirib.
Xəbərdə deyilir: “Son
məlumatlar göstərir ki,
xəstəliyin adi variantı Böyük
Britaniyada aşkar edilmiş
ştamm kimi tez yayılmır.

Avropa İttifaqının (Aİ) dövlət və
hökumət başçıları bu il yanvarın 21-də yeni
koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə
üçün videokonfrans formatında təcili görüş
keçirəcəklər. Bu barədə “Euronews” agentliyi
məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, bu günə
qədər dünyada 89 milyondan çox insan koronavirusa
yoluxub, təxminən 1,9 milyon
nəfər ölüb. Avropa qitəsində
də təhlükəli infeksiya sürətlə
yayılmaqdadır. Aİ Şurası
prezidentinin sözçüsü Barend
Leyts öz “twitter” səhifəsində
yazıb: “21 yanvarda Aİ Şurasının prezidenti Şarl Mişel 27
üzv ölkənin liderləri ilə koronavirusla bağlı videokonfrans
keçirəcək”.
Bu arada yeni koronavirus
ilə bağlı Böyük Britaniyadan
həyəcanlı xəbərlər yayılmaqda davam edir. “Koronavirusun Britaniya ştammının
infeksiyanın adi variantından

daha sürətlə yayıldığı təsdiq
olunub. Türkiyədə nəşr
olunan “Yeni Sabah” qəzeti
xəbər verir ki, bunu Ümum-

İsveçrə
ÜST-ün açıqlaması
Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının
(ÜST) məlumatına
görə, Afrikada koronavirusa yoluxanların
ümumi sayı 3 milyonu
ötüb. İndiyədək qitədə
71 min 558 pasiyentin
koronavirusdan vəfat
etdiyi bildirilir.
Qitədə COVID-19-a ən çox yoluxma Cənubi Afrika
Respublikasında (1,7 milyon nəfər) qeydə alınıb.
Məlumatı “Worldometer” yayıb.

O deyib: “Biz Çinin “Sinovac Biotech” şirkəti tərəfindən istehsal edilən
vaksinin alınması barədə müqavilə
bağlamışıq. Bu şirkət dünyada ən böyük
vaksin istehsalçılarından biridir. Lakin
bununla yanaşı, digər şirkətlərlə də
danışıqlar aparırıq. Hazırda müqavilənin
razılaşdırılması ilə bağlı texniki proses
gedir. Bizdə əsas çətinlik məhz vaksinin
göndərilməsi müddətləri ilə bağlı idi”.
Nazir bildirib ki, Ukraynada peyvənd
prosesi 5 mərhələdə keçiriləcək.
M.Stepanov daha sonra deyib:
“Birinci mərhələdə, – ilk növbədə,
COVID-19 xəstələrinə kömək göstərən
xəstəxanalarda çalışan 355 min tibb

U

kraynada kütləvi
peyvənd aksiyasının
keçirilməsi üçün
ölkəyə vaksinlərin ilk
partiyasının fevral ayında
gətiriləcəyi gözlənilir. Bunu
“Nastoyaşşeye vremya”
nəşrinə müsahibəsində
Ukraynanın səhiyyə naziri
Maksim Stepanov açıqlayıb.
Nazir deyib ki, Çinin “Sinovac
Biotech” əczaçılıq şirkəti ilə bu
barədə müqavilə bağlanıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Mərakeş və İsrail diplomatik
münasibətləri bərpa edirlər

Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 1,2 faiz
artaraq bir bareli 51,22, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı
neftinin qiyməti 1,3 faiz artaraq bir bareli 55,21 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC+ dövlətlərinin hasilatı
azaltmaq barədə qəbul etdikləri düzgün qərar dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin artmasına səbəb olub.
OPEC-in Baş katibi Məhəmməd Berkando bildirib ki,
hasilatı azaltmaq barədə təklifi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev irəli sürüb. Məhz bu təklifdən
sonra dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmağa başlayıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

2020-ci ilin ən yaxşı futbolçusu

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

işçisi peyvəndlənəcək. Həmin xəstələr,
məsələn, ahıllar evlərində yaşayanlar,
yəni əhalinin ən riskli kateqoriyasına
aid olanlardır. Peyvəndləmənin ikinci
mərhələsi peşə fəaliyyətinə və yaşına görə risk qruplarına aid olanları və
müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkənləri
əhatə edəcək”.

 Dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmaqda davam edir. Londonun “İCE”
Birjasının məlumatına görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 1,49 faiz artaraq bir bareli 55,19
dollar olub.

2020-ci il dekabr ayının 10-da Mərakeş və İsrail arasında əldə edilmiş razılaşmaya əsasən, iki ölkə arasında
diplomatik münasibətlərin tədricən normallaşdırılması
çərçivəsində, müvafiq surətdə, Təl-Əviv və Rabatda bu
ölkələrin səfirliklərinin açılması planlaşdırılır. Bu barədə
“Al Arabian” məlumat yayıb.
Mənbə yazır ki, kral VI Məhəmməd və İsrailin Baş naziri
Benyamin Netanyahu telefon danışığı zamanı iki ölkədə
diplomatik nümayəndəliklərin açılması prosesinin detallarını
müzakirə ediblər.
Qeyd edilir ki, Mərakeş və İsrail arasında münasibətlərin
bərpası çərçivəsində bu ölkələr arasında ilk aviareyslər
fəaliyyətə başlayacaq. Mərakeşi İsraillə bağlayacaq planlaşdırılmış reyslərin sayı rekord həddə olacaq, çünki həftədə
20-dən artıq reysin həyata keçirilməsi gözlənilir.
Bu ölkələrin rəsmi şəxsləri toxuculuq, qida və tədqiqat
sektorlarında ikitərəfli sənaye əməkdaşlığının perspektivlərini
də müzakirə ediblər.

ÂÂYanvarın 10-da
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında hava
şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif
duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi
əsəcək, gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə
əvəzlənəcək. Havanın temperaturu Abşeron
yarımadasında gecə 4-6°, gündüz 9-12° isti,
Bakıda gecə 4-6°, gündüz 9-11° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 761 millimetr civə sütunundan 764 millimetr civə sütununa yüksələcək,
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 55-60 faiz
təşkil edəcək.
ÂÂNaxçıvan Muxtar Respublikasında hava
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-10°, bəzi yerlərdə 12-14°,
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Benyamin Netanyahu:

Koronaya qalib gələn
ilk ölkə olacağıq
 “Cari ilin mart ayının sonuna qədər
İsraildə koronavirus əleyhinə peyvənd
aksiyasının tamamlanması planlaşdırılır”.
Kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata
görə, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. O, peyvəndləmənin 16 yaşından yuxarı bütün İsrail
vətəndaşlarına aid olacağını bildirib.
Netanyahu kütləvi peyvəndləmənin “Pfizer” şirkəti ilə bağlanan müqavilə sayəsində mümkün olacağını açıqlayıb: “Biz
koronavirusdan sonra doğulan ilk ölkə olacağıq. Biz əhalinin
bütün müvafiq qruplarını peyvənd edəcəyik”.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

Həftəsonu
neftin qiyməti

Almaniya
“Bavariya” futbol klubunun polşalı
hücumçusu Robert
Levandovski nüfuzlu
“Get German Football
News” nəşrinin keçirdiyi sorğuya əsasən,
Almaniyada 2020-ci
ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib. O, 100 futbolçuya malik
siyahıya başçılıq edir. Mənbə yazır ki, ilk onluqda Münxen
təmsilçisinin səkkiz üzvü yer alıb.
Qeyd edək ki, R.Levandovski, həmçinin FIFA tərəfindən
2020-ci ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Ukrayna “Sinovac Biotech” əczaçılıq
şirkəti ilə müqavilə bağlayıb

“Qantas” birincidir
“AirlineRatings.com”
portalının əməkdaşları
dünyanın ən təhlükəsiz
hava yolları şirkətlərinin
siyahısını açıqlayıb.
Bildirilir ki, reytinq tərtib
edilərkən 385 şirkətin
göstəriciləri təhlil
edilib. Reytinq tərtib
edilərkən qəzaların sayı,
laynerlərin standartları, uçuşun rahatlığı, texnoloji innovasiyalar və pilotların təcrübəsi nəzərə alınıb. Dünyanın ən
təhlükəsiz hava yolları şirkəti əvvəlki kimi, Avstraliyanın
“Qantas” hava yolları seçilib.
Qeyd edək ki, 20 şirkətdən ibarət reytinqdə ilk beşliyə
“Qatar Airways”, “Air New Zealand”, “Singapore Airlines”,
“Emirates, EVA Air” şirkətləri daxildir.
Məlumatı “Euronews” yayıb.

Və biz burada 1,1-dən
1,5-ə qədər artan reproduktiv saya əsaslanırıq”.
ÜST rəsmisi onu da əlavə

edib ki, koronavirusun yeni
ştammı yüksək ölüm sayına
malik deyil.
Qeyd edək ki, ötən
il dekabrın 14-də Böyük
Britaniyanın Səhiyyə naziri
Mett Henkok bildirib ki, ölkə
alimləri yeni, mutasiya etmiş
COVID-19 növü aşkarlayıblar. Onun sözlərinə görə,
koronavirusun yeni ştammı
əvvəlkindən daha sürətlə
yayılır.
Böyük Britaniyanın Baş
naziri Boris Conson bu
məlumatı təsdiq etmişdi.
Onun sözlərinə görə, koronavirusun mutasiyaya uğramış
yeni növü virusun başqa
növlərindən 70 faiz daha
yoluxucudur. Bu səbəbdən
də “Britaniya” ştammı daha
təhlükəli hesab edilir. Artıq
dünyanın onlarla ölkəsində
koronavirusun bu növünə
yoluxma aşkarlanıb.

“YAŞAT" Fonduna
8110 SMS vasitəsilə ianə
etmək imkanı yaradılıb
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən
yaradılan “YAŞAT” Fonduna SMS vasitəsilə ianə etmək
imkanı yaradılıb. Bütün mobil operatorlardan 8110 qısa
nömrəsinə SMS göndərməklə fonda 1 azndən 50 azndək
ianə etmək mümkündür. SMS-in mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50
rəqəmlərini yazmaqla müvafiq olaraq, 1, 3, 5, 10, 20 və 50
manat ianə etmək olar.
SMS-si
göndərdikdən sonra
vətəndaşa ödənişin statusu ilə bağlı cavab gəlir.
Uğurlu ödəniş
edildikdə – Hörmətli
abunəçi, siz “YAŞAT”
Fonduna XX azn uğurla
ianə etdiniz. Qələbəni
bizə yaşadanları birlikdə
Yaşadaq! Digər xidmətlərdən rahatlıqla istifadə etmək üçün
zəhmət olmasa balansınızı artırın.
Balansda kifayət qədər məbləğ olmadıqda – Hörmətli
abunəçi, balansınızda kifayət qədər məbləğ yoxdur. “YAŞAT”
Fonduna ianə etmək üçün balansınızı artırmağınızı xahiş edirik.
Sistemdə təkmilləşdirmə işləri aparıldıqda və ya problem
olduqda – Hörmətli abunəçi, sistemdə təkmilləşdirmə isləri aparıldığından “YAŞAT” Fonduna ödənişiniz həyata keçmədi. Daha
sonra təkrar yoxlamağınız xahiş olunur.
Düzgün ödəniş məbləği seçilmədikdə – Hörmətli abunəçi,
göndərdiyiniz kod yanlışdır. “YAŞAT” Fonduna ianə etmək
üçün 1, 3, 5, 10, 20, 50 məbləğlərdən birini seçməklə ödəniş edə
bilərsiniz.
Korporativ abunəçi olduqda – Hörmətli abunəçi, siz korporativ abonent olduğunuzdan “YAŞAT” Fonduna ödənişiniz həyata
keçmədi. Fərdi abunə nömrəsindən istifadə etməyiniz tövsiyə
olunur.
Bununla yanaşı, “YAŞAT” Fonduna onlayn formatda “ASAN
Ödəniş” vasitəsilə dəstək olmaq şəraiti yaradılıb. Bunun üçün
vətəndaşlar asanpay.az portalında “Ən populyar ödənişlər”
bölməsində ilk sırada olan “YAŞAT” Fondu bölməsini seçməklə
ödənişi həyata keçirə bilərlər.
Həmçinin fonda bank hesabları və ödəmə terminalları
vasitəsilə də ianə etmək mümkündür. Bank rekvizitləri ilə aşağıdakı keçiddən tanış ola bilərsiniz: http://vxsida.az/az/annouces/1493
SMS ianə ilə bağlı daha ətraflı məlumat üçün təlimat videosu: https://youtu.be/YN4yCBXMY40

“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Hüseyn Mövsümov və Aqiyə Naxçıvanlı Abdin
Fərzəliyevə anası
FATMA XANIMIN

gündüz 0-5° şaxta olacaq.
ÂÂYuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy
rayonlarında hava əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir sürətlənəcək. Havanın temperaturunun gecə 4° şaxtadan 1°-dək isti, yüksək
dağlıq ərazilərdə 7-9° şaxta, gündüz 5-10°
isti olacağı gözlənilir.
ÂÂGəncə şəhərində, Qazax, Goranboy,
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə
3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 9-14° isti
olacağı ehtimal edilir.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında hava əsasən yağmursuz

keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
sürətlənəcək. Havanın temperaturunun gecə
0-5°, gündüz 9-14° isti, dağlarda gecə 0-5°,
gündüz 7-11° isti olacağı ehtimalı var.
ÂÂMərkəzi Aran: Mingəçevir və Şirvan
şəhərlərində, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında hava
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə
3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 10-15° isti
olacağı proqnozlaşdırılır.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman, çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək
Havanın temperaturunun gecə 0-3°, gündüz
8-13° isti, dağlarda gecə 3-5°, gündüz 6-8°
isti olacağı bildirilir.

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

Ü N V A N I M I Z:
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vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
"Xalq qəzeti"nin baş redaktoru Həsən Həsənov
Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Abdin
Fərzəliyevə anası
FATMA XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin kollektivi rayon
icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevə anası
FATMA XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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