Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
www.xalqqazeti.com

№ 074 (29616) 11 aprel 2021-ci il, bazar
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Prezident İlham Əliyev Türkiyənin
Azərbaycandakı səfirini qəbul edib

Erkan Özoralın “Dostluq”
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə
Respublikası arasında dostluq və
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafındakı

xüsusi xidmətlərinə görə Erkan Özoral
“Dostluq” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 aprel 2021-ci il

Azərbaycan BMT ilə
əməkdaşlığa xüsusi önəm verir
BMT qurumları ilə bizim ənənəvi sıx əlaqələrimiz olubdur və bu əlaqələr
davam edir. Müharibədən sonrakı dövr ərzində təmaslar daha fəal olub və bu
təmaslar davam etdiriləcək və əlbəttə ki, bundan sonra BMT dünyanın aparıcı
qurumu kimi postmünaqişə dövründə də fəal olmalıdır.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İşğalçı qonşularımızın və
onların bədxah himayədarlarının
illər boyu davam etdirdikləri fitnəfəsadlara baxmayaraq , gənc
müstəqil Azərbaycan dövlətinin
beynəlxalq aləmdəki reytinqi
durmadan artır. Xüsusən, ötən
ilin payızında olmuş 44 günlük
müharibə zamanı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələrini və
ATƏT-in qərarlarını icra etməyimiz
dünya ictimaiyyəti tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmişdir. İndi
artıq elə bir beynəlxalq təşkilat
yoxdur ki, o, Azərbaycanın haqq
işini dəstəkləməsin. Bundan başqa,
ölkəmizin COVID – 19 pandemiyasına
qarşı aparılan beynəlxalq
mübarizənin önündə getməsi də
hamı tərəfindən təsdiqlənir.

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin
10-da Türkiyə Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Erkan Özoralı qəbul edib.

Səfiri salamlayan Prezident
İlham Əliyev dedi:
– Hörmətli cənab səfir, sizin
fəaliyyət müddətiniz başa çatır, siz
Türkiyəyə qayıdırsınız. İlk növbədə,
sizə gördüyünüz işlərə görə öz
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Fəaliyyət müddətində siz TürkiyəAzərbaycan qardaşlıq əlaqələrinin
inkişafı üçün çox böyük işlər
görmüsünüz, səylər göstərmisiniz
və bu gün bu əlaqələr ən yüksək
zirvədədir. Bütün sahələrdə
Türkiyə-Azərbaycan dostluğu,
qardaşlığı, birliyi özünü təsdiq
etdi və 44 gün davam edən İkinci
Qarabağ müharibəsində Türkiyənin
Azərbaycana göstərdiyi dəstək,
əlbəttə, həmişə bizim xatirimizdə
olacaqdır, bizim qəlbimizdə
yaşayacaqdır. Əziz qardaşım,
hörmətli Cümhurbaşqanı Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın müharibənin ilk
saatlarından bizə verdiyi dəstək bizi
ruhlandırdı və bəzi xarici qüvvələrin
bu müharibədən kənarda durmasını
təmin etdi.

Bizim əlaqələrimiz çoxşaxəlidir.
Siz burada fəaliyyət göstərən səfir
kimi əlbəttə ki, bu əlaqələrin nə
qədər dərin olmasını yaxşı bilirsiniz.
Elə bir sahə yoxdur ki, o sahədə biz
əməkdaşlıq etməyək. Son illərdə
bütün sahələrdə böyük inkişaf
var. Artıq bizim vətəndaşlarımızın
qardaş ölkələrə pasportsuz, yəni,
daxili sənədlə səfər etməsi, əlbəttə
ki, əlaqələrimizin nə qədər dərin
olmasından xəbər verir.
Sizin buradakı fəaliyyətiniz
həm bir səfir, həm də bir türk
vətəndaşı kimi böyük təqdirlə
qarşılanır. Siz burada özünüzü
vətəninizdəki kimi hiss etmisiniz,
bu da təbiidir. İndi demək istəyirdim
ki, vətənə qayıdırsınız, əslində, siz
vətəndəsiniz və hər zaman burada
sizin yeriniz var, bizim ürəyimizdə
yeriniz var. Bilirəm ki, Azərbaycan
ictimaiyyəti, Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən ictimai təşkilatlar, media
nümayəndələri, rəsmi şəxslər sizin
fəaliyyətinizə çox böyük qiymət
verirlər, o cümlədən mən. Çünki

bu illərdə, əlbəttə ki, həm burada,
həm Türkiyədə çoxsaylı səfərlərim
əsnasında sizin fəaliyyətinizin şahidi
olmuşam və görmüşəm. Bilirəm
ki, siz bütün səylərinizi iki qardaş
xalqın bir-birinə daha yaxın olmasına
istiqamətləndirmisiniz.
Bütün bunları nəzərə alaraq,
siz Azərbaycan dövlətinin yüksək
ordeni – “Dostluq” ordeni ilə təltif
edilmisiniz və istərdim ki, bu yüksək
mükafatı sizə təqdim edim.

***
Prezident İlham Əliyev “Dostluq”
ordenini səfir Erkan Özorala təqdim
etdi.

***
Səfir Erkan Özoral dedi:
– Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ
olun.
Cənab Prezident, məni bu şərəfə
layiq bildiyiniz üçün Sizə çox təşəkkür
etmək istəyirəm, minnətdarlığımı
bildirirəm. Siz də dediyiniz kimi, mən
Azərbaycan ilə Türkiyəni heç vaxt birbirindən ayırmadım. İkisi də mənim
Vətənimdir, birinci Vətənim, ikinci
Vətənim deyil. İkisi də eyni dərəcədə
Vətənimdir. Ankara mənim üçün
nə qədər əzizdirsə, Bakı da eynidir

mənim üçün. Bu sevginin nəticəsi
odur ki, özümü çox bəxtiyar hiss
edirəm. Çünki Azərbaycana gəlmiş
və gələcək bütün türk səfirləri içində
ən gözəl anlara şahidlik edən səfir
mən oldum. Bu Vətən müharibəsinə
şahidlik etmək mənim üçün çox
böyük xoşbəxtlik oldu. Özümü fərqli
hiss edirəm.
Mən burada Türkiyə ilə
Azərbaycanın bir-birinə daha da
yaxınlaşması üçün vəzifəmi yerinə
yetirdim. Xalqlarımızın bir-birinə
yaxınlaşması üçün çalışdım. Amma
bu işi görməyə imkanı təmin edən
Sizlər, cənab Prezidentlərimiz bizim
üçün açdığınız yol oldu. Bunları onun
sayəsində edə bildik. Azərbaycanda
fəaliyyət göstərdiyim müddətdə bütün
qurumlardan, rəsmi şəxslərdən bütün
səviyyələrdə başda Siz olmaqla hər
zaman dəstək aldım. Hamınıza ayrıca
təşəkkür və minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Azərbaycan xalqına Sizin
şəxsinizdə minnətdarlığımı çatdırmaq
istəyirəm. Hər zaman qardaşlığımızı
hiss etdim, getdiyim hər yerdə ona
şahid oldum. İnşallah, Türkiyə ilə
Azərbaycan bundan sonra daha da
bir-birinə yaxın olacaq. Çünki Sizin də
söylədiyiniz kimi biz birlikdə güclüyük.
Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev aprelin 9-da BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkırı
qəbul edərkən bu məsələlər məxsusi olaraq
vurğulandı. Dövlət başçımız qeyd etdi ki, biz
COVID-lə bağlı bir neçə təşəbbüslə çıxış etdik.
Türk Şurasının Zirvə görüşünü, Qoşulmama
Hərəkatının Zirvə görüşünü keçirdik və BMT Baş
Assambleyasının COVID-lə bağlı xüsusi sessiyasının keçirilməsinə də nail olduq və buna BMTnin də dəstəyi oldu. Ondan sonrakı hadisələr
göstərdi ki, doğrudan da bu, indi gündəlikdə
duran önəmli məsələlərdən biridir: “Çünki vaksin
millətçiliyi, vaksinlərin ədalətsiz bölüşdürülməsi
bu gün artıq dünya gündəmini zəbt edən bir
məsələdir. Azərbaycan ilk ölkələrdən idi ki, bu
məsələni açıb qaldırdı. Bu gün biz çalışırıq ki,
bu ədalətsizliyi aradan qaldıraq. Eyni zamanda,
COVID dönəmində biz 30-dan çox ölkəyə maddi
və humanitar yardım göstərmişik və bu fəaliyyəti
davam etdirmək əzmindəyik”.
Təbii ki, digər və daha aktual məsələ
Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi
üçün aparılan siyasi-diplomatik mübarizədə
və erməni təxribatına cavab olaraq başlanmış
hərbi əməliyyatlarda ölkəmizin möhtəşəm
dəstək görməsi idi. Bu gün – işğalçı ölkənin
kapitulyasiya aktını imzalamasından sonra
isə regionda və dünyada yeni reallıqlar yaranıb. Dövlət başçımız BMT rəsmisinə xatırlatdı
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub,
Azərbaycan bunu həll edib və 30 ilə yaxın kağız
üzərində olan qətnamələri yerinə yetirib və artıq
münaqişə tarixdə qalıbdır. İndi isə yeni dövr
başlayıb – quruculuq dövrü, bərpa dövrü.
Təkcə Azərbaycan üçün deyil, Türkdilli
Dövlətlər, İslam ölkələri, Qafqaz – Anadolu
və Orta Asiya coğrafiyasındakı hər kəs üçün
maraqlı və xoş olan xəbərdir ki, artıq işğaldan
azad edilmiş ərazilərin bərpasına start verilmişdir. Azərbaycan bu məsələlərlə bağlı BMT-nin
bütün qurumları ilə, o cümlədən UNESCO ilə
sıx əlaqə saxlayır.
Dövlət başçımız BMT rəsmisinə xatırlatdı ki,
UNESCO ilə gedən müzakirələr əsnasında missiyanın göndərilməsi nəzərdə tutulur. Əslində,
Azərbaycan rəhbərliyi münaqişə dövründə
dəfələrlə UNESCO-ya müraciət etmişdi ki,
faktaraşdırıcı missiyanı işğal edilmiş bölgələrə
göndərsin. Çünki orada bizim tarixi, dini, mədəni
abidələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır və biz istəyirdik ki, beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan
UNESCO gəlsin və bunu təsdiq etsin.
Dövlət başçımızın da dediyi kimi, münaqişə
dövründə bu təklifimiz cavabsız qalmışdır,
ancaq münaqişədən sonra indi missiyanın
göndərilməsi gözlənilir: “Biz bunu alqışlayırıq. Çünki azad edilmiş torpaqlarda erməni

vəhşiliyi, vandallığı göz qabağındadır. Nə qədər
çox beynəlxalq təşkilatlar bunu öz gözləri ilə
görsələr, münaqişə ilə bağlı, Ermənistanın işğalı
ilə bağlı dünya birliyində təsəvvür o qədər də
daha geniş olar”.
Volkan Bozkırın ölkəmizə gəlişinin səbəbini
söyləməsi sadə bir azərbaycanlı kimi, məni
xeyli dərəcədə məmnun etdi. O, Azərbaycanın
Qoşulmama Hərəkatına son dərəcə
müvəffəqiyyətlə sədrlik etdiyini xatırladaraq dedi
ki, bu, BMT üçün çox önəmli bir təşkilatdır və
onun sədri olmaq da xüsusi əhəmiyyət daşıyır:
“ Bu baxımdan fəaliyyətinizə görə Sizə təşəkkür
etmək məqsədilə gəldim... Bəhs etdiyiniz bütün
məsələləri həqiqətən Nyu-Yorkdan diqqətlə
izləyirik.”
Elə həmin gün Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova da BMT Baş Assambleyasının
75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkırın
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Parlament sədri artıq tarixə qovuşmuş
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinə dair
BMT Təhlükəsizlik Şurasının vaxtilə qəbul
etdiyi 4 qətnaməni xatırladaraq, 44 günlük
Vətən müharibəsi dönəmində bu sənədlərin
Azərbaycanın özü tərəfindən icra edildiyini və
ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunduğunu
söyləyib. Qeyd edilib ki, Ermənistan rəhbərliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə minalanmış
sahələrin xəritələrini hələ də bizə təqdim etmir.
Bu isə müharibə cinayətidir və təhlükəsizliklə
bağlı çox böyük problemlər yaradır.
Cənab Bozkırın həmin görüşdə
səsləndirdiyi bir fikir isə milyonlarla soydaşımızın məmnunluğuna səbəb olduğu kimi, məğlub
edilmiş, əzilmiş, sındırılmış və alçaldılmış
Ermənistanın özünə və havadarlarına göz dağı
çəkmişdir: “BMT bu təşkilat üçün çox önəmli
ölkə olan Azərbaycanla əlaqələri daha da
dərinləşdirməkdə maraqlıdır”.
BMT rəsmisinin Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşü də yaddaqalan məqamlarla zəngin olmuşdur.
Belə ki, Volkan Bozkır Baş Assambleyanın prezidenti qismində ilk səfərlərini reallaşdırdığını və
bu çərçivədə Azərbaycana gəldiyini vurğuladı
və dedi ki, Azərbaycan həm geostrateji, həm də
BMT-yə töhfəsi baxımından vacib ölkədir.
Yəni öz dövlətçiliyini kiminsə qoltuğuna sığınmaqla qorumaq istəyən Ermənistan ənənəvi
himayədarları üçün yükə çevrildiyi günlərdə
Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlar və
dünya ictimaiyyəti üçün “vacib ölkələr” sırasında möhkəmlənir. Bu isə Prezident İlham
Əliyevin yeritdiyi mükəmməl xarici siyasətin,
etibarlı tərəfdaşlığın və səmimi münasibətlərin
nəticəsidir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, “Xalq qəzeti”
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Ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını
və Şəhidlər xiyabanını ziyarət

Bakıda Türk Şurasının informasiya
və media üzrə məsul nazirlərinin, yüksək vəzifəli
rəsmilərinin üçüncü toplantısı keçirilib

Aprelin 10-da
Bakıda Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının
(Türk Şurası) informasiya
və media üzrə məsul
nazirlərinin, yüksək vəzifəli
rəsmilərinin üçüncü
toplantısı keçirilib.

 Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media
üzrə məsul nazirlərinin, yüksək vəzifəli rəsmilərinin üçüncü toplantısının
iştirakçıları aprelin 10-da Fəxri xiyabana gələrək müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, abidəsi önünə əklil və gül dəstələri
qoyublar.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görkəmli
oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla anılıb,
məzarı üzərinə tər çiçəklər düzülüb.
Şəhidlər xiyabanına gələn tədbir iştirakçıları Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəman
Vətən övladlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildirib, məzarları üzərinə gül dəstələri, “Əbədi
məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyublar.

Daha sonra toplantı iştirakçıları Şəhidlər
xiyabanında şəhid türk əsgərlərinin xatirəsinə
ucaldılmış “Türk şəhidliyi” abidəsi önünə gül
dəstələri qoyublar.
Bakının ən hündür nöqtəsindən
Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr
edən tədbir iştirakçılarına Şəhidlər xiyabanının tarixi və şəhərimizdə görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verilib.

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi
Türk Şurasının Baş katibi ilə görüşüb
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyev aprelin 10-da Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk
Şurası) informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli
rəsmilərinin üçüncü toplantısında iştirak etmək məqsədilə Bakıda səfərdə
olan təşkilatın Baş katibi Bağdad Amreyevlə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə
Türk Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq,
Azərbaycanın sədrliyi dövründə təşkilatın
fəaliyyətinin, üzv ölkələr arasında əlaqələrin
daha da inkişaf etdirilməsi üçün görülən işlər
və gələcək addımlar müzakirə olunub.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2019-cu
il oktyabrın 15-də Bakıda keçirilmiş Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII

Zirvə Görüşünün Yekun Bəyannaməsində
media və informasiya siyasəti sahəsində
əməkdaşlığın əhəmiyyətinin vurğulandığı
qeyd olunaraq bu tapşırıqdan irəli gələrək
təşkil olunan bugünkü toplantının üzv ölkələr
arasında sözügedən sahədə əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə və onun praktiki həyata
keçirilməsinə töhfə verəcəyi bildirilib.
Görüşdə bu xüsusda perspektiv istiqamətlərə
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi
Macarıstanın Təhlükəsizlik siyasəti
üzrə dövlət katibi ilə görüşüb

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev,
Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin
sədri Fahrettin Altun, Qırğızıstanın
mədəniyyət, informasiya, idman və
gənclər siyasəti naziri Kayrat İmanaliyev, Özbəkistan Prezidenti Administrasiyası yanında İnformasiya və
Kütləvi Kommunikasiya Agentliyinin
direktoru Asadjon Xojayev, Qazaxıstanın informasiya və ictimai inkişaf
nazirinin müavini Asxat Oralov, Macarıstanın Xarici Əlaqələr və Ticarət
Nazirliyinin təhlükəsizlik siyasəti üzrə
dövlət katibi Peter Sztaray, Türk Şurasının Baş katibi Bağdat Amreyev və
digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin köməkçisiPrezident Administrasiyasının
Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyev bildirib ki,
44 günlük Zəfər savaşında Türk
Şurası Azərbaycana öz dəstəyini
açıq şəkildə göstərdi. İnformasiya
və kommunikasiya sahəsində də
Azərbaycan ilə Türk Şurası arasında sıx münasibətlər var. Media
sahəsində əməkdaşlığın inkişafı üçün
əsaslar müəyyən olunub. Türk Şurası
çərçivəsində enerji, nəqliyyat və
digər sahələrdə işçi qruplar yaradılıb. Buna görə də hər bir sahənin
informasiya təminatı olmalıdır. Vətən
müharibəsində Azərbaycan mediası
həqiqətləri dünyaya düzgün çatdırmaq üçün səmərəli şəkildə fəaliyyət
göstərdi. Bu məsələdə qardaş
Türkiyə mediası bizimlə birgə oldu.
Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, türk
dünyasının ortaq tarixi, dəyərləri var.
Bu gün Türk Şurasının üzv ölkələrinə
qarşı təxribat xarakterli informasiya
hücumları olur. Buna görə də biz
birgə fəaliyyət göstərməliyik. Bu
baxımdan bugünkü tədbirin xüsusi
əhəmiyyəti var.
Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi diqqətə çatdırıb ki, müasir
dövrün ən problemli məsələlərindən
biri də sosial şəbəkələrdə feyk
xəbərlərin tirajlanmasıdır. Düşünürəm
ki, Türk Şurası çərçivəsində bu
sahədə də birgə fəaliyyət vacib
məsələdir.
Ermənistan 30 il işğal altında
saxladığı Azərbaycan torpaqlarında
bütün maddi-mədəniyyət abidələrini
dağıdıb. Bu həqiqətlərin dünya

ictimaiyyətinə düzgün çatdırılması
vacibdir. Bu baxımdan Türk Şurasına
üzv ölkələrin birgə fəaliyyəti xüsusi
önəm daşıyır.
“Media haqqında” yeni qanun
layihəsinin hazırlandığını deyən
Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, bu
qanun layihəsinin təkmilləşdirilməsi
üçün Türkiyənin təcrübəsindən də
istifadə edilib. Yeni qanun layihəsində
bir sıra vacib məsələlər öz əksini
tapıb. Bu qanun layihəsi medianın
inkişafına imkan verəcək.
“Azərbaycan türkdilli dövlətlər
arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi
istiqamətində lazımi işləri görür. Eyni
zamanda, ölkəmiz türkdilli dövlətlərlə
əməkdaşlığın inkişafı məqsədilə yol
xəritəsi hazırlayır.
Türkdilli ölkələr arasında bütün
sahələrdə əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir. İnformasiya və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi də qarşıda duran
prioritet istiqamətlərdən biridir”, - deyə
H.Hacıyev əlavə edib.
Media sahəsində əməkdaşlığın
lazımi hüquqi parametrlərinin
müəyyənləşdirildiyini, zəruri
sənədlərin qəbul edildiyini diqqətə
çatdıran Prezidentin köməkçisi
deyib ki, bütün bunlar əməkdaşlığın
praktiki formada genişləndirilməsi
üçün imkanlar yaradır. Türkdilli ölkələr
arasında informasiya təminatının
yaradılması vacib şərtlərdən biridir.
Biz Qarabağ müharibəsi dövründə
gördük ki, türk mediası bu məsələnin
işıqlandırılmasında fəal iştirak etdi.
Biz bundan sonra da birgə səylər
göstərməliyik.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev bu gün media sahəsində
əməkdaşlığın Türk Şurasında ən
önəmli mövzulardan biri olduğunu
bildirib. Qeyd edib ki, Şuraya üzv
dövlətlər arasında media sahəsində
əməkdaşlıq strateji əhəmiyyət daşıyır.
Torpaqlarının azad edilməsi
münasibətilə Azərbaycanı təbrik edən
Baş katib bildirib ki, türk dövlətləri

bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacaq.
“Çox şadıq ki, Azərbaycan
torpaqlarını işğaldan azad etdi. Biz
türk dövlətləri olaraq Azərbaycanla
həmrəyliyimizi ifadə edirik”, - deyən
B.Amreyev əlavə edib ki, türkdilli
dövlətlər, eyni zamanda, işğaldan
azad edilmiş ərazilərin bərpası və
yenidən qurulmasında Azərbaycanın
yanında olacaq və əlindən gələn
dəstəyi göstərəcək.
Bu il Türk Şurasının ilk Zirvə
görüşünün keçirilməsindən 12 il ötdüyünü və ötən müddət ərzində Türk
Şurasının artıq dünyada önəmli bir
platformaya çevrildiyini deyən Türkiyə
Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin sədri Fahrettin
Altun qeyd edib ki, bugünkü dünya
12 il əvvəlki dünya deyil. Türkiyəyə
qarşı təhdidlər hələ də davam edir.
Yeni təhdidlər qarşısında bizim türk
dünyası olaraq birlikdə olmağımız
zərurətdir. Bu, qardaşlığımızın
tələbidir.
Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının idarə sədri bildirib ki, Türkiyə
44 günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycanın yanında oldu, eyni
zamanda, media sahəsində əlindən
gələni əsirgəmədi. Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında yaradılmış
media platforması önəmli bir örnək
təşkil edir. Biz türkdilli dövlətlər bu
platformanı genişləndirməli, daha
da gücləndirməli və təhdidlərə qarşı
birgə mübarizə aparmalıyıq.
Türk dünyasının əsas
problemlərindən birinin dezinformasiyalarla mübarizə olduğunu deyən
F.Altun vurğulayıb: “Rəqəmsal
faşizmlə mübarizə aparmaq olduqca vacibdir. Biz rəqəmsal faşizmlə
mübarizə istiqamətində lazımi
addımları atmağa başladıq. Türkdilli
ölkələr olaraq media platformasında
səylərimizi birləşdirməli və bu bəlaya
qarşı da birgə mübarizə aparmalıyıq”.
Qırğızıstanın mədəniyyət, informasiya, idman və gənclər siyasəti
naziri Kayrat İmanaliyev qeyd

Hikmət HACIYEV: Türk Şurası çərçivəsində
Media Koordinasiya Komitəsi yaradılmalıdır

Türk Şurası çərçivəsində media sahəsində
əməkdaşlığın daha da sistemləşdirilməsinin tərəfdarıyıq.
Bu günədək yaxşı təşəbbüslər olub. Lakin gəldiyimiz
qənaətlərdən biri odur ki, təşkilat çərçivəsində Media
Koordinasiya Komitəsi yaradılmalıdır. Necə ki, digər sahələrdə
davamlı olaraq müvafiq komitələr çərçivəsində iş aparılır, bu
istiqamətdə də işlər görülməlidir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu
fikirləri Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında
bildirib.
Prezidentin köməkçisi deyib:

“Türkdilli ölkələrin dövlət media
qurumları ilə bərabər, özəl media
qurumları arasında da təmasların qurulmasına ehtiyac var. Çünki məqsəd
məlumatların geniş şəkildə işıqlandırılmasına nail olmaqdır. Mediaforum
konsepsiyası barədə də düşünürük.
Ölkələr arasında biznes-forumlar

keçirildiyi təqdirdə, media sahəsində
də birbaşa əlaqələr qurulması
məqsədəuyğundur. Bu gün media
agentlikləri tərəfindən ilkin mənbədən
olmayan məlumatlara istinadlar
çoxdur”.
Türkdilli ölkələrin media resursları
arasında ortaq yayımını olduğunu
diqqətə çatdıran Hikmət Hacıyev
bildirib ki, bu, əsasən dövlət televiziya resursları vasitəsilə həyata
keçirilir. “Bildiyiniz kimi, “TRT AVAZ”
uzun müddət fəaliyyət göstərib.
Azərbaycanın Dövlət Televiziyasının
və İctimai Televiziyanın Türkiyədən və
digər qardaş ölkələrdən olan televiziya resursları ilə əlaqələri mövcuddur,
həmçinin AZƏRTAC-ın münasibətləri
var. Amma ortaq qiymətləndirməmiz

Xarici ölkələrin Azərbaycandakı hərbi attaşeləri
HHQ-nin hərbi hissəsini ziyarət ediblər
 Aprelin 10-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi –
Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası)
informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin
üçüncü toplantısında iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan Macarıstanın
Təhlükəsizlik siyasəti üzrə dövlət katibi Peter Sztarayla görüşüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə
Azərbaycan–Macarıstan ikitərəfli əlaqələri,
Türk Şurası çərçivəsində əməkdaşlıq
məsələləri və inkişaf perspektivləri müzakirə
olunub. Ölkələrimiz arasında strateji

tərəfdaşlıq münasibətləri qeyd olunaraq ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın
gücləndirilməsi üçün geniş potensialın olduğu
vurğulanıb.

edib ki, türkdilli dövlətlər arasında
əlaqələri gücləndirmək, o cümlədən
media sahəsində əməkdaşlığı
genişləndirmək zəruridir.
Kayrat İmanaliyev 2021-2022-ci
illərdə media sahəsində praktik
əməkdaşlığın həyata keçiriləcəyinə
əminliyini ifadə edib.
Özbəkistan Prezidenti Administrasiyası yanında İnformasiya və Kütləvi
Kommunikasiya Agentliyinin direktoru
Asadjon Xojayev isə ölkəsinin 44
günlük Zəfər müharibəsindən sonra
Qarabağın bərpa prosesinə töhfə
vermək istədiyini bildirib. O qeyd edib
ki, Özbəkistanın inşaat şirkətləri buna
tam hazırdır.
Qazaxıstanın informasiya və
ictimai inkişaf nazirinin müavini Asxat
Oralov Türk Şurasının himayəsi
altında siyasi, iqtisadi, mədəni, təhsil
və digər sahələrdə fəal əməkdaşlığın
həyata keçirildiyini xatırladıb. Onun
sözlərinə görə, türkdilli ölkələrin
əməkdaşlığının möhkəmlənməsinə
yönəlmiş səylər Qazaxıstanın informasiya siyasətinin inkişafının prioritet
istiqamətidir. Qazaxıstan media və
informasiya sahəsində Türk Şurasına
üzv ölkələrlə uğurla əməkdaşlıq edir.
Macarıstanın Xarici Əlaqələr
və Ticarət Nazirliyinin təhlükəsizlik
siyasəti üzrə dövlət katibi Peter Sztaray ölkəsinin özünü türkdilli dövlətlər
arasında gördüyünü vurğulayıb.
“Hazırda ən böyük çətinliklərdən biri
saxta xəbərlərə qarşı mübarizədir.
Milli və beynəlxalq səviyyələrdə
ictimaiyyətə düzgün məlumatların çatdırılması vacibdir. Saxta məlumatların
dünya miqyasında nəticəsi və kənar
təsirlərinin şahidi oluruq. Macarıstan
barədə də saxta məlumatların yayıldığını görürük. Bu sahədə əməkdaşlıq
vacibdir. Macarıstan informasiya
sahəsində təcrübəsini bölüşməyə
hazırdır”, – deyə Peter Sztaray qeyd
edib.
Tədbir müzakirələrlə davam edib.

 Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi illik fəaliyyət planına əsasən,
xarici ölkələrin Azərbaycanda akkreditə olunmuş hərbi attaşeləri üçün
Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) hərbi hissəsinə tanışlıq səfəri təşkil
olunub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
on iki dövlətin hərbi attaşelik aparatının
15 nümayəndəsinə hərbi hissə, eləcə də
HHQ-nin Vətən müharibəsində həyata
keçirdiyi fəaliyyəti haqqında məlumat
verilib və onların sualları cavablandırılıb.

Səfər çərçivəsində qonaqlara aviasiya
texnikası, o cümlədən təlim-uçuş simulyatorları nümayiş etdirilib.
Hərbi attaşelər ziyarətin yüksək
səviyyədə təşkilinə görə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

ondan ibarətdir ki, dost və qardaş ölkələrimiz haqqında verilən
məlumatların həcmi bu gün tam
qaneedici səviyyədə deyil. Məsələn,
qardaş Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında bu münasibətlər çox
yaxşı şəkildə qurulub. Biz Vətən
müharibəsi dövründə də gördük ki,
qardaş Türkiyə mediası Azərbaycanın
media mənsubları ilə çiyin-çiyinə ön
cəbhədən xəbərləri verirdilər. Amma
qardaş Mərkəzi Asiya ölkələrinin
media resurslarında Azərbaycan
xəbərlərinin daha fəal şəkildə işıqlandırılması, yaxud onların xəbərlərinin
ilkin mənbədən alınaraq ölkəmizin
mediasında işıqlandırılması üçün
birgə fəaliyyətə ehtiyac var”, – deyə
Prezidentin köməkçisi əlavə edib.

Azərbaycanda koronavirusa
2192 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 1554 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2192
yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata
görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 33
nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 283 min 579 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 249 min 13 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 3879 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 30687
nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 5 min 197 test aparılıb. Dünənki test
sayı isə 14912-dir.

“Xalq qəzeti”
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Bütün bunlar nəticə etibarilə
ölkəmizin daxili siyasi uğurlarını şərtləndirir, səfərbər olunmuş
cəmiyyət və vətəndaş həmrəyliyini
möhkəmləndirir, siyasi sabitlik və
təhlükəsizlik mühitinin dönməzliyini
təmin edir. Bu xüsusda xalqhakimiyyət birliyi istənilən dövlətdə
siyasi sabitliyi və təhlükəsizlik mühitini şərtləndirən həlledici amildir. Bu
birlik təsadüfən, öz-özünə formalaşmır. Onun üçün əsas şərt xalqını
arxasınca aparmağı bacaran güclü
və xarizmalı lider amilinin olmasıdır. Elə bir lider ki, müstəqil siyasət
aparmaq iqtidarında olsun. Elə bir
lider ki, xalqı və dövlətinin milli maraqlarını bütün mənafelərin fövqünə
yüksəltsin. Elə bir lider ki, sözü və
əməli üst-üstə düşsün. Belə liderləri
tarixə bəxş edən xalqlar və dövlətlər
böyük, əzəmətli və bəxtəvərdir. Öz
əməlləri ilə xalqı və dövlətinin sonsuz sevgisini qazanmış liderlər isə
xoşbəxtdir. Məsələyə bu konteksdə
yanaşdıqda böyük qürur və fəxarət
hissi ilə deyə bilərik ki, möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyev xoşbəxt
dövlət rəhbəridir.
Xalq öz Prezidentini ona görə
sevir ki, o, ölkəmizi uca zirvələrə
yüksəltməkdədir. O, heç zaman
hər hansı böyük dövlət və ya
beynəlxalq təşkilatın diktəsi ilə deyil,
məhz lideri olduğu Azərbaycan
dövlətinin milli maraqlarından irəli
gələn müstəqil siyasətin müəllifidir.
Həmin siyasətin təntənəsi ölkəmizin
siyasi sabitliyində, iqtisadi gücündə,
sosial rifahında, güclü ordusunda və
uğurlu xarici siyasətində öz təsdiqini
tapır.
Son prezident seçkilərindən sonra bəyan etdiyi və tətbiqinə başladığı genişmiqyaslı və hərtərəfli islahatlar kursu sayəsində Azərbaycanın
siması büsbütün dəyişməkdədir.
Müasir, sivil, demokratik inkişaf
yolunu seçmiş Azərbaycanın səsi
dünya meridianlarında daha ucadan
eşidilməkdədir. Hər bir fors-major
vəziyyət arxasında xalqının dayandığı Prezident İlham Əliyevin hadisə
və prosselərə prinsipial və qətiyyətli
yanaşma tərzinə, preventiv, proflaktik, adrıcıl və sistemli qərar
qəbuletmə məharətinə və sarsılmaz iradəsinə təsir edə bilməz. Bu
həqiqət bütün dünya dövlətlərini öz
əsarətinə almış COVID-19 pandemiyası ilə qlobal mübarizə şəraitində
tam çılpağlığı ilə özünü büruzə
verdi. Prezident İlham Əliyevin
COVID-19 pandemiyasına qarşı
3 istiqamətdə (əhalinin həyatı və
sağlamlığının qorunması; əhalinin
sosial müdafiəsinin təmin olunması;
iqtisadi fəallığın inkişaf etdirilməsi)
müəyyən etdiyi mübarizə strategiyası sayəsində Azərbaycan bu ümumi
bəlanın doğurduğu itkiləri minimuma endirməyi bacaran dövlətlər
sırasındadır. Bu həqiqət Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyi
səviyyəsində bir neçə dəfə etiraf
olunmuş və Azərbaycan bu baxımdan nümunəvi dövlətlər sırasında
qeyd edilmişdir. Azərbaycanın pandemiyaya qarşı mübarizə tədbirləri
bir sıra dövlətlər tərəfindən model
kimi seçilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin aprelində
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının, may ayında isə Qoşulmama
Hərəkatına üzv dövlətlərin təmas
qrupunun videoformatda keçirilən
zirvə görüşləri məhz milli, regional
və qlobal səviyyələrdə pandemiyaya qarşı səylərin birləşdirilməsi,
bu sahədə təcrübə mübadiləsi
məsələlərini özündə ehtiva etmişdir. Sonuncu tədbirdə dövlətimizin
rəhbəri qlobal təhdid mənbəyinə
– COVID-19 pandemiyasına qarşı
beynəlxalq səviyyədə səylərin
birləşdirilməsi və gücləndirilməsi
mənafeyinə xidmət edən unikal
təşəbbüslə – BMT Baş Məclisinin
xüsusi sessiyasının çağırılması
təklifi ilə çıxış etdi. Prezidentin bu
təşəbbüsü ötən ilin mayında NyuYorkda Qoşulmama Hərəkatının
Koordinasiya Bürosunda müzakirə
olunmuş, yekdilliklə dəstəklənmiş
və Qoşulmama Hərəkatı adından
BMT-nin Baş katibinə müraciəti
qəbul edilmişdir. Bunun ardınca möhtərəm Prezident İlham
Əliyev mayın 13-də Qoşulmama
Hərəkatının sədri olaraq BMT
Baş katibinə müraciət etmişdir.
Azərbaycan Prezidentinin bu
təşəbbüsünü BMT Baş Məclisinin
130-dan çox üzvü birmənalı olaraq
dəstəkləmişdir. Həmin dövlətlər sırasında Qoşulmama Hərəkatının 120
üzvü ilə yanaşı, Avropa İttifaqının,
Asiyanın, Afrikanın və Latın Amerikasının da aparıcı dövlətləri vardır.
Bu təşəbbüsə qarşı çıxan yeganə
dövlət məhz işğalçı Ermənistan
olmuşdur. Bununla da Ermənistan
dövləti öz mahiyyətini ortaya qoymuş və dünya miqyasında özünü
rüsvay etmişdir.
Burada bir məqamın da üzərində
xüsusi olaraq dayanmağa dəyər.
Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq
rezonansa səbəb olmuş təşəbbüsü
bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan
dünya miqyasında elə də böyük
dövlət olmasa da, lakin onun sözünün mənası və çəkisi böyükdür.
Böyüklüyü şərtləndirən həlledici
amil onun liderinin – Prezident
İlham Əliyevin həm ölkə, həm də
beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuza
malik olması ilə bağlıdır. Dünyanın

Xalqa xidmət etmək mənim ən
böyük vəzifəmdir. Mənim üçün
bu, böyük şərəfdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
pandemiya tərəfindən hədəfə alındığı, təhdid olunduğu bir reallıqda hər
bir dövlət və hər bir lider öz simasını
nümayiş etdirir və bu çətin günlərdə
Azərbaycan dövləti və onun lideri
cənab İlham Əliyev, sözün həqiqi
mənasında, bütün dövlətllər və
onların liderləri üçün bir nümunədir.
Milyonları ölümlə hədələyən və
bunu icra edən qlobal pandemiya
şəraitində insanlar düşünürdülər
ki, beynəlxalq təhlükəsizliyə xüsusi
cavabdehliyi olan dövlətlər, yəni
BMT TŞ-nın daimi üzvləri birlikdə,
ya da əlahiddə olaraq bu ümumi
bəlaya qarşı beynəlxalq səylərin
birləşdirilməsi məsuliyyətini
üzərlərinə götürəcək və BMT Baş
Məclisinin xüsusi sessiyasını çağıracaqlar. Həqiqət isə budur ki, məlum
təşəbbüslə BMT TŞ-nın heç bir daimi üzvü çıxış etmədi. Bu təşəbbüsü
dünyanın müxtəlif qitələrinin heç
bir aparıcı dövləti irəli sürmədi. Bu
təşəbbüslə BMT TŞ-nın 2 il qeyridaimi üzvü olmuş, 2 dəfə dünyanın

Nüfuzlu siyasi lider, mahir diplomat,

müzəffər Ali Baş Komandan
ən böyük və universal təşkilatının
TŞ-na sədrlik etmiş Azərbaycan
Respublikası və onu rəhbəri cənab
İlham Əliyev çıxış etmişdir. Əslində,
cənab Prezident bu unikal addımı
ilə həm də BMT-nın nüfuzunun qaldırmasına xidmət edən bir davranış
ortaya qoymuşdur.
Bu gün inamla söyləmək olar ki,
pandemiyadan qlobal qurtuluşun
əldə edilməsi naminə beynəlxalq
səyləri bir yumruq kimi birləşdirən
dövlət Azərbaycan Respublikası,
lider isə Prezident İlham Əliyevdir.
Pandemiyaya qarşı bu gün dünya
dövlətlərinin iqtisadi, sosial, humanitar və xüsusilə də tibbi sahələrdə
əməkdaşlığının keyfiyyətcə yeni
mərhələyə keçməsi və bunun
nəticəsi olaraq bəşəriyyətin intizarla gözlədiyi COVID-19 əleyhinə
peyvəndin əldə edilməsi strateji
əhəmiyyətli məsələyə çevrilmişdir.
Erni zamanda, həmin peyvəndə hər
bir dünya dövlətinin əlçatanlığının
təmin olunması da kifayət qədər
aktuallıq kəsb edən məsələdir.
Bu reallıqda dövlətlərin pandemiya dövründə belə bir-birinə
qarşı geosiyasi ambisiyalardan əl
çəkməməsi, sərhədlərin bağlanmasından belə iqtisadi təzyiq elementi
kimi istifadə etməsi acınacaqlı
haldır. Heç şübhəsiz, bütün bu və
digər olduqca aktual məsələlər
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin 3
dekabr tarixində reallaşdırılan BMT
Baş Məclisinin xüsusi sessiyasının
gündəliyini müəyyən etmişdir.
Yuxarıda qeyd olunan
istiqamətlər üzrə dövlət başçısının
rəhbərliyi altında atılan irimiqyaslı addımlar xalqımız tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir və alqışlanır. Təsadüfi deyildir ki, hər gün
minlərlə soydaşımız Prezident İlham
Əliyevə ünvanladığı minnətdarlıq
məktublarında ümumi bəlaya çevrilmiş pandemiyaya qarşı mübarizədə
dövlət başçısının qətiyyətinə,
tələbkarlığına, peşəkarlığına,
humanizminə, xeyirxahlığına,
qayğısına və şəfqətinə heyran
qaldıqlarına dilə gətirir, öz rəhbərləri
ilə fəxr və qürur hissi keçirdiklərini
vurğulayırlar. Bu məktubların
leytmotivini təşkil edən əsas ideya
odur ki, cənab İlham Əliyev öz
güc mənbəyi olan xalqının hər bir
nümayəndəsinin prezidenti olduğunu 18 ildir ki, hər gün konkret əməli
addımları ilə sübut edir.
Eyni məntiqlə pandemiyadan ziyan çəkən sahibkarlıq subyektlərinə,
mikro sahibkarlara, yəni təxminən
600 min nəfərə dövlət tərəfindən
644 milyon manata qədər ciddi
maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. 2021ci ilin dövlət büdcəsində isə 261
milyon manat nəzərdə tutulmuşdur.
Pandemiyanın iqtisadiyyata vurduğu
ziyanın aradan qaldırılması üçün 2,5
milyard manat vəsait xərclənmişdir.
Xüsusilə işsiz və iş yerini müvəqqəti
itirmiş şəxslərə 4 dəfə 190 manat
birdəfəlik ödəniş edilmişdir. Bu
qəbildən xərclər 450 milyon manata
bərabər olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin
müəyyən etdiyi siyasətin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı
və onun sosial rifahı dayanır.
Təsadüfi deyildir ki, 2020-ci ilin
əvvəlində bütün pensiyalar ölkə üzrə
16,6 faiz indeksiya olunaraq artı-

Ölkəmizdə 2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş prezident
seçkilərində İlham Əliyev 86,03 faiz səs qazanaraq növbəti
dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezident seçildi. Növbəti
dəfə xalqdan etimad mandatı alan Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında son 3 ildə Azərbaycan öz inkişafının
keyfiyyətcə yeni mərhələsinə daxil oldu. Bu mərhələ bütün
sahələri əhatə edən, genişmiqyaslı və davamlı islahatlar ilə
xarakterizə olunur. Dövlətimizin başçısı tərəfindən “tərəqqi,
təkamül və yeni şəraitə uyğunlaşma” kimi qiymətləndirilən
dərin islahatlar kursu sosial-iqtisadi, hüquq-məhkəmə,
siyasi, struktur və kadr istiqamətlərini əhatə etməklə
çoxşaxəli və dinamikdir.
rılmışdır. Orta pensiyanın məbləği
13 faiz artaraq 300 manata, yaşa
görə pensiyanın orta məbləği də 13
faiz artaraq 330 manata çatmışdır.
Bütövlükdə, 2020-ci ildə pensiya
ödənişləri 2019-cu illə müqayisədə
20 faiz artmışdır. Ölkəmizdə ötən
il ərzində Prezident təqaüdləri 25
faiz, sosial müavinətlər isə 15 faiz
artmışdır. Ümumən, bu ödənişlər
2 milyondan çox vətəndaşı əhatə
etmişdir. Həm minimum, həm də
orta pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti
indeksinə görə Azərbaycan MDB
məkanında öz liderliyini qorumuşdur.
Dövlət başçısının müəyyən etdiyi
sosialyönümlü siyasi kursa uyğun
olaraq, 2020-ci ildə 77 min ailəyə,
yəni 322 min nəfərə ünvanlı sosial
yardım göstərilmişdir. Bu göstərici
2019-cu il ilə müqayisədə 19 min
nəfər çoxdur. Orta aylıq ödənişin
məbləği 240 manat təşkil etmişdir.
Xüsusi həssas kateqoriyadan olan insanlar – şəhid ailələri,
müharibə əlilləri və müharibə veteranları Prezident İlham Əliyev böyük
diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşlar. Belə ki, cənab Prezidentin 2020ci il 31 dekabr tarixli sərəncamı
ilə həmin tarixdən etibarən şəhid
ailələrinin təqaüdü 500 manata
çatdırılmışdır. Müharibə əlillərinə
verilən təqaüdlərin məbləği də artırılmışdır. I qrup müharibə əlillərinə
400 manat, II qrup müharibə
əlillərinə 350 manat, III qrup
müharibə əlillərinə isə 300 manat
məbləğində təqaüdlər müəyyən edilmişdir. Milli qəhrəmanların təqaüdü
1800 manata, Vətən müharibəsi
qəhrəmanlarının təqaüdü isə 2000
manata yüksəldilmişdir. Beləliklə,
təqaüdlərin artırılması 100 minədək
insanı əhatə etmişdir.
2020-ci ildə 1500 şəhid ailəsi
və müharibə əlili mənzil və evlərlə
təmin olunmuşdur. İndiyədək bu
kateqoriyadan olan insanlara 9
mindən çox mənzil və evlər verilmişdir. 2021-ci ildə isə bu göstəricinin
əvvəlki illə müqayisədə 2 dəfə
artırılması nəzərdə tutulur.
Ötən il ərzində Prezident İlham
Əliyevin tapşırıqlarına müvafiq
olaraq məşğulluq proqramları
çərçivəsində 100 min nəfər işlə
təmin olunmuşdur. 12 min ailə isə
özünüməşğulluq proqramlarına cəlb
edilmişdir. 2021-ci il ərzində isə 16
min ailənin müvafiq proqramlara
cəlb olunması planlaşdırılır.
İctimai işlər proqramına gəldikdə
isə ötən il 38 min daimi, 50 min
ikiaylıq müvəqqəti iş yerləri yaradılmışdır. Cari ildən ictimai iş yerləri də
DOST İŞ mərkəzləri vasitəsilə təmin
olunacaqdır.
Xalqının qürur mənbəyinə çevrilmiş Prezident İlham Əliyevin müəllifi

olduğu dayanıqlı inkişaf siyasətinin
təntənəsi təkcə Azərbaycanın
siyasi sabitliyində, iqtisadi gücündə,
sosial rifahında, uğurlu xarici
siyasətində deyil, xüsusilə də
tarix yazan güclü ordusunda öz
təsdiqini tapır. Bu gün müzəffər
Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında torpaqlarımızı Ermənistanın
işğalçı silahlı qüvvələrindən azad
etmək kimi müqəddəs vəzifəni
şərəflə yerinə yetirmişdir. Noyabr
ayının 8-də qədim Azərbaycan

şəhəri, Qarabağın incisi Şuşanın
müasir hərb elminin ən nadir və
unikal əməliyyatlarından birinin
həyata keçirilməsi nəticəsində azad
olunması düşmənin müqavimət
potensialını heçə endirdi. Nəticədə
noyabr ayının 10-da Prezidentlər
İlham Əliyev, Vladimir Putin və
baş nazir Nikol Paşinyanın imzaladıqları üçtərəfli bəyanat regionda
uzunmüddətli münaqişənin hərbi
fazasını başa çatdırdı və faktiki
olaraq işğalçı Ermənistan dövlətinin
kapitulyasiyası aktı oldu.
Noyabrın 20-də Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də
isə Laçın rayonu bir güllə belə atılmadan və bir nəfər şəhid verilmədən
işğaldan azad edildi.
Ordumuzun əldə etdiyi bu
tarixi zəfər heç bir halda təsadüfi
olmayıb, Prezident İlham Əliyevin

rəhbərliyi altında həyata keçirilən
inkişaf doktrinasının, o cümlədən
hərbi quruculuq siyasətinin məntiqi
nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Bu tarixi zəfərin digər mühüm
nəticələri də vardır. Prezident İlham
Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında yekun nitqində
qeyd etdiyi kimi, “müharibənin
nəticələrindən biri də əlbəttə ki,
bu gün müzakirə mövzusu olan
Zəngəzur dəhlizidir. Zəngəzur
dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Üçtərəfli
Bəyanatda xüsusilə bu məsələnin
əks olunması bizim, eyni zamanda,
böyük siyasi qələbəmizdir. Hazırda Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti
istiqamətində fəal işlər aparılır,
bir çox təkliflər var, artıq bir çox
nəqliyyat-kommunikasiya layihələri
masa üzərindədir, müzakirə edilir və
bu, bizim növbəti tarixi uğurumuz
olacaqdır.”
“Zəngəzur dəhlizi” məsələsinə
xüsusi əhəmiyyət verən Prezident İlham Əliyev cari ilin 31
mart tarixində keçirilən Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
videokonfrans formatında qeyri-

hökm sürür”, – deyən Prezident
İlham Əliyev böyük uzaqgörənlik
nümayiş etdirərək ordu quruculuğu
məsələlərini prioritet sahə kimi önə
çəkmişdir.
2003-cü ildən 2018-ci ilədək
Azərbaycanın müdafiə büdcəsi 15
dəfə artmışdır. Əgər 2003-cü ildə
Azərbaycanın hərbi büdcəsi 135
milyon dollara bərabər idisə, 2020-ci
ildə bu göstərici 1,9 milyard dollar təşkil etmişdir. 2021-ci ildə isə
müdafiə xərcləri artaraq 2,7 milyard
dollara yüksəlmişdir. Stokholm
Beynəlxalq Sülh Problemlərinin
Tədqiqi İnstitutunun 2019-cu il
hesabatına görə, Azərbaycan ÜDMdə hərbi xərcləri 4 faiz və ondan
çox olan 10 dövlət sırasında yer
almışdır. 2019-cu ilin göstəricilərinə
əsasən, dünyanın ən güclü orduları sırasında Azərbaycan 52-ci,
Ermənistan isə 96-cı mövqedə
olmuşdur.
Ölkəmizdə qısa zaman ərzində
20-dən artıq hərbi zavodun işə
salınması və müasir hərbi-sənaye
kompleksinin formalaşması tarixi
nailiyyət hesab olunmalıdır. 5-ci

formal Zirvə görüşündə bir daha
vurğulamışdır ki, “Bu gün biz artıq
Zəngəzur dəhlizi üzərində çox fəal
çalışırıq. Naxçıvanda keçirilmiş
Zirvə görüşündə mən demişdim ki,
vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan
alıb Ermənistana birləşdirmək türk
dünyasının coğrafi parçalanması idi.
Çünki əgər xəritəyə baxsaq görərik
ki, sanki bizim bədənimizə xəncər
saplanmışdır, türk dünyası parçalanmışdır. Qədim Azərbaycan torpağı
olan Zəngəzur indi türk dünyasının
birləşməsi rolunu oynayacaq. Çünki
Zəngəzurdan keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur layihələri
bütün türk dünyasını birləşdirəcək,
eyni zamanda, digər ölkələr üçün
əlavə imkanlar yaradacaq, o
cümlədən Ermənistan üçün.”
“Müasir dünyada hüququn
gücü deyil, gücün hüququ işləyir
və güclüsənsə, haqlısan məntiqi

nəsil silahların dünyanın aparıcı
silah ixracatçılarından alınması və
bu sahədə də uğurlu şaxələndirmə
siyasətinin tətbiq edilməsi ölkəmizə
təkcə hərbi deyil, həm də siyasi
dividentlər gətirmişdir.
Ordumuzda döyüş ruhu və
hərbi-vətənpərvərlik hissinin ən
yüksək səviyyəsi təmin edilmişdir.
Ordumuz Vətən qarşısında xilaskarlıq missiyasını həyata keçirdiyindən
intəhasız motivasiyaya malik olduğu
halda, düşmən ordusu öz işğalçı
mahiyyəti səbəbindən bütün bunlardan məhrumdur. “Yenilməz” erməni
ordusunun gücü isə yalnız əliyalın
dinc insanlara çatır.
Vətən müharibəsi dövründə
düşmən mülki əhaliyə, dövlət
əmlakına, infrastruktura, sahibkarlıq
obyektlərinə ciddi ziyan vurmuşdur.
Bu zərərin qiymətləndirilməsi və
gələcəkdə kompensasiya edilməsi

məqsədilə Prezident İlham Əliyevin
6 noyabr 2020-ci il tarixli sərəncamı
ilə Dövlət Komissiyası yaradılmışdır. 11 şəhər və rayonda 13
işçi qrupu yaradılmışdır. Bu işlərə
200-dək məsul şəxs cəlb olunmuşdur. 10300-dən çox obyektə baxış
keçirilmiş və qiymətləndirmə aparılmışdır. İlkin hesablamalara görə
vətəndaşların əmlakına dəyən ziyan
63, 6 milyon manat təşkil etmişdir.
Dövlət əmlakına ( yol, elektrik, qaz,
rabitə, su xətləri və digər infrastruktur obyektlər) vurulan ziyan isə 27,4
milyon manata bərabər olmuşdur. 9
mindən artıq evə ziyan dəymişdir.
Onu da qeyd edək ki, 2021-ci
ilin dövlət büdcəsində işğaldan
azad olunmuş ərazilərin bərpası
və yenidənqurulması işlərinə 2,2
milyard manat vəsait ayrılmışdır.
Həmin işlərin mərkəzləşmiş qaydada həlli üçün Prezident İlham
Əliyevin 2020-ci il 24 noyabr
tarixli sərəncamı ilə Əlaqələndirmə
Qərargahı (ƏQ) yaradılmşdır. ƏQnın tərkibində 55 dövlət qurumunu,
təmsil edən 160 nəfərlik 16 işçi
qrupu fəaliyyət göstərir. ƏQ artıq
Strateji Fəaliyyət Planını (SFP)
hazırlamışdır. SFP əsasında
Tədbirlər Planı da hazırlanmışdır.
Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və
tövsiyələrinə uyğun olaraq, işğaldan
azad edilmiş ərazilərin bərpası və
yenidənqurulması işlərinin konseptual əsasları da müəyyən edilmişdir.
4 mərhələdə fəaliyyət nəzərdə tutulmuşdur: İdarəetmə və təhlükəsizlik;
infrastruktur məsələlərinin həlli; sosial xidmətlər; iqtisadiyyatın yenidən
qurulması və inkişafı.
Yeni reallıqda işğaldan azad
olunmuş ərazilərin minalardan
təmizlənməsi bir nömrəli məsələyə
çevrilmişdir. Düşmən tərəf son 30
il ərzində işğal altında saxladığı
torpaqlarımızı kütləvi şəkildə minalamışdır. Bunun nəticəsində müharibə
başa çatdıqdan sonra 20 nəfər
hərbçimiz və mülki şəxs minaya
düşüb həlak olmuşdur. 90 nəfərə
yaxın soydaşımız mina partlaması
nəticəsində ağır xəsarət almışdır.
Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyi
hələ də minaladığı ərazilərin
xəritəsini Azərbaycana verməkdən
imtina edir. Beləliklə, 10 noyabr
üçtərəfli bəyanatı ilə müharibəyə
son qoyulsa da, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı “mina
müharibəsi” davam etməkdədir.
Bu isə beynəlxalq hüquq norma və
prinsiplərinə qarşı Ermənistanın
həqarətli davranışının növbəti bariz
nümunəsidir. Birbaşa müharibə
cinayətidir.
Ali Baş Komandanın böyük sərkərdəlik məharəti, güclü
iradəsi və qətiyyəti, müzəffər və
yenilməz ordumuzun şücaəti, xalqın
Prezidentinə olan birmənalı dəstəyi
və onun ətrafında monolit birliyi,
Türkiyə kimi güclü qardaş dövlətin
Azərbaycanın yanında olması və
onun atdığı istənilən addımı müdafiə
etməsi, dost Pakistan dövlətinin
ölkəmizə kömək etməyə hazır
olduğunu bəyan etməsi, qonşu
dövlətlər olaraq, Rusiya, İran və
Gürcüstanın işğalçının hüquqazidd
addımlarını buxovlayan davranış
nümayiş etdirməsi və digər tərəfdaş

dövlətlərin haqq işimizi müdafiə
etməsi Vətən müharibəsində
Azərbaycanın tam qələbəsini
təmin edən həlledici amillərdir. O
qələbə ki, şəhidlərimizin ruhunu şad
etmişdir, o qələbə ki, Cəbrayılımızı,
Füzulimizi, Zəngilanımızı, Qubadlımızı, Ağdamımızı, Kəlbəcərimizi,
Laçınımızı, Hadrutumuzu, Suqovuşanımızı, Şuşamızı və bütövlükdə
işğal altındakı bütün ərazilərimizi öz
əbədi sahibinə – Azərbaycan xalqına qaytarmışdır.
Yaşasın xilaskar Ali Baş Komandanımız! Yaşasın müzəffər Ordumuz! Yaşasın qalib xalqımız!
Qarabağ Azərbaycandır!

Elman NƏSIROV,
Milli Məclisin deputatı,
siyasi elmlər doktoru,
professor
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Ermənipərəst qüvvələrin Cənubi Qafqazda
sabitliyi pozmaq cəhdləri əbəsdir
Milli Məclisin deputatı, Avropa İttifaqı–Azərbaycan Parlament
Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Cavanşir Feyziyev ötən həftə Avropa Parlamentinin Fransadan olan üzvü, qurumun təhlükəsizlik və
müdafiə məsələləri alt komitəsinin sədri Natali Luazonun Fransanın
“Croix” jurnalında “Dağlıq Qarabağ kilsələrini qoruyaq” sərlövhəli
yazısına və AP-nin Fransadan olan digər üzvü, Fransua–Xavier
Belaminin Ermənistana səfəri, bu səfər çərçivəsində Ermənistanın
xarici işlər naziri, bütün ermənilərin katalikosu və digər şəxslərlə
keçirdiyi görüşlərə və verdiyi bəyanatlarla bağlı qəzetimizə açıqlamasında bildirdi:
– Avropa Parlamenti çox mühüm siyasi qurumdur. Bu qurumda
təmsil olunan siyasətçilər regiondakı
vəziyyətlə bağlı fikir bildirərkən öz siyasi
məsuliyyətlərini başa düşməlidirlər.
Lakin son dövrlər Avropa Parlamentinin bir sıra üzvləri Cənubi Qafqazda
gərginliyi artırmağa yönəlmiş bəyanatlar
səsləndirir, regionda formalaşmış
kövrək sülh şəraitini pozmağa xidmət
edən addımlar atırlar. Bunlar erməni
lobbilərinin və ermənipərəst dairələrin
məqsədyönlü şəkildə gerçəkləşdirdiyi
pozucu tədbirlərdir.
AP üzvləri Ermənistanda revanşist
meyilləri stimullaşdırmaq əvəzinə,
Cənubi Qafqazda davamlı sülhün
bərqərar olunmasına çalışmalıdırlar.
Xanım Natali Luazo artıq uzun bir
müddətdir ki, Fransa erməni lobbisinin
təsir dairəsində olan və ölkəmizə qarşı
haqsız hücumlarda iştirak edən qərəzli
bir siyasətçidir. Pandemiyadan əvvəlki
illərdə AP-yə səfərlərimiz çərçivəsində
qurumun təhlükəsizlik və müdafiə
məsələləri alt komitəsinin sədri kimi xanım Luazo ilə bir neçə dəfə görüşməyə
təşəbbüs etsəm də, təəssüf ki, heç vaxt
ondan müsbət cavab ala bilməmişəm.

Cavanşir Feyziyev açıqlamasının
davamında bildirdi ki, hazırda regionda mövcud olan sülh kövrəkdir və bu
kövrəkliyi nəzərə alaraq AP üzvləri öz
bəyanatlarında, addımlarında diqqətli
və balanslı olmalıdırlar:
– Avropa İttifaqı ölkələri İkinci dünya
müharibəsindən sonra qitədə siyasi-iqtisadi inteqrasiyanı təmin etmiş, Avropanı
sülh qitəsinə çevirmişlər. Dolayısı ilə,
bu dövlətlər müharibədən sonra sülhün
təmin edilməsi üçün bütün kommunikasiyaların bərpa olunmasının, əlaqələrin
intensivləşdirilməsinin nə qədər vacib
olduğunu yaxşı bilirlər. İndiki halda
44 günlük müharibədə əldə edilmiş
Zəfərdən sonra Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Ermənistanla bütün kommunikasiyaların açılması, əlaqələrin
tam bərpa olunması təşəbbüsünü irəli
sürüb və bu təşəbbüslər 10 noyabr
bəyanatında öz əksini tapıb.
Postmüharibə dövründə Azərbaycan
həmin bəyanatın müddəalarının həyata
keçirilməsinə çalışır və dünya birliyini
də bölgəmizdə sülhün qorunmasına və
regional əməkdaşlığın bərpa olunmasına dəstək verməyə səsləyir. Bütün bu

prosesləri özünün çox da uzaq olmayan
tarixində yaşamış və kifayət qədər sülhyaratma təcrübəsi qazanmış Avropa
ölkələri və siyasətçiləri Azərbaycanın bu
cəhdlərinə dəstək verməlidir.
O ki qaldı, xanım Luazonun öz
yazısında erməni kilsələrinin taleyindən
təşviş ifadə etməsinə, belə bir narahatlıq
üçün heç bir əsas yoxdur. Azərbaycan
çoxmillətli və multi-konfessional bir
ölkədir və öz tolerantlığı ilə əksər dünya
dövlətlərinə nümunədir. Bakıda və
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində
çoxlu kilsə və sinaqoqlar var. Paytaxtın
mərkəzində erməni kilsəsi yerləşir və
dövlət tərəfindən qorunur. Azərbaycanda
bu gün 30 min erməni əsilli vətəndaş yaşayır. Heydər Əliyev Fondu dünyanın bir
sıra ölkələrində, o cümlədən Vatikanda
dini abidələri bərpa etmək üçün layihələr
icra edir.
Bütün bunlar Azərbaycanın tolerantlıq və digər mədəniyyətlərin tarixi-dini
abidələrinə həssas yanaşmasının bariz
nümunələridir. Belə bir multikultural
dəyərlərin fonunda Avropa Parlamentinin təmsilçisi adından işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə olan kilsələrin

taleyi ilə bağlı əsassız narahatlığı dilə
gətirmək, qisasçı ritorikadan ruhlananların dəyirmanına su tökmək siyasi
mədəniyyətə sığmır.
Cavanşir Feyziyev Avropa İttifaqı–Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq
Komitəsinin həmsədri olaraq AP-nin hər
iki üzvünə məktub ünvanlandığını və
həmkarlarını daha konstruktiv mövqe
tutmağa səslədiyini söylədi:
– Həmin məktublarda mən fransalı
parlamentarilərə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 30 illik işğal dövründə
ermənilər tərəfindən törədilmiş vandalizm aktları ilə bağlı geniş məlumat
vermişəm. 30 il ərzində işğal altında
qalmış ərazilərimizdə dini və mədəni
abidələrimizə, məscidlərimizə qarşı
törədilmiş mədəni terror haqqında bütün məlumatları, o cümlədən xalqımızın
müqəddəs dəyəri olan məscidlərimizdə
donuz və başqa heyvanların saxlanıldığını da fransız həmkarlarımın diqqətinə
çatdırmışam.
Sonda ümidvar olduğumu bildirirəm
ki, qeyd edilən dairələrin bilərəkdən
atdıqları təxribatçı addımların qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Ermənipərəst
qüvvələrin Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmaq cəhdləri əbəsdir. Dünya
ictimaiyyətinin təmsilçiləri, xüsusilə
siyasi xadimlər regionun reallıqları ilə
tanış olduqdan sonra bölgədə sülhün
bərqərar olması üçün xeyirxah səylərini
davam etdirməli, Cənubi Qafqaz regionunun sülh və sabitlik şəraitində daha
sürətli inkişaf etməsinə, bölgə xalqlarının rifahının təmin olunmasına öz
töhfələrini əsirgəməməlidirlər.

Təqdim etdi:
R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”

FHN: Zabrat Hava Limanı ərazisində təlim keçirilib
zərərsizləşdirilməsi və digər operativ
tədbirlər üzrə bilik və bacarıqlarını
təkmilləşdiriblər.

Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin (FHN) Xüsusi
Riskli Xilasetmə Xidməti
Zabrat Hava Limanı ərazisində
təlim keçirib.
FHN-nin mətbuat xidmətindən
verilən məlumata görə, təlimin
keçirilməsində məqsəd şəxsi
heyətin qanunsuz müdaxilə aktlarının qarşısının alınması üzrə
vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi olub.
Təlimə Xüsusi Riskli Xilasetmə
Xidmətinin Kinoloji taborunun 10
nəfərdən ibarət şəxsi heyəti və 10 xüsusi təlim keçmiş xidməti it cəlb olunub.

İqtisadiyyatdakı böhran səbəbindən
Ermənistanda büdcə balansı da pozulub. Belə ki, ötən il büdcə kəsirləri
kapital qoyuluşunu üstələyib. Cari il
üçün büdcə kəsirinin 342 milyard drama
(dövlət büdcəsinin təxminən 18,5 faizi
və yaxud təxminən 700 milyon dollar)
çatacağı, kapital xərclərinin isə 215 milyard dram (400 milyon dollardan çox)
təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Keçən il müharibədəki məğlubiyyət
Ermənistanın beynəlxalq imicinə də
ciddi ziyan vurub. Artıq beynəlxalq investorlar Ermənistanla əməkdaşlıqdan
yayınırlar. “Verelq.am” saytı yazır ki,
müharibədən məğlub çıxan ölkədən
birbaşa xarici sərmayə gözləmək
sadəlövhlükdür. Üstəlik, qeyrimüəyyənlik, təhlükəsizlik üçün
təhdidlər mövcud investorları da
qorxudub. Bəziləri, hətta öz kapitallarını
Ermənistandan geri çəkirlər.
“Ameria Group Inc'” şirkətinin
direktoru Tiqran Crbaşyan mətbuata
müsahibəsində deyib ki, təhlükəsizlik
riskləri, ölkədə hökm sürən siyasi qeyrimüəyyənlik, iqtisadi vəziyyətin getdikcə
pisləşməsi və Ermənistandan davamlı
kapital axını yeni fəlakətlərə gətirib
çıxaracaq. Bu, müharibədən, koronavirus pandemiyasından sonra baş verə
biləcək ən böyük zərbədir. T.Crbaşyan
daha sonra bildirib ki, böhranlı iqtisadi
vəziyyətdə dövlət məcburən öz kapital
qoyuluşlarını azaldır. Bu isə digər
investorları ehtiyatlı olmağa, təhlükədən
yayınmağa sövq edir, investisiya “aclığını” gücləndirir.
Beləliklə, müharibədən ağır itkilərlə
çıxan Ermənistanı bu il çətin iqtisadi
problemlər gözləyir. Mütəxəssislərin
fikrincə, siyasi qeyri-müəyyənlik
kontekstində ölkə iqtisadiyyatı ciddi geriləməyə gedir. Milli valyuta bu
risklərə devalvasiya ilə “cavab verir”.
Növbəti illərdə Ermənistan indiki böhranın yaratdığı tektonik təkanların acısını
daha çox hiss edəcək.
Ancaq təəssüf ki, erməni
cəmiyyətində bu sərt gerçəyi anlamayanlar hələ də çoxluq təşkil edir. Əks
halda, qonşu Azərbaycan və Türkiyə
ilə barışıq çağırışları dərhal süngü
ucunda qarşılanmaz, bu çağırışların
müəllifləri “satqın”, “türkün agentləri”
kimi damğalanmaz, ölümlə təhdid
edilməzdi. Aydındır ki, Ermənistanda
isterik və şovinist ovqat, ksenofobiya,
irqçilik körüklənməyə davam etdikcə
bu ölkə heç vaxt tənəzzül zolağından
çıxmayacaq və ümumiyyətlə, onun axırı
olmayacaq.
Artıq belə bir şəraitdə Ermənistan
baş naziri Nikol Paşinyan vəziyyətdən
çıxış yolunu özünə tərəfdaş bildiyi ölkələrə, necə deyərlər, əl açıb
dilənməkdə görür. Bu barədə Rusiyanın
hərbi eksperti, “Milli müdafiə” jurna-

***

Qəza-xilasetmə əməliyyatları
həyata keçirilib

Təlim zamanı kinoloji taborun əməkdaşları sərnişinlərin və
xidməti personalın təxliyəsi, şərti
partlayıcı qurğunun aşkarlanması,

Son sutka ərzində Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin (FHN) “112” qaynar telefon
xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında
nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən
47 yanğına çıxış və 7 halda köməksiz
vəziyyətdə qalma faktları üzrə qəzaxilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən
verilən məlumata görə, FHN üzərinə

E

rmənistanda əhalinin dərinləşən sosial problemləri, işsizlik, iqtisadiyyatın tənəzzülü vəziyyəti getdikcə ağırlaşdırır.
Ekspertlər tərəfindən bu, Ermənistan hakimiyyətinin konkret proqramının olmaması ilə əlaqələndirilir.Ötən il Ermənistan
iqtisadiyyatında 7,2 faiz azalma olub. Tikinti sektoru 11,2 faiz,
ticarət dövriyyəsi 13,5 faiz, xidmətlərin həcmi 13,6 faiz geriləyib. O
cümlədən, ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 12,4 faiz, ixrac 5,2 faiz,
idxal 15,9 faiz aşağı düşüb. İqtisadi vəziyyətin pisləşməsi dövlət
büdcəsinə vergi gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarıb.

düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən
əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen
xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirir.
Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz
tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının
xilas olunması təmin edilib.
Ümumilikdə ötən sutka ərzində doqquz nəfər xilas edilib, bir nəfərin meyiti
isə aşkarlanaraq aidiyyəti üzrə təhvil
verilib. Həmçinin Kür çayında batmış iki
nəfərin axtarışları dalğıc-axtarış qrupu
tərəfindən davam etdirilir.

AZƏRTAC

Məruzədə, eyni zamanda,
Ermənistanın ikinci Qarabağ müharibəsi
zamanı beynəlxalq humanitar hüquqla
qadağan olunan kassetli bombalardan
istifadəsi, Azərbaycanın mülki insanların
yaşadığı Bərdə şəhərini atəşə tutması
da qeyd edilib.
Yeri gəlmişkən, Rusiyanın “Kommersant” nəşri üçün məqalələr yazan
jurnalist Arşaluys Mqdesyan “Civilnet.
am” saytında erməni cəmiyyətinin hələ
də məğlubiyyətlə barışmaq istəmədiyini

Ermənistan üzləşdiyi
böhrandan xilas ola bilmir

lının baş redaktoru İqor Korotçenko
teleqram-kanalında yazır: “Paşinyan
problemi aradan qaldırmaqda acizdir.
Vecsiz, “əli işə yatmayan” insan kütləsi
isə Yerevanda boş-boşuna dolaşır,
mitinqlər keçirir, işləməkdən yayınır.
Rusiya isə onlara dotasiya ayırmalı,
güzəştli şərtlərlə kredit verməli, silah
tədarük etməli, təhlükəsizliyi təmin
etməlidir… Bəlkə onlara rus general-qubernatoru lazımdır?”.
“Amnesty International” beynəlxalq
qeyri-hökumət təşkilatının Ermənistanla
bağlı 2020−2021-ci illər üzrə
məruzəsində bu ölkənin, həm də siyasi
böhranla üzləşdiyi, bundan xilas ola
bilmədiyi xüsusi qeyd edilib.
Məruzədə bildirilir ki, ölkədə koronavirus pandemiyasına görə, tətbiq
olunmuş fövqəladə vəziyyət rejimi fikir
ifadəsi və sərbəst toplaşma azadlığını
məhdudlaşdırıb. Ermənistanın ikinci
Qarabağ müharibəsində məğlubiyyəti
ölkədə siyasi həyəcanlara və baş

 azirin istefası çağırışlarına gətirib çıxan
rıb, siyasi böhrana səbəb olub. Ötən il
noyabrın 12-də baş verən qarışıqlıqlarda iştiraka görə 12 müxalifətçi həbs edilib. O zaman baş nazirin iqamətgahı dağıdılıb, parlamentin spikeri qəzəbli kütlə
tərəfindən amansızcasına döyüldükdən
sonra xəstəxanaya yerləşdirilib.
Qeyd edilir ki, ölkədə hakimiyyət
tərəfindən söz verilmiş məhkəmə və
antikorrupsiya islahatları dayandırılıb. Bu isə bir sıra fəsadlara yol açıb.
İslahatların gedişini, həmçinin Qarabağ
müharibəsi və pandemiya dayandırıb. Konflikt, pandemiya iqtisadiyyata
və səhiyyə sisteminə dağıdıcı təsir
göstərib. Xəstəxanalar və ümumilikdə
səhiyyə sektoru dəhşətli halda yüklənib.
Tibb müəssisələri pandemiya və hərbi
əməliyyatlar zamanı pasiyentlərin, yaralı hərbçilərin artan sayının öhdəsindən
çətinliklə gəlib.

yazır. Bildirir ki, ermənilər ölkədə baş
verənlərdən indiyədək nəticə çıxarmayıblar.
A.Mqdesyanın sözlərinə görə,
erməni lovğalığı və illüziyalara qapanılması ona gətirib çıxarıb ki, Yerevandakı
“Yerablur” hərbi məzarlığında 4 minə
yaxın təzə qəbir yaranıb.
Jurnalist daha sonra yazır: “Yadınızdadırsa, ötən illərdə “Yerablur”da lovğalanıb deyirdik ki, “Bakıda çay içəcəyik”.
Reallıqlardan uzaq qaçmağımız bizə
4 minə yaxın insan həyatı hesabına
başa gəldi. Bütün bunlara biz “ArsaxErmənistandır və nöqtə”, “Erməni ordusu məğlubedilməzdir”, “Ağdam mənim
vətənimdir” kimi şüarlarla gəlib çıxdıq.
İndi “Arsax” tarixi minimuma qədər
azaldı, “Yerablur” isə tarixi maksimuma
qədər böyüdü”.
A.Mqdesyan daha sonra bildirir ki, “Yerablur” təkcə qələbə deyil,
həm də məğlubiyyətdir: “Biz qələbəni
qiymətləndirmədik və indi məğlubiyyəti
etiraf edib ondan dərs çıxarmaq da
istəmirik”.
Jurnalist sonda qeyd edir
ki, Ermənistanda ordunun
məğlubedilməzliyi haqda danışanda
Azərbaycanda yeni müharibə metodlarını öyrənirdilər: “Biz deyirdik ki, ordumuz
məğlubedilməzdir və mövzunu qapadırdıq. Biz orduda xidmətə, zabitlərin
hazırlığına və yeni texnologiyaların
tətbiqinə barmaqarası baxırdıq. İnformasiya texnologiyası sənayemiz haqda
lovğalanırdıq, halbuki sonradan onun
əslində online-qumar oyunlarından
ibarət olduğu üzə çıxdı. Azərbaycanlılar
isə dronlarla döyüşməyi, müasir
müharibə aparmağı öyrənirdilər…”.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Vətən müharibəsində möhtəşəm Zəfərindən sonra
insanlarda baş qaldıran ruh yüksəkliyi sərhədsizdir. Uşaqdan-böyüyə
hər kəs işğaldan azad olunan ərazilərimizə getməyə can atır. Torpaqlar
azadlığına qovuşandan sonra ora baş çəkənlər erməni barbarlığını böyük
kədərlə qarşılayır. Bu günlərdə işğaldan azad edilən Ağdam rayonuna
səfər edən Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri və din xadimləri
inamla bildirdilər ki, erməni barbarları tərəfindən viran qoyulan məbəd
və abidələrimiz yenidən bərpa olunacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin
səlahiyyətli nümayəndəsi, din xadimi Hacı Şahin Həsənli Ağdam səfəri barədə
təəssüratlarını “Xalq qəzeti” ilə bölüşdü.

“O divarlar, daşlar sanki dilə
gəlmişdi və öz nisgilini bizə çatdırırdı”

– Şahin müəllim, Ağdama səfər etdiniz.
30 il sonra o torpaqlarda olarkən hansı
hissləri keçirdiniz?
– Həqiqətən də izaholunmaz, ziddiyyətli
hisslər idi. Həm sevinc hissi yaşayırdıq ki,
torpaqlarımız işğaldan azad olunub, eyni zamanda, viran olmuş bir şəhəri gördük, erməni
vəhşiliyinin şahidi olduq. Bu, insana bir kədər
hissi yaşadırdı. Ağdam cümə məscidində ibadət
etdim. Müqəddəs məkanların ziyarətində çox
olmuşam, oxşar duyğular yaşadım. O divarlar,
daşlar sanki dilə gəlmişdi və öz nisgilini bizə
çatdırırdı. Biz uzun illərdir namazlarda, cümə
xütbələrində torpaqlarımızın işğaldan azad
olunması üçün dua edirdik. Artıq bu xəyalımız
gerçəkləşdi. İnsana bir yuxu kimi gəlirdi ki, uzun
illərdən sonra Ağdam şəhəri Cümə məscidində
azan səsləndi, inanclı insanlar ibadət etdilər.
Çox qəribə duyğular, hisslər yaşadıq. Orada
bir sıra ziyarətgah və türbələrə baş çəkdik.
Türbənin tövlə kimi istifadə edilməsinin şahidi olduq. Növbəti dəfə erməni vəhşiliyini
yaxından izlədik. Ağdam məscidində yanıq
izləri indiyə qədər qalıb. O abidələrə qarşı
amansız davranışın təzahürlərini gördük.
Azərbaycan tərəfindən orada müxtəlif dini
konfessiyaların nümayəndələri iştirak edirdilər,
yəhudi, xristian və müsəlman din xadimləri
birgə bu ziyarəti gerçəkləşdirdilər. Bu, bir daha
sübut edir ki, Azərbaycan tolerant ölkədir,
burada bütün dinlərə hörmətlə yanaşılır.
Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün xalq-

lar, din mənsubları bu dövləti özünə Vətən
hesab edirlər. Abidələr, dini məbədlər, digər
dinlərə aid məbədlər məscidlərlə yanaşı təmir
olunur. Dövlət səviyyəsində qayğı ilə əhatə
olunub. Amma erməni tərəfdən bunun əksini
gördük. Ermənilər hətta Qarabağda olan
kilsələri belə dəyişdirməyə, alban abidələrini
erməniləşdirməyə cəhd göstəriblər. Bizim
qəbiristanlıqlarımız indiyə qədər minalanmış
ərazidədir. Bütün tarixi, dini irsimizi məhv
etməklə məşğul olublar. Keçirilən mətbuat
konfransında da bu fikirlər səsləndirildi ki, bir
daha dünya ictimaiyyətinə ermənilərin hansı
vəhşilikləri törətdikləri çatdırılsın.
– Qarşıdan Ramazan ayı gəlir və hazırda ölkəmizdə vaksinlənmə prosesi davam
edir. Peyvənd olunan insanlar, eləcə də
koronavirus xəstələrinin oruc tutması
məqsədəuyğundur?
– Koronavirus xəstələrinin oruc tutması
mümkün deyil. Çünki onlar müalicə olunur,
dərman qəbul edir, həkim nəzarətindədirlər.
Amma peyvənd olunmuş insanlar oruc tuta
bilərlər. Mən də peyvənd olunmuşam və özümü
tam normal hiss edirəm. Hətta bu proses
zamanı mən oruc idim. Ramazan ayı boyunca insanlar oruc tutacaqsa, bu vəziyyətdə
peyvənd olunmaq mümkündür. Yəni din də
bunu qadağan etmir, orucu pozmur. Qaydalar
çərçivəsində oruc tutula bilər, amma xəstəliyə
yoluxmuş insanlar və ya həkimin orucu qadağan etdiyi ağır xəstələr tutmamalıdırlar. Çünki
bu, onların səhhətinə ciddi zərər vura bilər.
– Pandemiya dövründə insanlara
tövsiyəniz nədir?
– Pandemiya başlayan gündən ölkə
rəhbərliyi tərəfindən çevik tədbirlər həyata
keçiriblər. Azərbaycan vaksinasiya prosesinin uğurla aparılmasındakı göstəriciyə görə
MDB məkanında liderlər sırasındadır. İnsanlar
qaydalara riayət etməyə çalışsınlar, ümidlərini
itirməsinlər. Bu, keçici haldır, bədbinliyə qapılmamalıyıq. Bəzən belə hadisələrlə sınanırıq.
Bunlar özümüzə gəlməyə, hadisəyə baxışımızı
dəyişməyə fürsət yaradır. Allahın verdiyi elmin
gücü ilə insanlar bu böhrandan çıxacaqlar.

Şahxanım ƏLİZADƏ, “Xalq qəzeti”

Cıdır düzündə qalanan tonqal hələ də
Ermənistanı və tərəfdarlarını yandırır
Prezident İlham Əliyevin Şuşada, Cıdır düzündə
qaladığı tonqalı xalqımız uzun illərdir ki, səbirsizlikə
gözləyirdi. Müzəffər Ali Baş Komandanın bu il martın 20də yenidən Şuşaya gedib Novruz bayramı münasibətilə
Cıdır düzündə tonqal qalaması düşmənlərimizin söndürdüyü bayram tonqalını yenidən alovlandırdı. Bu tonqalın
istisi işğalçı Ermənistanı və onun havadarlarını hələ də
yandırır və hələ çox yandıracaq. Bu tonqal Azərbaycan
Ordusunun gücünün, müzəffər Ali Baş Komandan,
möhtərəm Prezidentimizin xalqı daha böyük hədəflərə
doğru aparacağının mesajını verdi.
Dövlət başçımızın Novruz müraciəti
üçün məhz Şuşanı seçməsi təsadüfi deyildi.
Möhtərəm Prezidentimiz xalqa müraciətində
də Azərbaycanın tarixi torpaqlarının və
onun mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərinin
azad edilməsini tarixi hadisə adlandırdı:
“Bizim üçün torpaqların azad edilməsindən
daha vacib bir vəzifə yox idi. Bu işdə
Azərbaycan ordusunun başlıca xidməti var.
Döyüşçülərimiz dağlarda və meşələrdə
hərəkət edərək, qayalara dırmanaraq şəhəri
azad etdilər. Şəhərin özündə onlar artilleriya
və tanklara qarşı yalnız yüngül silahlardan
istifadə edərək əlbəyaxa döyüşünə girdilər.
Bu hərbçilər ən yüksək qiymətə layiqdirlər.
Biz Şuşanı qan bahasına azad etdik. Şuşa
uğrunda döyüşlərdə yüzlərlə, minlərlə işğalçı
məhv edildi. Şuşanın azad edilməsi Vətən
müharibəsinin kulminasiyası idi. Məhz
bundan sonra düşmən kapitulyasiya aktını
imzaladı”.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törədikləri dəhşətli soqırımlarından biri 1920ci il martın 22-də, xalqımızı üçün əziz olan
Novruz bayramında Şuşada, baş verib. 101 il
öncə ermənilər ilk dəfə Şuşada bayramımızı
qara gətirdilər. Əsgəran qalası ələ keçirildi,
ölkənin hərbi potensialının Qarabağa,
Şuşaya yönləndirilməsi işğalçı qüvvələrin
yolunu açdı. Bir əsrdən sonra düşmənlərimiz
layiqli cavablarını aldılar. Hələ də “böyük
Ermənistan” xülyası ilə yaşayan separatçı
ermənilərin faşist idelogiyası martın 22- də
Şuşada – Cıdır düzündə dövlət başçımızın
alovlandırdığı bayram tonqalında yandırıldı,
məhv edildi. Bu tonqalın alovu hələ də
düşmənlərimizi , onun tərəfdarlarını yandırıbyaxır.
Ötən il Azərbaycanın tarixinə əbədi həkk
olunmuş 44 günlük müharibədə qazandığımız
misilsiz qələbə Prezident İlham Əliyevin
2003-cü ildə qarşıya qoyduğu və bəyan etdiyi
strateji hədəflərə nail olunmasıının bariz
nümunəsidir. İstər beynəlxalq miqyasda,
istərsə də ölkə daxilində məqsədyönlü,
ardıcıl, düşünülmüş siyasətin nəticəsi bu

gün özünü bütün sahələrdə büruzə verir.
Dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi
uğurlu xarici və daxili siyasət artıq “güclü
dövlət” konsepsiyasının reallaşdırıldığından
xəbər verir.
Təbii ki, işğalçı Ermənistan üzərində
qazanılan tarixi qələbəmiz, xüsusislə
Şuşada, Cıdır düzündə qalanan bayram
tonqalı düşmənlərimizlə bərabər
beynəlxalq aləmdə ədaltsiz qurumları,
ikili standaratlardan əl çəkə bilməyən
bəzi dövlətləri, xüsusilə, antiAzərbaycan,
ermənipərəst qüvvələri cidi narahat
etməyə başlayıb. Özünü demokratiyanın
beşiyi adlandıran, ancaq antidemokratik
hərəkətlərini ört- basdır edə bilməyən
Almaniyanın ölkəmizə qarşı təzyiq
və təhdidləri başa düşüləndir. Bu gün
Azərbaycanın Cənubi Qafqazın lider
dövlətinə çevrilməsi Avropanın və Qərbin bir
sıra dövlətləri tərəfindən həzm edilə bilmir.
Almaniya “öz gözündə tiri qoyub” başqa
ölkələrin gözündə qıl axtarır. Bir neçə
gündür ki, ölkədə başlayan qarşıdurmada
polis dinc aksiya keçirən əhaliyə divan
tutur. Ölkəmizdə isə heç vaxt dinc əhaliyə
qarşı belə vəhşilik, qəddarlıq müşahidə
olunmayıb.
Öz əhalisinin etirazına dəyənəklərlə və
digər ağır təzyiq vasitələri ilə cavab verən
Amaniyanın Azərbaycana qarşı ədalətsiz
mövqeyi hansı demokratiyanın təzahürüdür?
Bu gün Azərbaycanın Avropanın
enerji təhlükəsizliyində mühüm rol
oynaması və Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinin
daha da möhkəmləndirilməsi, görünür,
“demokratiyanın dayağı “olan Almaniyanı
da ciddi narahat etməyə başlayıb. Və ya
Ermənistanın neofaşizm ideologiyasına
hüsn-rəğbəti Almaniya tərəfindən də
dəstəklənir. Bütün bunlardan sonra iki dünya
müharibəsinin baiskarı olan Almaniyanın
ədalətdən danışmağa haqqı çatırmı?

Mehman İSMAYILOV,
YAP Səbail rayon təşkilatı sədrinin
müavini, politoloq
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Beynəlxalq qurumlar Ermənistandan tələb
etməlidir ki, minaların xəritələrini versin
Uzun illərdir çirkin əməllərindən əl çəkməyən Ermənistan
beynəlxalq hüquq çərçivəsindən kənara çıxmaqda davam edir. İstər
müharibə dövründə, istərsə də müharibədən sonra düşmənin iyrənc
əməllərinin ardı-arası kəsilmək bilmir. Minalanmış sahələrin xəritələrini
verməmələri nəticəsində xeyli hərbi və mülki vətəndaşımız həlak olub
və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Bəs bunlara beynəlxalq
qurumların münasibəti necədir, hansı təzyiq metodundan istifadə olunmalıdır? Vətəndaşlarımızı necə bilgiləndirməliyik ki, icazəsiz olaraq bu
ərazilərə baş çəkməyi dayandırsınlar. Bu suallarla bağlı Milli Məclisin
120 saylı Cəbrayıl – Qubadlı seçki dairəsi üzrə deputatı Ceyhun
Məmmədov “Xalq qəzeti”nə öz fikirlərini bildirib.
– Ermənilər mina xəritələrini
vermir və nəticədə, xeyli hərbi və
mülki şəxs həlak olur. ANAMA-nın
son açıqlamasına görə, azad edilmiş
ərazilərdə 20 nəfər minadan həlak
olub. Ermənistanın bu hərəkəti ağır
cinayətdir.
– Əlbəttə, qeyd etdiyiniz kimi,
əslində, 10 noyabr razılaşmasına
görə, Ermənistan minaladığı ərazilərin
xəritəsini bizə verməli idi. Lakin
vermədi. Görünür, məqsəd ondan
ibarətdir ki, daha çox Azərbaycan
vətəndaşının həyatını itirməsinə nail
olsunlar. Ermənistan siyasi hakimiyyəti
öz çirkin əməllərindən çəkinmir və
bu da birmənalı olaraq, bizim həm
hərbçilərin, həm də mülki vətəndaşların
həlak olmasına gətirib çıxarır. Minalar
çox geniş ərazilərdə basdırıldığı üçün
bir müddət çətinliklə üzləşəcəyik.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan istəyir ki, tez bir
zamanda bölgədə bərpa işlərinə
başlayaq. Bunun üçün də xəritələr
bizdə olmalıdır, minaların yerini
öyrənib daha tez bir zamanda onları
zərərsizləşdirək. Eyni zamanda, orada
quruculuq, abadlıq işlərinə başlaya
bilək. Digər tərəfdən vətəndaşlarımız
30 ilə yaxındır öz dədə-baba yurdlarına
getməyi səbirsizliklə gözləyirlər.
Xəritənin verilməməsi nəticəsində
hələ də onlar oraya gedə bilmirlər.
Hələlik, gözləmələri və getməmələri
məqsədəuyğundur. Təbii ki, bu
situasiya, ümumilikdə, sülhə tam nail
olunması prosesinə də öz mənfi təsirini
göstərir. Azərbaycan çalışır ki, iki xalq
arasında sülh bərpa edilsin, bölgədə

əmin-amanlıq bərqərar olsun. Amma
Ermənistanın bu davranışları bölgədə
sülh və sabitliyin təmin olunmasına öz
mənfi təsirini göstərir.
– Ceyhun müəllim, bəs
beynəlxalq təşkilatların bu
prosesə müdaxilə etməməsinin və
Ermənistana təzyiq göstərməməsinin
səbəbi nədir?
– Təəssüflə qeyd etməliyik ki,
beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana

qarşı öz mövqelərini ortaya qoymurlar.
Əvvəlki dövrlərdə də biz bunu
müşahidə edirdik. Burada yenə ikili
standartların şahidi oluruq. ATƏT, BMT
və digər təşkilatlar bununla bağlı, eləcə
də münaqişənin tənzimlənməsində
iştirak edən dövlətlər Ermənistandan
tələb etməlidir ki, minaların xəritələrini
versin. Çünki xəritələrin verilməməsi
və vətəndaşlarımızın həlak olması
bilavasitə Ermənistan tərəfindən
törədilmiş növbəti cinayət əməlidir.
Bu tələbin olmaması erməniləri yeni
cinayətləri törətməyə sövq edir.
Azərbaycan bütün beynəlxalq hüquq
normalarına əməl edir. Biz müharibənin
qaydalarına, qanunlarına həmişə əməl
etmişik. Mülki əhaliyə toxunmamışıq,
amma Ermənistan barədə bunu
demək çətindir. Ermənistanın özünü

belə aparmasının, beynəlxalq hüququ
tapdamasının əsas səbəblərindən
biri onun bu davranışlarına hüquqi
qiymətin verilməməsidir. Yəni,
Ermənistanın qınanılmaması, onlara
sanksiyalar tətbiq edilməməsidir. Bu da
Ermənistana yeni cinayətləri törətmək
üçün əlavə bir stimul verir.
– Siz özünüz əslən
Cəbrayıldansınız. Yaxşı bilirsiniz ki, qarabağlıların illərdir ayrı
düşdükləri doğma ocaqlarına qayıtmaq istəkləri sərhədsizdir. Ötən
günlərdə Cəbrayılda polis şöbəsinin
əməkdaşları rayonun işğaldan
azad edilmiş, lakin minalardan tam
təmizlənməmiş ərazilərinə icazəsiz
keçməyə cəhd göstərən şəxslərin
qarşısını aldı. Nə etmək lazımdır ki,
insanlar müəyyən müddət işğaldan
azad olunmuş torpaqlara səfərdən
çəkinsinlər?
– Hər kəs bunu yaxşı anlamalıdır
ki, biz 30 ilə yaxın müddətdə səbr
etmişik. Yəqin bir müddətdən sonra
hamıya o bölgələrə getmək üçün şərait
yaradılacaq. Amma burada narahatlıq
doğuran, ailələrin faciəsinə səbəb olan
məsələlər var. Təsəvvür edin ki, bir
insan 30 ilə yaxın gözləyir, təlimatlara,
aidiyyatı qurumların göstərişlərinə
əməl etmir və gedir o torpaqlarda
minaya düşür, həlak olur, əlini itirir və
ya qolunu itirir. Minanın xəritəsi bizdə
yoxdur axı. Biz bilmirik ki, ermənilər
haraya mina basdırıblar. Hətta onlar
qəbiristanlıqlara da, qəbirlərin içinə
də minalar basdırıblar. Ona görə də
vətəndaşlarımız bir müddət səbirli
olmalıdırlar.
Biz anlayırıq, çox çətindir, Vətən
həsrəti bu insanları düşündürür. Onlar
çalışırlar ki, tezliklə o yerlərə getsinlər.
Amma səbir etməliyik. Bu günə
kimi Füzulidə, eləcə də Cəbrayılda,
Ağdamda vətəndaşlarımızın minaya
düşməsi ilə bağlı xəbərləri oxumuşuq və
eşitmişik. Buna görə də vətəndaşlarımız
çalışıb səbrli olmalıdırlar. Minalar
təmizləndikdən sonra oraya gedəcəklər.
Bir daha fürsətdən istifadə edib tövsiyə
edirəm ki, səbr edib gözləyək, özümüzü
təhlükəyə atmayaq.

Şahxanım ƏLIZADƏ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan iqtisadiyyatının
perspektivi ilə bağlı nikbin proqnozlar
Beynəlxalq reytinq agentliklərinin
proqnozları da bir daha təsdiqləyir ki,
Azərbaycan artıq iqtisadi cəhətdən
azad ölkədir. Respublikada əlverişli biznes, investisiya mühiti mövcuddur. Eyni
zamanda, hökumət vergi gəlirlərində və
kapital xərclərində, habelə milli valyutanın məzənnəsi ilə bağlı təsirli nizamlayıcı addımlar atmaqla mövcud valyuta
ehtiyatlarının azalmasının qarşısını
alır. Bu isə liberal iqtisadi islahatların,
düşünülən, elmi əsaslara malik inkişaf
konsepsiyasının həyata keçirilməsi,
siyasi iradə nəticəsində mümkün olub
və bütün bunlar dövlətimizin dünyanın inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsinə
çatmaq əzmindən, Azərbaycanın uğurlu
gələcəyindən xəbər verir.
Xatırladaq ki, təkcə bu ilin ötən aylarında dünyanın aparıcı iqtisadi-maliyyə
institutlarının, beynəlxalq reytinq
agentliklərinin hesabatlarında ölkəmizin
sosial-iqtisadi həyatı ilə bağlı ayrı-ayrı
sahələrdə əldə edilən uğurlar yüksək
dəyərləndirilib, gələcək inkişafla bağlı
müsbət proqnozlar verilib. Məsələn,
Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar Dünya Bankı tərəfindən dəstəklənib,
ölkə rəhbərliyinin uğurlu sosial-iqtisadi siyasəti nəticəsində əldə olunan
nailiyyətlər yüksək qiymətləndirilib.
Adıçəkilən bankın hazırladığı
“İqtisadi inklüzivliyin vəziyyəti-2021”
hesabatına əsasən, Azərbaycan
həyata keçirdiyi inklüzivlik proqramları
ilə digər ölkələrə nümunə rolu oynaya
bilər. Burada, əsasən, respublikamızda
“Məcburi köçkünlərin iqtisadi inkişafına
yardım layihəsi” təhlil edilib.
İlk dəfə təqdim olunan “İqtisadi
inklüzivliyin vəziyyəti-2021” hesabatına əsasən, inklüzivlik proqramlarında
həssas əhali qrupunun iqtisadi inkişafını
reallaşdırmaq üçün aktiv transfertlər
(adambaşına düşən orta illik istehlakın 67 faizini təşkil edən 1469 ABŞ
dolları dəyərində) göstəricisinə görə,
Azərbaycan sənəddə sıralanan ölkələr
arasında liderdir.
Ötən ilin dekabr ayında Dünya Bankının daxili audit strukturları
tərəfindən aparılmış müfəssəl diaqnostika nəticəsində Azərbaycanın “Doing
Business 2020” hesabatındakı mövqeyi
də xeyli yaxşılaşıb, ölkəmiz bir daha
dünyanın “Ən islahatçı on ölkəsi” sırasına daxil olub.
Yeri gəlmişkən, ilkin hesabatda
Azərbaycan 76,7 balla qlobal reytinq
sıralamasında 191 ölkə arasında 34-cü
olduğu halda, araşdırmadan sonra
Azərbaycanın balı 78,5-ə yüksəlib, sıralamada isə ölkəmiz 6 pillə yüksələrək
28-ci olub.
Müvafiq diaqnostik qiymətləndirmə
4 ölkəni – Azərbaycan, Səudiyyə

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 31-də Türk
Şurasının qeyri-formal Zirvə görüşündə çıxış edərkən Azərbaycanın tarixi zəfərinin
türk dünyası üçün önəmini vurğulayaraq, Vətən müharibəsi, müharibəni qaçılmaz
edən səbəblər mövzusunda ətraflı danışdı. Dövlət başçısının 26 fevral Xocalı
soyqırımının ildönümündə beynəlxalq media quruluşlarının iştirakı ilə keçirilən,
4 dildə, 4 saatdan artıq sürmüş mətbuat konfransı ilə 31 mart – Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günündə keçrilən Zirvə görüşündəki çıxışı bir-biri ilə sıx bağlı olan, birbirini tamamlayan hadisələrdir”. Bu sözləri Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin
sədri Qənirə Paşayeva son günlərdə bütün xalqımızın diqqətinin yonəldiyi önəmli
tədbirə – Türk Şurasının Zirvə görüşünə münasibət bildirərəkən dedi. Görüşdə
səsləndirilən məsələlərdən söz açan Qənirə Paşayeva bildirdi:

Türk dünyasının Zəngəzur dəhlizi
– Hər iki soyqırımını (1918, 1992-ci illərdə)
bizə “mehriban qonşuluq, beynəlxalq hüquq normaları nədir?” bilməyən, yaxud, onu
bilərəkdən tapdalayan xəstə erməni ictimai-siyasi zehniyyəti, saxtakar Ermənistan yaşadıb.
Və biz 44 günlük Vətən müharibəsində məhz
102 illik (ondan da öncələrə dayanaraq) qeyriinsani gedişatı dayandırmış, zəhərli ilanın
başını əzmişik. Cənab Prezidentin müharibə
gedişində verdiyi müsahibələr, xalqa tarixi
müraciətləri bu ilin 26 fevral və 31 martındakı
çıxışlarla xüsusi beynəlxalq ismarıclar olaraq,
Azərbaycanın bəşəriyyət üçün necə təhlükə
mənbəyi olan düşmənə qalib gəldiyini zərgər
dəqiqliyi ilə ifadə etməkdədir. Havadarlarına
arxayın olan Ermənistan yeritdiyi işğalçılıq
siyasəti, vandallığı, barbarlığı ilə özünü uçuruma aparıb, dalana dirənib. Gözləmədiyi
məğlubiyyəti qazanıb və arxalandığı dövlətlər
tərəfindən vəd edilən qələbədən əlini birdəfəlik
üzüb.
Qarabağın işğaldan azad edilməsinə türk
dünyasının xüsusi münasibətini vurğulayan
komitə sədri bildirdi:
– Qeyd edim ki, Türk Şurasının toplantısında yalnız, yaxud daha çox iqtisadi əlaqələrin
gücləndirilməsindən, bir sıra başqa vacib
mövzulardan söz açmaq olardı. Amma cənab
Prezident II Qarabağ müharibəsindən danışmaqla, problemlərə və perspektivə daha geniş
tablodan baxmaq imkanı yaratdı. İlk baxışdan,
indiki ərazisi etibarı ilə Türk Şurasının ən kiçik
üzvü sayılan Azərbaycanın bir bölgəsinin işğaldan azad olunmasının böyüt türk dünyasının
problem və perspektivləri baxımından necə bir
önəm daşıdığı kimlərəsə mübahisəli görünə
bilər. Lakin bu, bir həqiqətdir və bu həqiqətin
kamil ifadəsi Türk Şurasının hazırkı sədrinin
çıxışında yer aldı. Cənab İlham Əliyev dedi:
“Bu gün biz artıq Zəngəzur dəhlizi üzərində
çox fəal çalışırıq. Naxçıvanda keçirilmiş Zirvə
görüşündə mən demişdim ki, vaxtilə Zəngəzuru
Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək
türk dünyasının coğrafi parçalanması idi. Çünki,
əgər xəritəyə baxsaq görərik ki, sanki bizim
bədənimizə xəncər saplanmışdır, türk dünyası
parçalanmışdır. Qədim Azərbaycan torpağı
olan Zəngəzur indi türk dünyasının birləşməsi
rolunu oynayacaq. Çünki, Zəngəzurdan
keçən nəqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur
layihələri bütün türk dünyasını birləşdirəcək,
eyni zamanda, digər ölkələr üçün, o cümlədən
Ermənistan üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Ermənistanın hazırda onun müttəfiqi
olan Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur.
Bu yol Azərbaycan ərazisindən yarana bilər.
Ermənistanın onun qonşusu olan İranla da
dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Naxçıvan vasitəsilə
bu yol təmin edilə bilər. Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitəsilə Türkiyə
ilə birləşir, Orta Asiya Avropa ilə birləşir. Yəni,

yeni nəqliyyat dəhlizi yaranmaqdadır. Artıq
Azərbaycan bu işlərə start vermişdir. Əminəm
ki, tərəfdaş ölkələr də bu imkanlardan istifadə
edəcəklər”. Bu sözlər başa çatmış müharibə
və bununla da meydana çıxmış yeni imkanlar,
o cümlədən vacib nəqliyyat imkanları barədə
Azərbaycanın Türk dünyasına töhfələrini ifadə
etməkdədir. Məşhur deyimlə söyləsək, bu, mövzuya böyük tabloda baxmaqdır. Bu mövzunun
özünə layiq olanı da məhz böyük tablodur...
Heç təsadüfi deyil ki, Türk Şurasının
fəxri sədri, qardaş Qazaxıstanın birinci Prezidenti, Elbası Nursultan Nazarbayev də öz
çıxışında Azərbaycan Prezidentini qələbə
münasibətilə təbrik edərək, iqtisadi əlaqələrin
önəminə toxundu: “Biz hamımız bu prosesləri
həyəcanla izləyir və nəticələri gözləyirdik.
Əlbəttə ki, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü
bərpa etməsi və Rusiyanın dəstəyi ilə Bakı və
Yerevan arasında imzalanmış sülh razılaşması
böyük İpək Yolunun çiçəklənməsi üçün yeni
imkanlara yol açır və Çinin “Bir kəmər, bir yol”
təşəbbüsündən istifadə etməklə Xəzər dənizinin
rolunu artırır”...
Qənirə Paşayeva sonda Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin çıxışındakı bəzi
məqamlara diqqət çəkərək dedi:
– Dövlət başçımız haqlı olaraq öz çıxışını Vətən müharibəsinə, onun tarixinə və
nəticələrinə həsr etdi. Cənab Prezidentin
özünün dediyi kimi, bu, təbiidir, çünki videokonfrans iştirakçısı olan ölkə başçılarının məsələnin
mahiyyətini bilməsi vacibdir. Cənab Prezidentin
çıxışında qardaş Türkiyə dövlətinə, şəxsən
Prezident Ərdoğana, Türk Şurasına, şəxsən
şuranın fəxri sədri Nazarbayevə, Qoşulmama
Hərəkatına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına
bizə göstərdikləri siyasi, mənəvi dəstəyə görə
təşəkkür etdi. Dövlət başçımız bu minnətdarlıqla
həm də onu nümayiş etdirdi ki, heç nə unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Bu gün bizə
dəstək olanların sabah yanlarında olacağıq.
Hər cür, maddi, mənəvi, siyasi yardımımızı
əsirgəməyəcəyik. Dostluq, qardaşlıq budur və
belə olmalıdır...

Hazırladı:
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanın müharibədən zərərçəkən regionlarında fəaliyyət göstərən
bir qrup vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı beynəlxalq www.change.orq saytında
Ermənistana qarşı petisiyaya ilə çıxış edib. Beynəlxalq qurumlara və dünya
ictimaiyyətinə ünvanlanmış bu müraciətin təşəbbüsçülərindən olan BMTnin İqtisadi Sosial Şurasının Əsas Məşvərətçi Statuslu üzvü olan Beynəlxalq
Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Umud Rəhimoğlu qəzetimizə
açıqlamasında bildirdi:

Azərbaycanın sosial - iqtisadi sahələrdə əldə etdiyi uğurlar, eləcə də ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar,
rəqabətədavamlı, innovativ iqtisadi sistemin formalaşdırılması istiqamətində atılan ardıcıl addımlar dünyanın aparıcı
iqtisadi-maliyyə institutlarının, iqtisadi azadlıq səviyyəsini
tədqiq edən mərkəzlərin diqqətindən kənarda qalmır və yüksək
qiymətləndirilir.
Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və
Çini əhatə edib.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF)
ənənəvi “Qlobal iqtisadi mənzərə”
hesabatında isə Azərbaycanda iqtisadi
artımın 2021-ci ildə 2,3 faiz, 2022-ci
ildə isə 1,7 faiz olacağı proqnozlaşdırılır. Qurumun müvafiq proqnozlarına əsasən, işsizlik səviyyəsinin də
növbəti iki ildə 6 faizdən aşağı olacağı
gözlənilir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF)
yenilənmiş proqnozu da diqqət çəkir.
Belə ki, burada cari il Azərbaycanda işsizlik səviyyəsinin 5,8 faiz təşkil edəcəyi
proqnozlaşdırılır.
Fondun “World Economıc Outlook”
hesabatının aprel buraxılışına görə,
gələn il bu göstəricinin cüzi azalaraq
5,7 faizə bərabər olacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, 2021-ci il yanvarın
1-i vəziyyətinə Azərbaycanda iqtisadi
fəal əhalinin sayı 5 milyon 252 500
nəfər olub, onlardan 4 milyon 876 600
nəfərini məşğul əhali təşkil edib. Bu,
sözügedən tarixə işsizliyin 7,2 faiz
səviyyəsində olması deməkdir.
BVF növbəti iki ildə Azərbaycan
iqtisadiyyatının artımını da proqnozlaşdırır. Belə ki, 2021-ci ildə Azərbaycanda
ümumi daxili məhsulun artımının 2,3
faiz, gələn il isə 1,7 faiz artacağı qeyd
olunur.
“Moody's” reytinq agentliyi də
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nikbin
proqnozlar verib. Belə ki, bu qurum
ölkəmizin emitentin və üstün hüquqa malik təmin edilməmiş borc üzrə

uzunmüddətli reytinqlərini “Ba2”
səviyyəsində stabildən pozitivə doğru
dəyişib. Pozitiv mənzərə daha çox
idarəetmə və siyasət səmərəliliyinin
artırılması ilə bağlı olub və bununla da
ölkəmizin kredit profilini daha da yaxşılaşacağı qənaətinə gəlinib.
“Moody's”in analitiklərinin
mövqeyinə əsasən, monetar
və makrosiyasət çərçivəsinin
gücləndirilməsi bank və xarici sektorun
şoklara qarşı dayanıqlılığını artırmağa,
likvidlik və xarici sektorun risklərinin
mitiqasiyasına xidmət edəcəkdir.
Sözügedən beynəlxalq reytinq
agentliyinin hesabatında, eyni zamanda, bu il neft-qaz sektorunun
Azərbaycan iqtisadiyyatının artımını
dəstəkləyəcəyi vurğulanıb. Bu barədə
“Moody's”in hesabatında respublikamızın ümumi daxili məhsulunun
təxminən 45 faizi, ixracın 90 faizi,
sənaye istehsalının 70 faizi və məcmu
dövlət gəlirlərinin 60-70 faizinin neft-qaz
sektorunun payına düşdüyü diqqətə
çatdırılıb.
Hesabatda, həmçinin qeyd olunub ki, 2021-ci ildə Azərbaycanda
ÜDM-nin 3,5 faiz çoxalması iqtisadi
fəallığın yüksəlməsinə və pandemiya
ilə əlaqədar tətbiq olunan məhdudiyyət
tədbirlərinin yumşaldılmasına müsbət
təsir göstərməklə yanaşı, OPEC+ sazişi
çərçivəsində neft hasilatının gözlənilən
artımını, habelə Trans-Adriatik boru
kəməri vasitəsilə Avropaya qaz ixracını
da dəstəkləyəcək.
“Fitch Ratings” beynəlxalq reytinq

agentliyi isə “Cənub Qaz Dəhlizi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin (CQD) xarici
valyutada uzunmüddətli kredit reytinqini
“BB+” səviyyəsində təsdiqləyib.
Sözügedən reytinqin həmin
səviyyədə təsdiqi QSC-nin tədavül
müddəti 2026-cı il olan Azərbaycan
Respublikası tərəfindən tam zəmanət
verilən 2 milyard dollarlıq avrobondların
qiymətləndirməsini əks etdirir.
Xatırladaq ki, “Cənub Qaz Dəhlizi”
QSC Azərbaycan Prezidentinin
“Şahdəniz qaz-kondensat yatağının
istismarının ikinci mərhələsi və Cənub
Qaz Dəhlizinin yaradılmasına dair digər
layihələrlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında”
2014-cü il 25 fevral tarixli sərəncamı
əsasında yaradılan və səhmlərinin
51 faizi dövlət mülkiyyəti olmaqla
İqtisadiyyat Nazirliyinə, 49 faizi isə
SOCAR-a məxsus olan qapalı səhmdar
cəmiyyətidir.
Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı üçün
prioritet enerji layihələrindən biri olan
Cənub Qaz Dəhlizinin seqmentlərini
“Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Boru
Kəmərinin Genişləndirilməsi, TANAP və
TAP layihələri təşkil edir. Bu boru xətti
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından hasil olunan təbii qazı Türkiyəyə və bu ölkədən
də Avropaya çatdırır. Uzunluğu 3 min
500 kilometr olan Cənub Qaz Dəhlizi
vasitəsilə ilkin mərhələdə Türkiyəyə 6
milyard kubmetr, Avropaya 10 milyard
kubmetr qaz nəql edilir.
2018-ci il mayın 29-da Səngəçal terminalında Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi
açılış mərasimi keçirilib və Azərbaycan
təbii qazı Cənub Qaz Dəhlizi sisteminə
vurulub. Həmin il iyunun 12-də
Türkiyənin Əskişəhər şəhərində TANAP
qaz kəməri istifadəyə verilib. Türkiyəyə
ilk qaz həcmlərinin nəqli planlaşdırıldığı
kimi iyunun 30-da başlayıb. Azərbaycan
təbii qazı ötən ilin sonunda Avropaya
çatdırılıb.

“Xalq qəzeti”

Ermənistan Azərbaycanı
mina təhlükəsi ilə təhdid edir

– Dünyaca məşhur saytda yaydığımız
petisiya Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətraf
rayonlarının, 30 illik işğalı dövründə, habelə
münaqişənin bitməsindən sonra Ermənistan
hərbi birləşmələrinin geri çəkildiyi
zaman bu əraziləri ciddi şəkildə minalaması və həmin ərazilərin xəritələrini
verməkdən imtina etməsinə qarşı
etiraz çağırışıdır. Sənəddə bildirmişik: “Ermənistan bu minaların harada
qoyulduğunu bilir, lakin bu məlumatları
yaymaqdan imtina edir. Məcburi köçkün ailələrini qorxu içində saxlayaraq
öz evlərinə qayıtmasına əngəl olmağa
çalışan Ermənistan bu sirrin açarını
gizlədir.”
Xatırladım ki, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri 22 fevral
2021-ci il tarixdə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Ermənistanı azad edilmiş ərazilərdə minaların yerlərini
bildirməyə çağırılması təklifi ilə çıxış
edib. Petisiya həmin sənədə istinad edərək,
dünya dövlətlərini, beynəlxalq təşkilatları,
media qurumlarını Azərbaycanın üzləşdiyi mina
probleminə yönəltmək üçün çoxsaylı insanların
change.org saytında birgə etiraz çağırışıdır.
Qeyd edək ki, beynəlxalq aləmdə nüfuzlu change.org saytının yarım milyarda yaxın abunəçisi
vardır. Sayt üzərindən qaldırılmış məsələlər 196
ölkədə 72 min 807 başarıya nail olub.
Azərbaycn vətəndaşları da www.change.
org saytına daxil olub, petisiyaya imza ata

bilərlər. Bu petisiyanı imzalamaqla Ermənistanı
minalanmış ərazilərə dair xəritələri üzə çıxartmağa çağırmağınız çox sayda günahsız
insan itkisinin qarşısını ala bilər. Bu insanların
zərərsizləşdirilməsi mümkün olan həmin minalara düşərək həyatlarını itirmək və ağır yaralanmaq qorxusu olmadan yaşamaq hüququ vardır.
İkinci Qarabağ müharibəsinin Ermənistanın
məğlubiyyəti ilə bitməsindən 5 ay müddət
keçsə də, təcavüzkar Ermənistan Azərbaycanı
mina təhlükəsi ilə qorxutmaqda davam edir. Bu
isə işğalçı ddövlətin imzaladığı təslim aktına
tamamilə ziddir.
Qeyd edilən petisiyanı Azərbaycanın
vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından Beynəlxalq
Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Umud

Mirzəyev, Azərbaycan Minadanzərərçəkənlər
Assosiasiyasının sədri Rey Kərimoğlu, “Minalar
Əleyhinə Azərbaycan Kompaniyası” İB-nin sədri
Hafiz Səfixanov, “Dayaq” Qeyri Hökumət Humanitar Təşkilatının sədri Şahin İbrahimov, “Mina
Qurbanlarının Sosial-İqtisadi Probelmlərinin
Həllinə Kömək” İB-nin sədri Məmmədhəsən
Həsənov imzalayıblar.

Hazırladı:
R.TAHİR, “Xalq qəzeti”
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Lütfi Zadə dünya miqyasında əsərlərinə ən çox istinad olunan alimlərdəndir. Onun yaratdığı elmi məktəb və
laboratoriyalar bir sıra ölkələrdə yarım əsrdən artıqdır
ki, uğurla fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycanlı olduğunu fəxrlə bildirən və ürəyi daim doğma Vətəni ilə bir
döyünən Lütfi Zadə elm və texnologiyaların inkişafında,
eləcə də mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasında misilsiz
xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının ali mükafatlarından olan “Dostluq” ordeninə layiq görülmüşdür.
Görkəmli elm xadimi Lütfi Zadənin
100 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamından
Müasir elmi dairələrdə böyük nüfuz
qazanmış bu dahi alim və mütəfəkkirin
nəzəri təfəkkürü və onun məntiqi
aspektlərini yeni rakursdan işıqlandıran və insan idrakının üfüqlərini
Aristotelin ənənəvi, binar məntiqindən
xeyli yüksəkliyə qaldıran qeyri –
səlis məntiqi XX əsrin fundamental
kəşflərindən biri kimi dünya alimləri
tərəfindən heyranlıqla qarşılanmaqda və tədqiq edilməkdədir. Təsadüfi
deyildir ki, bu nəzəriyyə hazırda
Yaponiyada, Almaniyada, ABŞ-da,
Rusiyada, Çində, Türkiyədə, Fransada
vaxtaşırı keçirilən simpoziumların,
konfransların, elmi seminarların geniş
müzakirə obyektinə, dialoq predmetinə
çevrilərək mənimsənilməkdədir. Təkcə
bu faktın özü dünya alimlərinin Zadə
yaradıcılığına, onun qeyri – səlis məntiq
nəzəriyyəsinə verdikləri yüksək dəyərin
qabarıq göstəricisidir.
Lütfi Zadənin elmi – nəzəri irsinə
maraq istər – istəməz bir sıra suallarla müşayiət olunur: Zadə məntiqinin
elmi yenilikləri nədən ibarətdir?
Bu nəzəriyyəyə istiqamətlənən
idrakı maraq hansı obyektiv və
subyektiv səbəblərlə şərtlənir?
Zadə nəzəriyyəsinin Aristotelin
binar məntiqindən başlıca fərqləri və
üstünlükləri məhz nədən ibarətdir?
Ehtimal ki, düzgün cavablandırılması mühüm elmi və dünyagörüşü
əhəmiyyəti kəsb edən bu suallar hazırda
milyonlarla insanın narahat ruhuna
və maraq dairəsinə çökərək onları
dərindən düşündürməkdədir. Oxucuların diqqətinə verdiyimiz bu məqalədə
həmin marağı nəzərə almaqla biz bir
sıra məsələlərə aydınlıq gətirməyə
və onların konkret və aydın izahını
verməyə çalışacağıq.
Məlum olduğu kimi, daxilində
yaşadığımız dünya üç elementdən –
təbiət, cəmiyyət və düşünən ruhdan,
yaxud təfəkkür adlanan ecazkar bir
fenomendən ibarətdir. İnsan idrakı
bu dünya elementlərini öyrənmək,
onların qanunauyğunluqlarını
müəyyənləşdirmək məqsədilə inteqrativ elmlər işləyib hazırlamış və
onları nisbi həqiqətlərdən mütləq
həqiqətlərə yüksəltmək yolu ilə daim
təkmilləşdirməyə çalışmışdır. Hazırda
təbiəti təbiətşünaslıq, cəmiyyəti sosiologiya və sosial fəlsəfə, təfəkkürü isə hər
bir elmin aparıcı komponentlərindən
birini təşkil edən məntiq elmi
öyrənməkdədir.
Məntiq – düzgün təfəkkürün forma
və qanunları, prinsip və qaydaları
haqqında elmdir. Məntiq, həmçinin
obyektiv gerçəkliyin insan şüurunda düzgün, adekvat inikasını əks
etdirən termindir. Təfəkkür isə özünü
təşkiledən mürəkkəb, qeyri – xətti sinergetik sistemdir. Onu öyrənmək üçün
insanlar müxtəlif məntiq sistemləri
işləyib hazırlamışlar: Aristotelin

hissələri olmayan obyektdir, yaxud iki
düz xəttin kəsişməsidir; b) fizikaya görə
“nöqtə” – maddi nöqtə olub, məsələnin
qoyuluşuna görə ölçüləri nəzərə alınmaz dərəcədə kiçik olan obyektdir; c)
fəlsəfəyə görə “nöqtə” – gerçəklikdə
analoqu olmayan ideal obyektdi; d)
dilçiliyə görə “nöqtə” – fikrin bitməsini
ifadə edən durğu işarəsidir; e) coğrafiyaya görə “nöqtə” – Yer kürəsində
ayrıca bir məntəqədir və s.
Gətirdiyimiz misallardan aydın
olur ki, eyni bir anlayış müxtəlif
münasibətlərdə müxtəlif məna daşıya
bilər və onların sayı münasibətlərin
sayından asılı olaraq müxtəlif ola
bilər. Konkret desək, hər bir anlayışın

edir. Bu nəticə həm də o deməkdir ki,
binar məntiq anlamında “qara” rənginin
məna çalarlarının çoxluğu boş çoxluqdur. Bununla da Aristotel məntiqində ixtiyari anlayışın kəmiyyət dərəcələrinin
üzərindən sükutla keçilir, onun
geniş spektri nəzərə alınmır. Məsələn,
Aristotel məntiqində qırmızı ancaq
qırmızı, qara ancaq qaradır. Burada
anlayışlara xətti yanaşıldığından onların
kəmiyyət dərəcələrinə görə təsnifatına
fikir verilmir. Aristotel məntiqinin bu
xüsusiyyəti özünün qabarıq ifadəsini
onun ali prinsiplərindən və fundamental
qanunlarından sayılan “ziddiyyətsizlik”
ideyasında tapır. Belə ki, binar məntiqə
görə, cisim, eyni zamanda, həm böyük,
həm də kiçik ola bilməz, o ya böyük, ya

onun keyfiyyət dərəcələrinin
müxtəlifliyini aşkara çıxarmağa və
onları riyazi olaraq ( 0, 1 ) intervalında
təsvir etməyə əsas verir. Lütfi Zadə
bu məqsədlə qeyri – səlis nəzəriyyəyə
yeni anlayışlar – “linqvistik dəyişən”
və “qeyri – səlis dəyişən” a nlayışlarını
daxil etmişdir.
Aristotel və Zadə məntiqləri
arasında aparılan paralel araşdırmalar göstərir ki, Aristotel məntiqi xətti
dünyanı, Zadə məntiqi isə qeyri – xətti
dünyanı öyrənir. Aralarındakı bir sıra
kəskin fərqlərə baxmayaraq hər iki
məntiq nəzəriyyəsi həqiqətdir. Belə ki,
dünya vahiddir və eyni zamanda, həm
xətti, həm də qeyri – xəttidir. Buna
görə də onu həm xətti, həm də qeyri –

modelləşdirilir. Ümumilikdə, Aristotel
məntiqinə Zadə məntiqinin xüsusi halı,
Zadə məntiqinə isə binar məntiqin
ümumiləşmiş halı kimi baxmaq olar.
Halbuki, hər iki məntiq sistemi həqiqəti
əks etdirir. Fərq isə yalnız ondadır ki,
Aristotel məntiqi düşüncə prosesləri
üçün nisbətən kobud və sadə model olduğu halda, Zadə məntiqi daha zəngin,
daha adekvat və inandırıcı modeldir. Bu
modeldə, fikrin xaotikliyi ilə nizamlılığı
arasındakı kəskin fərq aradan qaldırılaraq, xaotik düşüncələrin nizamlı fikrə
daha çox yaxınlaşması təmin edilir.
İnsan yaranışından genetik əsaslar
üzərində formalaşan və zaman-zaman
təkmilləşərək inkişaf edən rasional
təfəkkür sisteminə malikdir. İnsan

İnsanın təfəkkürlə yeni
dialoqu: Zadə məntiqi
Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bir sıra fundamental
kəşflər bəxş etmiş, özünün heyrətamiz yenilikləri və
düşündürücü ideyaları ilə müasirlərinin təfəkkür tərzinə
və intellektual dünyagörüşünə ciddi təsir göstərmiş Lütfi
Zadə yaradıcılığının mahiyyətini anlamaq və onun ictimai
şüura təsirinin yeni impuls və istiqamətlərini obyektiv
dəyərləndirmək üçün həmin kəşflərin real məzmunu
ilə yanaşı, fəlsəfi mahiyyətinə də varmaq, onları fəlsəfi
təfəkkürün dili ilə səsləndirmək vacibdir.
ikiqiymətli (binar) məntiqi, Lukaseviçin üçqiymətli məntiqi, riyazi məntiq,
Zadənin çoxqiymətli qeyri – səlis
məntiqi və s. Oxucuların diqqətinə
verdiyimiz bu məqalədə biz onlardan
yalnız ikisi barəsində (Aristotel məntiqi
və Zadə məntiqi) danışacaq və onların
müqayisəli təhlilini verməyə çalışacağıq. Bu məqsədlə əvvəlcə Aristotel
məntiqinə nəzər salaq.
Məlum olduğu kimi, bəşəriyyətin
nəzəri fikir tarixində məntiqi
təsəvvürlərin inkişafına başlanğıc
vermiş Aristotelin klassik, binar
məntiqi öz məzmununa görə formal
səciyyə daşımış və məntiq anlayışların
kəmiyyət və məna dərəcələrinə toxunmadan onların ancaq keyfiyyət halını
qəbul etmişdir. Bütün məsələ bundan
ibarətdir ki, müasir anlama görə hər
bir məntiq sisteminin çıxış nöqtəsini
təşkil edən “anlayış” təfəkkürün digər
formalarından özünün aşağıdakı
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir: anlayışın məzmunu, keyfiyyəti, həcmi olur.
Eyni bir anlayışın müxtəlif kəmiyyət
və məna dərəcələri də olur. Fikrimizi
əsaslandırmaq üçün konkret misallara müraciət edək. Məsələn, “rəng”
anlayışına nəzər salaq. Bu anlayışın
müxtəlif keyfiyyət halları mövcuddur:
qırmızı rəng, narıncı rəng, sarı rəng,
göy rəng, yaşıl rəng, qara rəng və s.
Rəngin keyfiyyət hallarından biri onun
qara rəngdə olmasıdır. Bu rəngin isə
özünəməxsus kəmiyyət dərəcələri
vardır: qara, zil qara, açıq qara, tünd
qara, qapqara və s. Anlayışın həm
də məna dərəcələri vardır. Məsələn,
“nöqtə” anlayışının məna dərəcələrinə
nəzər yetirək: Evklid həndəsəsində
nöqtənin iki tərifi verilir: a) ” nöqtə”

kəmiyyət və məna dərəcələri riyazi olaraq ( 0, 1 ) çoxluğu ilə ifadə oluna bilər.
Lakin bu nəticə Aristotel məntiqinin
nəticəsi olmayıb, aşağıda görəcəyimiz
kimi, Zadə məntiqinin nəticəsidir. Aristotel məntiqinin metafizik mahiyyəti
bu nəticəni ortaya qoya bilmədiyindən
onun üzərindən sükutla keçərək onları
kölgədə buraxır.
Aristotel məntiqi binar məntiq olub,
cismin mövcud iki halı arasında seçim
edir. Buna görə də Aristotel məntiqində
proses və hadisələr haqqında həqiqəti
aşkara çıxarmaq üçün iki əsas
mülahizədən istifadə olunur. Biri tezis,
digəri antitezis adlanan bu mülahizələr
arasında seçim edilir. Məsələn, “cisim
qaradır” mülahizəsi tezis, “cisim qara
deyil” mülahizəsi antitezis olaraq qəbul
edilir və Aristotel məntiqinin nəticəsi
“ya – ya da” düsturu əsasında belə
yazılır: “Cisim ya qaradır, ya da qara
deyil”. Aristotel təfəkkürdə dialektik
ziddiyyəti qəbul etmədiyindən bu
mülahizələrdən yalnız birini qəbul edir:
məsələn, “cisim qaradır”. Aristotel
həm də anlayışların kəmiyyət və məna
dərəcələrinin müxtəlifliyini nəzərə
almadığından “qara” anlayışının yalnız
keyfiyyət cəhətini əsas götürərək onu
mütləqləşdirir. Bu isə o deməkdir ki,
Aristotelin təklif etdiyi binar məntiq
dünyanı obrazlı şəkildə desək, ancaq
qara və ya qeyri-qara (məsələn, ağ)
rəngdə görür. Deməli, Aristotel cismin
yalnız qara olduğunu qəbul edirsə, bu
rəngin kəmiyyət müxtəlifliyini ( qara,
açıq qara, zil qara, qapqara, tünd qara
və s. ) nəzərə almadığından onu diferensiallaşdırmır. O, “qara” rəngi yalnız
bir cür görür, onu yalnız bir rəngli qəbul

da kiçik olmalıdır. Bu o deməkdir ki, binar məntiqə görə, biz cismi əksliklərin
vəhdəti halında deyil, yalnız bir halda:
ya böyük, ya da kiçik halda qəbul
etməliyik. Gətirdiyimiz misaldan aydın
olur ki, cismin “böyük”, yaxud “kiçik”
kimi keyfiyyət hallarının müxtəlif
kəmiyyət xarakteristikaları Aristotel
məntiqində öz ifadəsini tapmır.
Digər bir misala müraciət edək:
“Əli mənim dostumdur” ( tezis ) – “Əli
mənim dostum deyil” ( antitezis ). Bu
mülahizələrdə işlədilən “dost” anlayışının müxtəlif kəmiyyət dərəcələri ola
bilər: “Əli mənim yaxın dostumdur”,
“Əli mənim dostlarımdan biridir”, “Əli
mənim sıradan dostumdur”, “Əli mənim
uzaq dostumdur” və s. mülahizələri
“dost” anlayışının müxtəlif kəmiyyət
dərəcələrini ifadə edir. Halbuki, Aristotelin binar məntiqi xətti sadə, bəsit
dünyanı, məntiq elminin idrak predmetini təşkil edən insan təfəkkürünün
aşağı səviyyələrini öyrəndiyindən
burada işlənən “dost” anlayışının
müxtəlif kəmiyyət dərəcələrindən sərf
– nəzər edərək, onun ancaq ümumi
halının təsvirini verir. Burada anlayışa
xətti yanaşıldlğından onun kəmiyyət
dərəcələrinə görə təsnifatı aradan
qaldırılır. Başqa sözlə, onları riyazi dilə
çevirib adekvat surətdə modelləşdirmək
mümkün olmur.
Halbuki, Zadənin qeyri – səlis
məntiq nəzəriyyəsində anlayışın
müxtəlif kəmiyyət və məna dərəcələrinə
ciddi fikir verildiyindən onların
müxtəliflik dərəcələrinə görə qruplaşdırılmasına real imkan yaranır. Onun
yaratdığı yeni bilik sahəsində anlayışın
qeyri – xəttilik rakursundan öyrənilməsi

xətti yanaşma ilə öyrənmək olar. Xətti
dünyanın qanunauyğunluqları klassik
rasionallıqda, qeyri – xətti dünyanın
qanunauyğunluqları isə qeyri – klassik
rasionallıqda öyrənilir. Aristotel məntiqi
mahiyyət etibarilə metafizik nəzəriyyə
olub, cismin ziddiyyət təşkil edən iki
mümkün halından yalnız birinin mövcudluğunu qəbul edir. Deməli, Aristotel məntiqi dünyanı yalnız birqütblü
qəbul edən və bununla da onu dialektik
ziddiyyətlərdən məhrum edən binar
məntiqdir. Zadə məntiqindən fərqli
olaraq burada üçüncünü istisna qanunu
fəaliyyət göstərir.
Məlum olduğu kimi, insan şüuru
təfəkkürü müxtəlif metodlarla – sadə
və mürəkkəb üsullarla öyrənə bilir. Fikrimizcə, Aristotel və Zadə
məntiqlərinin başlıca fərqi də təfəkkür
proseslərinə hansı metodlarla yanaşılmasındadır. Aristotel məntiqi dünyanı
sadə, Zadə məntiqi isə daha mürəkkəb
metodlarla öyrənir. Buna görə də, deyə
bilərik ki, bu bilik sahələri qeyrimüəyyənliyin iki müxtəlif qolunu
əhatə edir. Gələcəkdə təfəkkürün daha
real, adekvat modellərinin qurulması
üçün hazırda hər iki nəzəriyyədən eyni
zamanda və paralel istifadə etmək
gərəkdir. Zadə məntiqinin gücü ondan
ibarətdir ki, Aristotel məntiqindən fərqli
olaraq Zadə məntiqində təkliflərin doğruluq qiymətləri (0,1) şkalasında nöqtə
ilə deyil, müəyyən intervallarla verilir.
Bu intervalların hər bir nöqtəsinə isə
mənsubiyyət funksiyası vasitəsilə konkret bir dərəcə verilir ki, bu sonuncular
da danışıq dilimizdə “bir az doğru”,
“doğru”, “lap doğru”, “azacıq doğru”,
“demək olar ki doğru” ifadələri ilə

Böyük Britaniyanın “Railfreight”
nəşrində çap olunmuş bu
başlıqlı məqalədə Azərbaycan
və Ermənistan arasında Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə son
qoymuş, Rusiyanın iştirakı ilə
imzalanmış birgə bəyanatdan sonra
ölkəmizin unudulmuş Qafqaz dəmir
yolu xəttini yenidən canlandırmağı
planlaşdırmasından bəhs olunub.

Qlobal istiləşmə: dünyanı xilas
etmək mümkün olacaqmı?
qalxmaqda davam etsə, 2050-ci ilə
qədər hərarət 2-2,5 dərəcə, 2100-cü
ilə qədər isə 6 dərəcəyə qədər yüksələ
bilər.
Bəli, iqlim dəyişmələri bugünkü
insan nəslinin qarşısında duran ən
ciddi problemdir. Qlobal istiləşmə
insanlığın varlığı üçün real təhlükəyə
çevrilməkdədir.
1997-ci ilin dekabrında Yaponiyanın
Kioto şəhərində BMT-nin İqlim
Dəyişməsi üzrə üçüncü konfransı
keçirilmişdir. Orada dünyanın 171
ölkəsinin dövlət nümayəndələri iqlimin
istiləşməsinə təsir edən karbon qazının
atılmasının azaldılması üzrə saziş
(Kioto protokolu) imzalayıblar və
2007-ci ildə qüvvəyə minib. Bu sazişə
görə, dünyanın sənaye cəhətdən
güclü inkişaf etmiş 38 ölkəsi atmosferə
karbon qazı atılmasını əhəmiyyətli
dərəcədə azaltmaq barədə qərar
qəbul etdi. 2000-ci ilin noyabrında
Hollandiyanın Haaqa şəhərində BMT
və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
tərəfindən təşkil olunmuş iqlim üzrə
konfransda istixana effekti probleminə
baxıldı. Burada göstərildi ki, karbon
qazının atmosferdə miqdarı artmaqda
davam edərsə, temperaturun
yüksəlməsi nəticəsində 100 ildən sonra
qlobal fəlakət baş verəcəkdir.
Alimlərin fikrincə, iqlim dəyişikliyi
hər zaman olub. Məsələn, tarixin

Əziz MƏMMƏDOV,
Bakı Dövlət Universitetinin
fəlsəfə kafedrasının
professoru, fəlsəfə elmləri
doktoru
Azər ALLAHVERDİYEV,
fəlsəfə kafedrasının baş
müəllimi

“Naxçıvan dəmir yolu Qafqazın
nəqliyyat qovşağı olacaq”

Bəşəriyyəti getdikcə daha çox narahat edən problemlərdən biri
də qlobal istiləşmədir. Bu problemə diqqətin artması özünü bir
sıra beynəlxalq tədbirlərin, o cümlədən elmi-praktik konfransların
keçirilməsində göstərir. İqlim dəyişmələri üzrə hökümətlərarası
ekspertlər qrupunun axrıncı qiymətləndirmə hesabatına görə, son
100 ildə Yer kürəsində orta temperatur 0,8 dərəcə artıb. Temperaturun artması isə əsasən antropogen amillərlə bağlıdır. Antropogen
amillərin əsasını istilik effekti yaradan qazlar: karbon, metan, azot
oksidi, azot-1 oksid və xlor-flor birləşmələri təşkil edir.
Kosmik müşahidələr göstərir ki, son
bir əsrdə tufanların, çovğunların həm
intensivliyi, həm də tezliyi artıb. İsti
küləklər, qasırğalar, yağıntılar güclənib.
Eyni zamanda, sel, daşqın hadisələrinin
də sayı çoxalıb. Müəyyən olunmuşdur
ki, temperaturun artması okeanda
suyun 1000 metr dərinliyinə qədər hiss
olunurdusa, indi 2000 metrə çatır. Bu da
isti axınların daha da qızmasına səbəb
olur. Yəni bütün bu təbii fəlakətlərin
artımında əsas amil iqlim dəyişmələridir.
Ölkəmiz də qlobal iqlim
dəyişmələrinin təsirindən kənarda
qalmamış, son bir əsrdə Azərbaycan
ərazisində orta illik temperatur
xeyli artmışdır. Temperatur artımı
regionlardan asılı olaraq qeyri-bərabər
paylanır. Azərbaycan ərazisində kiçik
dağ çaylarında sel və daşqınların sayı
və gücü, yer sürüşmələri, vulkanların
aktivləşməsi prosesləri narahatlıq
doğuran amillərdir.
Azərbaycan BMT-nin İqlim
Dəyişmələri üzrə Çərçivə
Konvensiyasına 1995-ci ildə
qoşulmuşdur. Azərbaycan Respublikası
BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə
Konvensiyasına əlavə olan Paris
Sazişini 22 aprel 2016-cı ildə imzalamış
və həmin ilin oktyabr ayında ratifikasiya
etmişdir.
Həmin sənəddə qlobal iqlim
dəyişmələrinin qarşısının alınması
təşəbbüslərinə töhfə olaraq, 1990-cı
baza ili ilə müqayisədə 2030-cu ilə istilik
effekti yaradan qazların emissiyalarının
səviyyəsində 35 faiz azalma hədəf kimi
götürülmüşdür. BMT-nin hesabatında
göstərilir ki, son 150 ildə dünyada
temperatur 1 dərəcə yüksəlmişdir.
Ekspertlərin ehtimallarına görə, əgər
Yer kürəsində temperatur bu sürətlə

varlığında düşünən, fəaliyyət göstərən,
qərarlar verən, nəzərdə tutulan məqsəd
naminə onu daim mübarizəyə səsləyən
və fəaliyyətini istiqamətləndirən ali
fenomen məhz onun təfəkkür sistemidir.
İnsanın yaradıcı fəaliyyəti, nəzəri və
praktik yaradıcılıq sistemində qazandığı bütün uğurlar, gündəlik həyatın
gedişində və elm sahəsində həll etdiyi
problemlər məhz bu sistem üzərində
qurulur. Təfəkkür düşünən ruhdur,
mənəvi prosesdir, maddi gerçəkliyin,
təbiət və cəmiyyət hadisələrinin az-çox
adekvat inikasıdır. Məntiq isə təfəkkürü
öyrənən, onun qanunauyğunluqlarını
açıqlayan, ona yanaşma üsulunu seçən
fundamental elmdir. Tarixi inkişafın
müxtəlif dövrlərində, insanlar təfəkkür
sisteminə müxtəlif üsullarla yanaşmış,
bu üsulların rasionallıq dərəcəsindən
asılı olaraq təfəkkürün mahiyyətini və
obyektiv qanunauyğunluqlarını müxtəlif
səviyyələrdə öyrənmişlər.
Bu sahədə ilk addım atan və
təfəkkür haqqında elmin konturlarını
müəyyənləşdirən alim elm tarixində
yalnız məntiqə deyil, fizika və biologiya elmlərinə də başlanğıc vermiş
antik yunan filosofu Aristotel olmuşdur.

Alimlər tarix boyu bu nəzəriyyədən
öyrənərək məqsədəuyğun əlavələrlə
onu xeyli təkmilləşdirmişlər. Və
nəhayət, görkəmli Amerika alimi, əslən
azərbaycanlı olan Lütfi Ələsgərzadə
təfəkkürün öyrənilməsinə yeni
prizmadan yanaşaraq onun qanunauyğunluqları haqqında daha mükəmməl,
estetik və humanist bir nəzəriyyə
yaratmışdır. Bununla belə, Zadənin
qeyri-səlis nəzəriyyəsi ilə Aristotelin binar məntiqi arasında hər iki
nəzəriyyənin intellektual məziyyətlərini
qoruyub saxlayan varislik əlaqəsi
mövcuddur. Hər iki nəzəriyyənin
məqsədi təfəkkürün modelini yaradıb,
onun işləmə prinsipini izah etməkdir.
Şübhəsiz, hazırda elmi dairədə mövcud
olan təfəkkür modelləri arasında ən
mükəmməli Zadə məntiqidir. Bununla
belə, bəşəriyyətin intellektual inkişafında Aristotel məntiqinin rolunu nə
kiçiltmək, nə də inkar etmək olmaz.
Zira elmi ədəbiyyatların əksəriyyəti
hələ də bu məntiq üzərində qurulur. Bu
isə o deməkdir ki, yaşadığımız günlərdə
hər iki məntiq nəzəriyyəsi bəşəriyyətin
intellektual inkişafına xidmət edir: insan
təfəkkürünün elə məsələləri vardır ki,
onların həllində Aristotel məntiqi, elə
məsələlər də vardır ki, onların həllində
fuzzi, qeyri-səlis məntiqi daha rasional
nəticələr verir.
Nəhayət, Zadə məntiqi ilə bağlı cavablandırmaq istədiyimiz məsələlərdən
biri də belə bir sualla bağlıdır: elmi
dövriyyədə 2300 illik tarixi yaşı olan
Aristotel məntiqi olduğu bir zamanda
Zadə məntiqi nə üçün yarandı? Bu
yaranış hansı səbəblərlə şərtlənir?
Məgər uzun əsrlər boyu bəşəriyyətin
intellektual həyatına sədaqətlə xidmət
etmiş binar məntiq müasir insanların
mənəvi tələbatlarını ödəməyə qadir
deyilmi? Cavabımız birmənalı və
konkretdir: yox, qadir deyildi. Səbəb:
XX yüzilliyin ikinci yarısında insan təfəkküründə təzahür etmiş yeni
obyektlə bağlıdır. Bu yeni obyekt XXI
əsr adamında onun hərtərəfli inkişafı
ilə bağlı olan elmi-obrazlı təfəkkürün
yaranmasıdır. Ontogenezin – əqli
qabiliyyət dinamikasının öyrənilməsi
göstərir ki, ayrı-ayrı yaş dövrlərində
insanlar müxtəlif keyfiyyətli təfəkkürə
malik olurlar: hissi-əməli təfəkkür (3
yaşınadək uşaqlarda), hissi-obrazlı
təfəkkür (5 yaşınadək uşaqlarda),
məntiqi təfəkkür (məktəb yaşlı uşaqlarda və bütün yaşlı nəsillərdə), dialektik
təfəkkür (nadir insanlarda, alimlərdə,
yazıçılarda və s.). XX əsrlə XXI əsrin
qovşağında ontogenezin yeni təfəkkür
tərzi meydana çıxdı və o, elmi-obrazlı təfəkkür adlandırıldı. Belə bir
təfəkkür tərzi, əvvəlki nəsillərin bəzi
nümayəndələrində də mövcud olmuşdur, məsələn, peyğəmbərlərdə, görkəmli
yazıçılarda (Jül Vern, Aleksey Tolstoy
və s.). Öncəgörmə ilə sıx bağlı olub,
elmin inkişaf səviyyəsini və zəmanəni
xeyli qabaqlayan bu yeni təfəkkür
obyekti yeni metod, yeni metod isə
yeni məntiq nəzəriyyəsi yaratdı. Zadə
məntiqi bu yolla yarandı və insan
təfəkkürünün zəka səviyyəsini öyrənən
yeni paradiqmaya çevrildi.

müəyyən dönəmində böyük buzlaşma
dövrü, sonra istiləşmə dövrü olub.
XVII- XVIII əsrlərdə isə kiçik buzlaşma
dövrü olub. Amma o vaxt, təbii ki, Yer
səthində də vəziyyət başqa idi. Yaşıl
kütlə daha çox idi ki, bu da karbon və
digər istilik yaradan qazları müəyyən
normada saxlayırdı və enerci balansı
pozulmurdu. İstilik var idi, amma Yerə
düşən və Yerdən qalxan enerci bərabər
idi. İndi istiləşmə dövrünü yaşayırıq.
Günəşin aktiv fazasıdır. İstiləşmə
dövrü son 20-30 ildir ki, davam edir,
sürət artır. Nə qədər davam edəcəyini
isə alimlər müxtəlif cür izah edirlər.
Hətta bəziləri deyirlər ki, qarşıda bizi
buzlaşma dövrü gözləyir. Burada
alimlərin çoxu tərəfindən qəbul olunan
rəsmi sənədlərə əsaslanmaq lazımdır.
Hələlik, bu sahədə tam aydınlıq yoxdur.
10 il sonra necə olacağını demək
çətindir. Elm hələ o dərəcədə inkişaf
etməyib ki, bu suala tam cavab versin.
Ancaq tədricən məlum olur ki,
bir çox həyəcanlı proqnozlar özünü
doğrultmur. Ümumilikdə, son vaxtlar
alimlər 1960-1970-ci illərdə söylənmiş
maksimalist fikirlərdən getdikcə
uzaqlaşırlar. Belə hesab olunur ki,
qlobal istiləşmə və okean səviyyəsinin
artması təhlükəsi, həmçinin istixana
effektinin həcmi xeyli şişirdilmişdir.
Əksinə, fotosintezin intensivləşməsi

hesabına kənd təsərrüfatı bitkilərinin
məhsuldarlığının artması ilə əlaqədar
müsbət nəticələrin də olacağı gözlənilir..
İngiltərənin “EDDI” Mərkəzi
dünyanın iqlim dəyişməsi üzrə xəritəsini
hazırlayıb. Orada əgər temperatur
2 dərəcə artarsa harada nələrin baş
verəcəyi əks olunub. Xəritədə əsas
təhlükəli ərazilər kimi Qərbi Avropa,
Hind-Çin yarımadası, Cənubi Afrika və
Cənubi Amerika, Şimali Amerikanın
sahil zonaları, ada əraziləri və
Avstraliya göstərilib. Qafqaz zonası,
eləcə də Azərbaycan ərazisində heç nə
göstərilməyib. Yəni bizdə o təsirlər ən
minimal səviyyədə olmalıdır. Əsasən
ada dövlətləri su altında qala bilər,
sahil zonalarında tufanlar daha kəskin
xarakter almağa başlayıb və təhlükə
qarşısındadır. Həmçinin seysmik
zonaları da təhlükə gözləyir.
Nəhayət, alimlər bu gün də o
fikirdədirlər ki, əvvəllər insanların ətraf
mühitə təsiri indiki qədər olmayıb
və ona görə də təbiət özü-özünü
tənzimləyə bilirdi. İndi isə, sadəcə
olaraq, təbiət özünü tənzimləyib
normaya sala bilmir. Bunu yenidən
bərpa etmək üçün insanlar təbiətə
təzyiqi azaltmalıdırlar.

Hazırladı: M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Yazıda bildirilib ki, Azərbaycan ərazicə
ondan aralı salınmış qərb əyaləti Naxçıvana
dəmir yolu xəttini bərpa etmək istəyir. Bu isə
həm də Naxçıvandan keçən dəmir yolu xətlərini
beynəlxalq Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinin bir
hissəsi kimi görən İran və Türkiyə üçün 
faydalı olacaq. Azərbaycanın Naxçıvan
bölgəsinə dəmir yolu xətləri SSRİ
dövründə –1941-ci ildə çəkilib.
1989-cu ildə Sovet İttifaqının dağılmağa başlaması, Ermənistan
və Azərbaycan arasında siyasi
gərginliyin ilk əlamətlərinin ortaya çıxması ilə həmin dəmir yolu xətlərindən
istifadə dayandırılıb.
Məqalədə daha sonra qeyd
edilib ki, Naxçıvan dəmir yolundan bir
vaxtlar Sovet İttifaqı ilə İran körfəzi
limanları arasında daşımaların

həyata keçirilməsi üçün də istifadə olunurdu.
Rusiyanı İran körfəzi ilə və hətta Hindistanla əlaqələndirən bu xətt günümüzdə də eyni
məqsədə xidmət edəcək. Qarşıdakı işlərə 100
kilometrlik dəmir yolunun yenidən qurulması
daxildir.
“Railfreight” nəşri sonda xatırladıb ki, Rusiya
bir neçə ay əvvəl Ermənistan və Azərbaycan
arasında düşmənçiliyin dayandırılmasında
vasitəçilik edib, eyni zamanda, Azərbaycanda
dəmir yolunun inkişafına dəstək verən və
nəqliyyat layihələrini dəstəkləyən ilk ökələrdən
biri olub. İran isə bu ssenaridə birbaşa
Transqafqaz dəmir yoluna çıxışını təmin
edəcək fürsət görür. Beləliklə, Naxçıvandakı
dəmir yolları regional güclər üçün faydalı
olacaq, Qafqazda həyati əhəmiyyətli nəqliyyat
qovşağına çevriləcək.

Hazırladı: R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

11 aprel 2021-ci il, bazar

Alim-pedaqoqun uğur düsturu
məhsuldar alimdir. O, 170-dən çox elmi əsərin,
o cümlədən 5 dərslik, 3 dərs vəsaiti, fitopatologiya fənninin öyrənilməsinə dair metodik vəsait və çoxsaylı tədris proqramlarının
müəllifidir. Onun əsərləri müvafiq ixtisaslı alim
və mütəxəssislər, müəllim və tələbələr, kənd
təsərrüfatı işçiləri və fermerlər üçün qiymətli
mənbə rolunu oynayır.
Ölkədə ali təhsilin həyatın tələbləri ilə üzlaşdırılmasına çalışan təşəbbüskar pedaqoq kimi
İbrahim Cəfərov aqrar sahə mütəxəssislərinin
və gənc alim kadrların hazırlanmasını da daim
diqqət mərkəzində saxlayır. Onun elmi rəhbərliyi
ilə 8 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. Alim-pedaqoq 2008-ci ildən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Əkinçilik İnstitunun nəzdində fəaliyyət göstərən
dissertasiya şurasının həmsədri, sədr müavini,
2015-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya
şurasının sədridir.

Q

ədim romalılara görə, həyatda ciddi uğura nail olmaq üçün əsas şərt
öz amal və əməl düsturunu tapmaqdır. Bu düstur çox çalışmağı, öz
üzərində işləmyi, məqsədə doğru inamla irəliləməyi, möhkəm iradəli
olmağı nəzərdə tutur. Həyatını elmə, təhsilə və ictimai fəaliyyətə həsr etmiş
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü,
professor İbrahim Cəfərov da həyatında belə bir hikməti gerçəkləşdirməklə öz
yolunu tapan, arzu və istəyinə qovuşan ziyalılarımızdandır.

Şərəfli həyat yolu keçmiş İbrahim
Cəfərov 1956-cı ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında – Şərur rayonunun Düdəngə
kəndində anadan olmuşdur. O, 1985-ci ildə
S.Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə
bitirmiş, 1985–1988-ci illərdə K.Timirzayev
adına Moskva Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının
fitopatologiya kafedrasının əyani aspiranturasında təhsil almışdır. Elmi tədqiqatlarla ciddi
şəkildə məşğul olmağı həyat kredosu seçmiş
İbrahim Cəfərov 1989-cu ildə “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının şəraitində üzüm bitkisinin
əsas xəstəliklərinə qarşı mübarizə tədbirlərinin
bioloji cəhətdən əsaslandırılması” mövzusunda namizədlik, 2005-ci ildə “Azərbaycanın
çəyirdəkli meyvə bitkilərinin mikobiotası” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə
etmişdir. O, 2010-cu ildə professor elmi adını
almış, 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü
seçilmişdir.
Alim elmi-pedaqoji fəaliyyətinə 1989-cu
ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun
fitopatologiya və bitkilərin immuniteti kafedrasında asistent kimi başlamış, 1994-cü ildən
həmin kafedranın dosenti, 2011-ci ildə professoru seçilmişdir. Özünü bacarıqlı təşkilatçı kimi
göstərmiş İbrahim Cəfərov 1993–2002-ci illərdə
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının
meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakültəsinin
dekanı, 2009–2013-cü illərdə universitetin tədris
işləri üzrə prorektoru vəzifələrində çalışmışdır.
Təcrübəli alim-pedaqoq 2013-cü ildən ADAUnun rektorudur.
AMEA-nın müxbir üzvü, professor İbrahim
Cəfərovun fəaliyyəti olduqca çoxşaxəli olmuşdur: tanınmış elm adamı, peşəkar müəllim,
təhsil və elm təşkilatçısı, fəal ictimai xadim,
vətənpərvər ziyalı... Bu siyahını xeyli uzatmaq
da olar. Səriştəli və məqsədyönlü tədqiqatçı
kimi elmi fəaliyyəti isə ona böyük nüfuz qazandırmış, apardığı araşdırmaların nəticələri
innovativliyi ilə seçilərək istehsalatda geniş
tətbiq olunmuşdur.
İbrahim Cəfərov hələ keçən əsrin 80-ci
illərinin sonlarında Naxçıvan MR şəraitində
üzüm bitkisinin mildyu və oidium kimi əsas
xəstəliklərini tədqiq etmiş, onlara qarşı
mübarizə tədbirləri sistemini bioloji cəhətdən
əsaslandır¬mağa nail olmuş, müxtəlif üsulların kombinasiyasında inteqrir mübarizə üsulunun elementlərini işləmişdir. 1990-cı ildən
başlayaraq, alim Azərbaycanda çəyirdəkli
meyvə bitkilərinin mikobiota¬sını öyrənmiş, bu
bitkilərinin əsas xəstəliklərinin geniş yayılmasına şərait yaradan ekoloji amilləri müəyyən
etmişdir. Başlıca xəstəliklərin əsas zərərlilik
göstəriciləri aşkarlanmışdır.
Aqrar elm sahəsində bir sıra səmərəli
araşdıremaların müəllifi olan İbrahim Cəfərov

AMEA-nın müxbir üzvü, professor İbrahim Cəfərovun təhsil təşkilatçısı, xüsusən də
rektor kimi fəaliyyəti də olduqca təqdirəlayiqdir.
Onun təşəbbüsü ilə universitetdə yaradılmış və
ya yenilənərək kompleksləşdirilmiş, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş aqrokimya,
toxumçuluq, qapalı və açıq balıqyetişdirmə,
kənd təsərrüfatı maşınlarının intellektual idarəedilməsi laboratoriyaları, quşçuluq,
bildirçin və süni mayalanma tədris mərkəzləri,
maşın-traktor parkı, qərb regionu üçün xarakterik bitkilərin sahə və toxum kolleksiyaları,
təcrübə-təlim əkinləri, seleksiya və heyvandarlıq kompleksləri, bitki və baytarlıq klinikaları,
patoloji anatomiya muzeyi-auditoriyası, aqrobiznes inkubasiya mərkəzi tələbələrin hərtərəfli
mütəxəssis kimi yetişmələrində, tədqiqat
proseslərinə qoşulmalarında, biznes bacarıqlarının üzə çıxarılmasında, mühüm rol oynayır.
Son illərdə universitetin bütün korpusları
yüksək sürətli internet şəbəkəsi, auditoriyaları
kompüterlər və digər texniki vasitələrlə lazımi
səviyyədə təmin edilmişdir. Buradakı otel tipli
tələbə yataqxanaları tələbələrin rahat yaşamaları və asudə vaxtlarını maraqlı keçirmələri üçün
ideal şəraitə malikdir. Keçmiş SSRİ məkanında
çox az ali təhsil müəssisəsi bu cür imkanlarla
öyünə bilərdi.
Bitki mühafizəsi sahəsində tanınmış novator-alim və elm təşkilatçısı olan İbrahim Cəfərov
universitetdə tədris prosesi ilə yanaşı, burada
aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, xüsusilə son illərdə dövlətimizin
diqqət və qayğısı sayəsində universitetdə
yaradılmış tədqiqat mərkəzlərinin imkanlarından
səmərəli istifadə edə bilən, hərtərəfli biliklərə
yiyələnmiş rəqabətədavamlı mütəxəssis, alimpedaqoq kadrların hazırlanması məsələsini də
daim diqqət mərkəzində saxlayır.
Respublikada aqrar təhsilin və kənd
təsərrüfatının inkişafında xidmətləri, elmi və
ictimai fəaliyyəti dövlət və xalq tərəfindən
yüksək qiymətləndirilən AMEA-nın müxbir
üzvü, professor İbrahim Cəfərov 3-cü dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordeni və medallarla təltif
edilmişdir.
Ölkənin sərhədlərindən kənarda da yaxşı
tanınan İbrahim müəllim 2016-cı ildə Qazaxstan
Milli Aqrar Universitetinin, 2017-ci ildə Rusiya
Federasiyasının Miçurin adına Dövlət Aqrar Universitetinin fəxri professoru, 2018-ci ildə Moldova Dövlət Aqrar Universitetinin fəxri doktoru
adlarına layiq görülmüşdür. Bugünlərdə 65 yaşı
tamam oln AMEA-nın müxbir üzvü, professor
İbrahim Cəfərov bundan sonrakı həyatında
möhkəm cansağlığı, məsul elmi-pedaqoji və
ictimai fəaliyyətlərində yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.

İradə HÜSEYNOVA,
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik
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Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların
Baş İdarəsinin tender komissiyası
bildirir ki, 2021-ci il üçün təsərrüfat
mallarının satın alınması
məqsədilə 2021-ci il yanvarın 26da elektron portal vasitəsilə elan
edilmiş açıq tenderin nəticələrinə
əsasən “Araz L” MMC qalib elan
olunmuş və həmin təşkilatla
müvafiq satınalma müqaviləsi
bağlanılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş
İdarəsinin tender komissiyası bildirir
ki, 2021-ci il üçün hərbi qulluqçuların
tibbi müayinələrinin aparılması
xidmətlərinin satın alınması
məqsədilə 2021-ci il fevralın 16da www.etender.gov.az. saytında
yerləşdirilmiş təkliflər sorğusunun
nəticələrinə əsasən “AZƏRİ MED”
MMC qalib elan olunmuş və
həmin təşkilatla müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Daxili Qoşunların tender komissiyası

Daxili Qoşunların tender komissiyası
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Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların
Baş İdarəsinin tender komissiyası
bildirir ki, 2021-ci il üçün müxtəlif
təyinatlı lövhələrin və plakatların
satın alınması məqsədilə 2021-ci
il fevralın 15-də elektron portal
vasitəsilə elan edilmiş açıq tenderin
nəticələrinə əsasən “PREMİER”
MMC qalib elan olunmuş və
həmin təşkilatla müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş
İdarəsi tərəfindən 2021-ci il üçün dövri
mətbuatın satın alınması məqsədilə
2021-ci il fevralın 27-də “Xalq qəzeti”ndə
dərc edilmiş və fevralın 26-da www.
etender.gov.az saytında yerləşdirilmiş
elanlar üzrə keçirilən elektron açıq
tenderdə təklif vermiş iddiaçıların
sayı üçdən az olduğundan “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 11.1-ci
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq
tenderin davamından imtina edilmişdir.

Daxili Qoşunların tender komissiyası

Daxili Qoşunların tender komissiyası

Daha bir Milli Qəhrəman
haqqında sənədli film
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Qərbi Azərbaycanın Qarakilsə (Quqark)
rayonunun Arçut kəndində anadan
olmuşdur. 1983-cü ildə burada orta
məktəbin səkkizinci sinfini bitirmiş
və Komanlı (Spitak) rayonundakı
texniki-peşə məktəbində sürücümexanik peşəsinə yiyələnmişdir. Hərbi
xidməti əvvəlcə Çitada, sonra isə
Monqolustanda keçirən Fərhad 1988-ci
ildə İrkutsk şəhərində ordudan tərxis
olunmuşdur.
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı,
Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi
Fərhad Qəmbər oğlu Hümbətov
haqqında çəkilmiş “Vətənin sipəri,
mərdin təpəri” adlı qısametrajlı
sənədli film də belə layihələrdəndir.
Filmin ssenari müəllifi, milli
qəhrəmanlarımız və şəhidlərimiz
haqqında çoxsaylı sənədli filmlərin
ərsəyə gəlməsi üçün uzun illər,
yorulmadan çalışan Əməkdar
mədəniyyət işçisi, yazıçı-publisist
Rəfiqə Məsud bu ekran əsəri
haqqında danışarkən, öncə mərhum
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının bir
deyimini yada saldı: “Biz gərək
xalqın gözəl övladları ilə bağlı
xatirələrimizi qəbirə aparmayaq,
onları yeni nəslə çatdıra bilək”.
Rəfiqə xanım bildirdi ki,
“Salnaməfilm” studiyasında ərsəyə
gələn bu film (rejissor Elşən Zeynallı,
operator Rüfət Süleymanovdur)
ermənilər tərəfindən öz ata-baba
yurdundan didərgin salınmış bir nəslin
nümayəndəsi, 20 Yanvar qırğını zamanı
möcüzə nəticəsində ölümdən qurtarmış,
Birinci Qarabağ müharibəsinin ən ağır
döyüşlərində iştirak edərək 24 yaşında
şəhid olmuş bir gənc haqındadır.
Haqqında film çəkilən Fərhad
Hümbətov 1968-ci il sentyabrın 10-da

2020-ci il bizim üçün təkcə 44 günlük müharibədə
qazandığımız şanlı Qələbə ilə yadda qalmadı. Həmin il, eyni
zamanda, ordu quruculuğunda, şəhid ailələrinin, Qarabağ
əlillərinin, qaçqın və köçkünlərin problemlərinin həllində,
eləcə də, canını Vətən yolunda fəda etmiş soydaşlarımızın
xatirəsinin əbədiləşdirilməsində kifayət qədər uğurlu layihələr
reallaşdırılmışdır.
O zaman Hümbətovun valideynləri
də digər azərbaycanlılar kimi teztez erməni təcavüzünə məruz qalır,
təhlükə içərisində yaşayırdılar. O,
bütün çətinliklərə baxmayaraq, doğma
kəndinə qayıdır, ailəsini Bakıya köçürür.
Bakıdakı Məişət Xidməti İdarəsində
sürücü kimi əmək fəaliyyətinə başlayır.
Amma Bakıda da onları erməni
kabusu sakit buraxmır. Şahidlər
danışırlar ki, Fərhad 1990-cı il 20
Yanvar faciəsi zamanı təsadüf
nəticəsində sağ qalmışdır. Həmin
gecə ağır texnika ilə şəhərə daxil
olan Sovet qoşun hissələri heç kimə
aman vermədən qarşısına çıxan hər
şeyi əzib keçirdi. Fərhad bir az da
ləngisəydi, tankın altında qalacaqdı. Bu
məqamı heç zaman unutmayan Fərhad
həmin qorxunc hadisədən sonra bir
tankçı kimi Vətənin keşiyində durmağı

Dövlət başçısı İlham Əliyevin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
(ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesusa Azərbaycanın
COVID - 19 pandemiyasına qarşı qlobal səyləri səfərbər
edən ilk ölkələrdən biri olması, eyni zamanda, pandemiya ilə
bağlı təcrübəsi və pandemiyanın kəskin fazasının mümkün
qədər tez bitməsi üçün görülməsi vacib olan tədbirlərlə bağlı
videomüraciətinə qarşı tərəfin müsbət münasibəti ölkəmizdə
görülmüş işlərin yüksək dəyərləndirilməsidir. T.Qebreyesus
Prezident İlham Əliyevin peyvəndlərə bərabərhüquqlu, məqbul
qiymətə, vaxtında və universal əlçatanlığın təmin olunması ilə
bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında göstərdiyi liderliyini
alqışlayıb və peyvəndlərin ədalətli şəkildə paylanılması üçün
ÜST tərəfindən daha çox iş görülməli olması ilə bağlı fikrini
dəstəkləyib.

qarşısına məqsəd qoyur və 1991-ci
ilin oktyabr ayında – Azərbaycanın
öz dövlət müstəqilliyini elan etdiyi
günlərdə cəbhəyə gedir. Könüllülərdən
ibarət Şıx batalyonunun sıralarında
döyüşə atılaraq, bir neçə kəndin azad
olunmasında böyük şücaət göstərir.
Filmdə göstərildiyi kimi, Fərhadın
döyüş yolu çox çətin olmuşdur. O,
1992-ci ilin martında Şuşa, Kosalar,
Xankəndi istiqamətlərində uğurlu döyüş
yolu keçmiş və düşmənin 5 postunu
dağıtmışdır. Fərhad 1992-ci il aprelin
3-də Xankəndi yaxınlığında sayca
üstün olan erməni silahlıları ilə döyüşə
girmiş, yaralıları xilas edə bilsə də, özü
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Filmin ssenarisindən də göründüyü
kimi, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli
833 saylı fərmanı ilə Hümbətov Fərhad

Azərbaycana olan inamı, etimadı daha
da yüksəldir. Çünki, ölkəmizin qlobal
problemlərin həllində yüksək məsuliyyət
nümayiş etdirdiyini göstərir.
Bütün dünya tarix boyu bir çox
ağır xəstəliklər və təhlükəli viruslarla
qarşılaşıb. Bu gün isə sağlamlığın əsas
düşməninə çevrilmiş yeni növ koronavirusla mübarizə aparırıq. Artıq bir
ildən çoxdur ki, bəşəriyyətin bəlasına
çevrilən infeksiyaya qarşı yeganə
mübarizə üsulu olan peyvəndlənmə
başlayıb. Azərbaycanda MDB
məkanında vaksinasiya ən erkən,
yanvarın 18 - dən tətbiq edilir. Pandemiyaya qarşı alternativsiz mübarizə
üsulu olan əhalinin peyvəndlənməsi
prosesi təkcə paytaxtın xəstəxana və
poliklinikalarında deyil, regionlarda da

Kütləvi immunitetin yaranması
vaksinasiya ilə mümkün olacaq
Ölkəmizdə COVID – 19 virusuna
qarşı mübarizə, dövlət başçımızın
ÜST - ə videomüraciəti, hazırda aparılan vaksinasiya prosesinin gedişinə
münasibət bildirməsi üçün “Sağlamlığın Qorunması” İctimai Birliyinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru
Yazgül Abdıyeva ilə söhbətləşdik.
Videomüraciətə münasibət bildirən
Y. Abdıyeva dedi:
– Azərbaycanın qlobal miqyasda COVID - 19 pandemiyası ilə
mübarizəyə verdiyi töhfələrin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən belə
yüksək qiymətləndirilməsi ölkəmizin irəli
sürdüyü təşəbbüslərin əhəmiyyətini,
dünya üçün vacibliyini bir daha təsdiq
edir. Koronavirusla mübarizə bu
gün bütün ölkələr üçün prioritetdir.
Azərbaycan pandemiyanın yayıldığı ilk
günlərdən həm ölkə əhalisinin sağlamlığını qorumaq, həm də beynəlxalq
ictimaiyyətin COVID – 19 - la mübarizə
tədbirlərinə dəstək vermək üçün mümkün olan bütün zəruri addımları atıb.
2020-ci ilin aprelində Türk Şurasının,
həmin ilin may ayında Qoşulmama
Hərəkatının zirvə toplantılarının, eləcə
də dekabr ayında BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları
səviyyəsində xüsusi sessiyasının
təşkili, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına
göstərilən ianələr Azərbaycanın qlobal
əhəmiyyətli problemlərin həllində
üzərinə məsuliyyət götürməyə hazır
güclü dövlət olduğunu təsdiq edir.
– Dövlət başçısının rəhbərliyi
altında Azərbaycanda səhiyyədə
həyata keçirilən islahatlar ölkədə
müasir standartlara cavab verən tibbi
xidmətlər sistemini formalaşdırıb. Bu
barədə nə deyə bilərsiniz?
– Həqiqətən belədir. C
 OVID–19-la
mübarizədə əldə edilən təcrübə
göstərdi ki, Azərbaycanın səhiyyə
sistemi ən çətin situasiyalarda belə
kifayət qədər effektiv fəaliyyət göstərə
bilir. Azərbaycanın dövlət idarəetmə
sistemi, müxtəlif təsisatların qəbul
etdiyi qərarlar, iqtisadiyyatın qorunması, əhalinin sosial rifahının müdafiəsi
istiqamətində görülən tədbirlər bir daha
göstərdi ki, ölkəmizdə böhranlı situasiyalarda adekvat davranış nümunəsi
ortaya qoya bilən idarəçilik sistemi
qurulub. Bu məsələdə bəzi çatışmazlıqların olmasını inkar edə bilmərik. Ancaq
əminliklə deyə bilərik ki, boşluqları

düzgün təhlil edib qiymətləndirməyə
qadir meyarlar sistemi var və ötən dövrün təcrübəsi bu barədə nikbin fikirlər
söyləməyə imkan verir. Səhiyyədə
islahatlar davam edir. Aprelin 1 – dən
icbari tibbi sığortanın bütün ölkə
ərazisində tətbiqi insanların həyatında
əhəmiyyətli dəyişikliyə səbəb olacaq.
Yeni sistemə keçid tibbi xidmətlərin bütün vətəndaşlar üçün əlçatanlığını təmin
etməklə bərabər, əhalinin sağlamlığının
daha yüksək səviyyədə qorunmasına
da imkan yaradacaq.
– Hazırda peyvəndlərin ədalətli
şəkildə bölüşdürülməsi məsələsi
daha çox müzakirə olunur. Ölkədə
aparılan vaksinasiya prosesini necə
dəyərləndirirsiniz?
– Azərbaycan dünyada
peyvəndlərin bərabər və ədalətli
şəkildə paylanması məsələsinə xüsusi
həssaslıqla yanaşır. BMT-nin İnsan
Hüquqları Şurasında “Koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə bütün ölkələrin
peyvəndlərə bərabər, məqbul qiymətə,
vaxtında və universal əlçatanlığının
təmin edilməsi” adlı qətnamənin qəbul
edilməsi bu istiqamətdə əldə olunmuş mühüm nailiyyətlərdən biridir.
Peyvəndlərin ədalətli bölgüsü bu gün
müzakirə predmetinə çevrilən çox vacib
məsələdir. Ümumdünya Sağlamlıq
Günü münasibətilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin videomüraciətində
bu məsələ bir daha xüsusi olaraq
vurğulanıb. Azərbaycan bu problemin
həllində də kifayət qədər fəallıq göstərir.
Bütün bunlar ölkəmizin beynəlxalq
nüfuzunu artıran çox önəmli amillərdir.

uğurla həyata keçirilir. Şübhəsiz ki, bu
iş daha sürətlə və kütləvi şəkildə davam
etdirilməlidir, çünki həmin proses əhali
arasında geniş vüsət aldıqca yoluxma zamanı xəstələnmə halları və
əsasən də ağırlaşmalar az müşahidə
ediləcək. İndiyədək ölkəmizdə 1 milyon
nəfərdən çox insan peyvənd olunub.
İndi mütəxəssislərin və medianın ən
başlıca vəzifəsi bu mühüm və taleyüklü
məsələ barəsində əhali arasında daha
dolğun və hərtərəfli maarifləndirmə və
təşviqat işi aparmaq, peyvəndlənmənin
üstünlüklərini onlara başa salmaq
və normal həyata qayıtmağın bu
prosesdən keçdiyini izah etməkdən
ibarətdir. İlk növbədə, vaksinlənmədən
yayınmağa çalışan və yaxud çəkinən,
tərəddüd edən hər kəsə başa salınmalıdır ki, peyvənd vurulması hətta
yoluxma zamanı ağırlaşma halları ilə
üzləşməyə imkan vermir, fəlakətli və
ağır nəticələrdən xilas edir. Ona görə
də əhalinin 70-80 faizinin bu prosesə
cəlb olunması əvvəlki həyata aparan
yeganə xilas rolu oynayır. Nə qədər ki,
bu prosesdən kənarda qalanlar olacaq,
onda yoluxma da, xəstələnmə halları
da davam edəcək, virus daşıyıcıları
da olacaq və deməli, hələ infeksiya
təhlükəsindən asılı qalan insan həyatı
da olacaq. İndi hər kəsə məsləhətimiz
yalnız ondan ibarətdir ki, ilk növbədə,
vaksinasiya prosesinə qoşulsunlar, inyeksiya olunduqdan sonra isə
arxayınçılığa yol vermədən əvvəlki
qaydada qorunma tədbirlərinə əməl
etsinlər. Həmin tədbirlərə nə qədər tez
və ciddi şəkildə nail ola bilsək, bəşəri

Qənbər oğluna “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. Milli
Qəhrəmanımız Bakıdakı Şəhidlər
xiyabanında uyuyur. Binəqədi
rayonunda isə qəhrəmanımızın adına
park salınmış, büstü qoyulmuşdur.
Rəfiqə Məsud əlavə edir: -- Belə bir
deyim var: “Ölümsüzlüyə, əbədiyyətə
qovuşanların yolu haqq qapısından
başlayır. Bu yol, tarixin qan yaddaşında
yaşayan qeyrət, amal, şəhidlik yoludur”.
Vətənin azadlığı uğrunda varlığını
fəda edib Tanrı dərgahına ucalan
ər oğullar, qoy bu gün ruhunuz şad
olsun! Çünki bizim əsgərlərimiz
erməni ordusunu darmadağın edib,
bizim dövlətimiz Ermənistan dövlətini
təslim aktı imzalamağa məcbur edib,
bizim oğullarımız işğal altındakı
torpaqlarımıza sancılmış qanlı
erməni bayraqlarınının hamısını rədd
edərək, bütün zirvələrdə Azərbaycan
Bayrağını ucaldıblar. Biz şanlı Qələbə
qazanmışıq!
Bu gün təkcə Fərhad Hümbətovun
deyil, bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır.
Onların əzizləri artıq gördülər və
inandılar ki, qisas qiyamətə qalmadı.
Çünki, Qarabağ Azərbaycandır!

Nərgiz QULAMOVA,
dissertant
təhlükədən də o qədər tez qurtulacağıq.
Bir ildən çoxdur ki, yeni növ koronavirus
infeksiyası nəticəsində ağırlaşmalar,
ölüm halları ən çox eşitdiyimiz, rast
gəldiyimiz məlumatlardır. Dünyada 130
milyondan çox insan bu virusa yoluxub
ki, onlardan 3 milyona yaxını həyatini
itirib. Bunlar böyük rəqəmlərdir. Bu
bəladan qurtulmaq və normal həyata
qayıtmağımız üçün kütləvi immunitetin yaranması labüddür. Onun qısa
müddətdə formalaşması yalnız vaksinasiya vasitəsilə mümkündür. Ölkəmizdə
Çinin “Sinovac” şirkətinin “CoronaVac”
vaksinindən istifadə olunur. Aprelin 4 - dən isə COVAX platforması
vasitəsilə Böyük Britaniya və İsveçin
birgə hazırladığı “AstraZeneca” vaksini
ölkəmizə gətirilib. Bundan başqa, “Sputnic V”, “Biontech/Pfizer”, “Moderna”
vaksinlərinin də Azərbaycana gətirilməsi
planlaşdırılır.
– Siz də elə düşünmürsünüzmü
ki, adət etmədiyimiz bu həyat şəraiti
artıq hamını yorub, hər kəs əvvəlki
normal həyata qayıtmaq arzusu ilə
yaşayır?
– Bu məsələ hamımız üçün
ağrılı mövzudur. Hər birimiz
məhdudiyyətlərdən, sərt karantin
tədbirlərindən həqiqətən həddən
artıq yorulmuşuq və tezliklə normal
həyatımıza dönmək istəyirik. Amma
başqa əlac yoxdur. COVID – 19 - la
mübarizədə qısa müddətdə nəticə əldə
edilməsi üçün kütləvi immunitetin yaradılması vacibdir. Bu da əhalinin böyük
hissəsinin, yəni, 70 - 80 faiz və daha
yuxarı bir hissənin vaksinasiyası ilə
əldə oluna bilər. Peyvənd, onun zərəri
və fəsadları ilə bağlı suallarla tez-tez
rastlaşırıq. Bildiyimiz kimi COVID - 19
infeksiyası nəticəsində törənən xəstəlik
yenidir. Vaksinlər də qısa müddətdə
hazırlanıb. Əlbəttə, digər vaksinlərin
istifadəsində olduğu kimi koronavirus
peyvəndinin də yan təsirləri mövcuddur.
Lakin yoluxma saylarını, ağırlaşmış
xəstələr, xəstəxanalarda çarpayıların dolmasını, xəstənin ev şəraitində
müalicəsinin həm maddi, həm də fiziki
cəhətdən çətinliklər yaratdığını nəzərə
alaraq, bu qlobal bəladan yeganə
qurtuluş yolunu vaksinasiyada görürük.
Doğrudur, vaksinasiyadan sonra da
yoluxma və xəstələnmə halları mümkündür. Lakin belə halda xəstəlik ya heç
hiss olunmur, ya da çox yüngül keçir.
Xəstəxanada yatmağa, müalicə almağa
ehtiyac olmur və xəstəlikdən ölüm
halları qeydə alınmır. Bu da kütləvi
vaksinasiyanın bizə nə qədər lazım və
vacib olduğunu nümayiş etdirir.
– Vaksinin keyfiyyətinə və
müsbət təsirinə şübhə ilə yanaşanlar
da var...
– Təəssüf ki, bütün cəmiyyətlərdə
olduğu kimi ölkəmizdə də vaksinasiyanın əleyhinə olan insanlar az deyil.
Onlar neqativ, əsası olmayan, qorxulu fikirlər yayaraq insanları vaksinasiyadan yayındırmağa çalışırlar.
Lakin ətrafımıza nəzər salmaq, ağır
xəstələnənləri, koronavirus səbəbindən
dünyasını dəyişənləri düşünmək kifayət
edir ki, peyvəndləmənin nə qədər vacib
olduğunu anlayaq. Bəladan qurtarmağın yeganə yolu əhali arasında
kütləvi immunitetin yaranmasıdır ki,
bu da ancaq peyvənd vurulması ilə
əldə ediləcək. Vaksinasiyanın önəmi
üçün maarifləndirmə tədbirlərinin
gücləndirilməsinin tərəfdarıyam. Əhalini
isə dezinformasiyalara inanmamağa,
peyvəndləmə prosesində aktiv iştiraka
səsləyirəm.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Türkiyə ABŞ hərbi gəmilərinin
Qara dənizdə yerləşəcəyini bildirib
Rəsmi Ankara xəbər verib ki,
Rusiyanın Ukraynanın şərqində hərbi
qüvvələrini topladığına görə, ABŞ
iki hərbi gəmisinin Qara dənizdə
yerləşdirilməsi məqsədi ilə Türkiyəyə
boğazlardan keçəcəyi barədə müraciət
edib. Bu barədə “Amerikanın səsi”
radiosu məlumat yayıb.

Türkiyə
Vladimir Zelenski Ankaraya gəlib

Dünən Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Türkiyəyə
işgüzar səfərə gəlib. Bildirilir ki, səfər çərçivəsində
Zelenski Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla
görüşərək, regiondakı vəziyyət və ikitərəfli münasibətlərin
inkişafı barədə müzakirələr aparacaq. Sonra hər iki
ölkənin prezidentlərinin iştirakı ilə Türkiyə-Ukrayna
Yüksəksəviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 9-cu iclası
keçiriləcək. Səfər çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığa dair
bir sıra sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

Çin

“Alibaba Group” cərimələnib
Çinin “Alibaba
Group” onlayn
ticarət platforması
2,79 milyard dollar
cərimə edilib.
Bildirilir ki, “Alibaba
Group”u Çinin Bazar
Tənzimlənməsi
üzrə Dövlət
Administrasiyası inhisarçılıq fəaliyyətinə görə cərimələnib.
Qeyd edilir ki, administrasiya ötən ilin dekabrında Çinin
antiinhisar qanununa uyğun olaraq təhqiqat aparıb və
toplanmış dəlillər əsasında şirkətin pərakəndə elektron
ticarət bazarında inhisarçılığa yol verdiyi təsdiqlənib.
Xəbəri “Sinxua” verib.

Ən çox BMW satılan ölkə
“BMW Group”
avtomobil şirkəti
cari ilin yanvarmart aylarında Çin
bazarında 229
min 748 avtomobil
satıb. Bu ötən
ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 97,3
faiz çoxdur. “BMW
Group”un açıqlamasına görə, 2021-ci ilin birinci rübündə
dünyada “BMW”nin avtomobilləri (“BMW”, “MINI” və
“Rolls-Royce” brendləri üzrə) ən çox Çində satılıb. Şirkət
3 ayda dünya üzrə 636 min avtomobil satıb ki, bunun
üçdəbirindən çoxu, Asiyadakı satışın isə 80 faizi Çinin
payına düşüb.
Məlumatı “Autonews” yayıb.

İspaniya

Qeyd olunur ki, son günlər Donbasda
Ukrayna qoşunları ilə Rusiyanın dəstəklədiyi
separatçılar arasında qarşıdurma yenidən
qızışıb. Almaniya hökuməti Rusiyadan qoşunlarını geri çəkməsini istəyib. Moskva isə
Kiyevi təxribatda günahlandırır.
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib
ki, 15 gün əvvəl ABŞ-ın iki hərbi gəmisinin
Montrö sazişinə uyğun olaraq Qara dənizə
keçəcəyi barədə diplomatik kanallar
vasitəsilə Ankaraya bildiriş göndərib. Gəmilər
bu il 4 may tarixinə qədər Qara dənizdə
qalacaq.
Xatırladaq ki, Montrö sazişi Türkiyənin
Bosfor və Çanaqqala boğazları üzərində
nəzarətini təmin edir, dənizə hərbi gəmilərinin
girişini məhdudlaşdırır.
Qeyd edək ki, Kiyev hazırda Rusiya hərbi
qüvvələrinin toplanmasında və cəbhənin

təmas xəttində gərginliyin artmasından narahatdır. Rusiya bu hərbi addımlarının müdafiə
xarakterli daşıdığını bildirir, eləcə də yüksək
səviyyəli Rusiya rəsmisi Moskvanın Ukraynanın şərqində 2014-cü ildə başlayan qarşıdurmaya müdaxilə etmək planının olmadığını
deyib.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu
il aprelin 9-da Donbass bölgəsinə səfərinin
ikinci günündə şərqdəki liman şəhəri Mariupol yaxınlığında yerləşən hərbi mövqeləri
ziyarət edib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin
başçısı Ruslan Xomçak isə Kiyevin NATO ilə
hərbi dialoqunu gücləndirdiyini və ölkəsinin
hərbi qüvvələrinin NATO təlimlərində iştirak
etdiyini bildirib.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Bu gün Qırğızıstanda
referendum keçirilir
Bu gün Qırğızıstanda ölkə konstitusiyasına düzəlişlərlə bağlı referendum və yerli
hakimiyyət orqanlarına seçkilər keçirilir. Bununla əlaqədar aprelin 10-da ölkədə sükut günü
olub. Məlumatı “Anadolu” verib.
Dünən referendum və seçkilərin
keçirilməsi üzrə Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirilb ki, sükut günü səsverməyə
bir gün qalmış tətbiq olunur. Həmin gün
ölkədə istər namizədlər, istərsə də əsas
qanuna düzəlişlər edilməsinin tərəfdarları və
əleyhdarı olan təşəbbüs qrupları tərəfindən
təşviqat fəaliyyətinin bütün formaları qadağan edilir. Eyni zamanda, KİV-də materiallar
dərc etdirmək, internetdə və telekanallarda
süjetlər yayımlamaq, seçicilərlə görüşmək
qadağandır.
Bu gün səhər saat 8.00-dan etibarən Qırğızıstanın hər yerində səsvermə prosesi başlayır. Ölkədəki bütün 2483 və xarici ölkələrdə
yaradılmış 48 seçki məntəqəsi axşam saat
20.00-a (Moskva vaxtı ilə səhər saat 5-dən
axşam saat 17-dək) qədər fəaliyyətini davam
etdirəcək.
Ölkədə seçki gününə qədər 3,6 milyon seçici qeydiyyatda alınıb. Səsvermənin gedişini
31ölkədən gəlmiş 180 beynəlxalq müşahidəçi
izləyəcək.
Ümumxalq səsverməsinə ölkə prezidentinin səlahiyyətlərinin gücləndirilməsini

nəzərdə tutan düzəlişlər təqdim edilir. Yeni
maddələr ölkənin Konstitusiya Müşavirəsinin
üzvləri tərəfindən hazırlanıb. Dəyişikliklərdən
birində baş nazirin vəzifələrinin Prezident
Administrasiyasının başçısına verilməsi təklif
edilir. Eyni zamanda, deputatların sayının
azaldılması planlaşdırılır.
Ölkə konstitusiyasına düzəlişlər edilməsi
barədə qərar 2021-ci il yanvarın 10-da keçirilmiş referendumda qəbul edilib. Siyahıdakı
seçicilərin 30 faizi səs verdiyi təqdirdə 11 aprel referendumu baş tutmuş hesab ediləcək.
Referendumla yanaşı, bu gün yerli
hakimiyyət orqanlarına da seçkilər keçirilir. Ölkənin 420 şəhər və kənd sovetindəki
7560 mandat uğrunda 18 min 772 namizəd
aparır. Bunlardan 63 namizəd siyasi partiyalar təərəfindən irəli sürülüb. Qalanları isə öz
namizədliklərini irəli sürənlərdir.
Seçkilər səsvermədə iştirak edən
vətəndaşların sayından asılı olmayaraq baş
tutmuş sayılacaq.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Reuters” agentliyinin yaydığı məlumata
görə, Cənubi Koreyada
son günlər koronavirusa
gündəlik yoluxma hallarının artması səbəbindən
karantin rejimi daha 3
həftə müddətinə uzadılıb.
Mənbə yazır ki, qüvvədə olan
karantin rejiminin tələblərinə uyğun
olaraq, 5 nəfərdən çox adamın toplaşması qadağandır. Hökumət bu siyahıya
paytaxt Seulda və Busan şəhərində
barların və gecə klublarının fəaliyyətinin
qadağan olunmasını da əlavə edib.

Almaniya

Müqavilə yenilənib
Almaniyanın
“Leypsiq” klubu
futbolçusu
Villi Orbanın
müqaviləsini
yeniləyib. 28 yaşlı
müdafiəçinin
müqavilə müddəti
2025-ci ilin
yayınadək uzadılıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti
məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Orban 2015-ci ildən
“Leypsiq”də çıxış edir.
Məlumatı “Futbol.ua” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Uçuşlar aprelin 23-dən həftədə bir dəfə –
cümə günləri Bakı – Jukovski Hava Limanı
(IATA: ZIA) və geri istiqamətində yerinə
yetiriləcək.

“Buta Airways” Rusiyanın Jukovski
Hava Limanına reyslərə başlayacaq

Ölkədəki epidemioloji vəziyyətlə bağlı
tətbiq edilmiş məhdudiyyətləri və qaydaları
nəzərə alaraq aviaşirkət biletləri yalnız iki tarif
üzrə təklif edir - "Standart" və "Super". Hər iki
tarifə ödənişsiz qaydada yer seçimi və hava
limanında qeydiyyat opsiyaları daxildir.
Qeyd edilən reyslərə biletlər "Buta Airways" aviaşirkətinin rəsmi saytında (“Super”
və “Standart” tarifləri üzrə) və akkreditə
olunmuş agentliklərində (yalnız “Super” tarifi
üzrə) mövcuddur. Aviabiletlərin qiyməti 55
avrodan başlayır.
Pandemiya dövründə həmin reyslərə
həm gediş, həm gəliş zamanı Heydər Əliyev
Beynəlxalq Aeroportunun 1-ci terminalında
xidmət göstəriləcəkdir.
Reyslərə mövcud epidemioloji
məhdudiyyətlər şəraitində uçuş icazəsi olan
kateqoriyalı sərnişinlər qəbul olunacaq.
Bakı–Jukovski Hava Limanı istiqamətində
aviareysin sərnişinlərinin nəzərinə:
– Rusiya ərazisinə giriş hüququ olmalıdır.
Pandemiya dövründə RF ərazisinə giriş qaydaları aviaşirkətin saytında qeyd edilmişdir:
https://www.butaairways.az/az/covid/russia
– koronavirus infeksiyasının olmadığı barədə arayış təqdim edilməlidir.
Azərbaycanda COVID-19 üçün test verilə
bilən klinikaların siyahısı aviaşirkətin saytında
qeyd edilmişdir: https://www.butaairways.az/
az/covid/clinics
Jukovski Hava Limanı-Bakı istiqamətində
reysin sərnişinlərinin nəzərinə:
– Azərbaycana giriş hüququnun olub-

ÂÂ Aprelin 11-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin
gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı
ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb
küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun
gecə 8-11°, gündüz 15-19° isti, Bakıda gecə
9-11°, gündüz 17-19° isti olacağı ehtimal
edilir. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761
millimetr civə sütunu, nisbi rütubət gecə 7080, gündüz 50-55 faiz təşkil edəcək.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi
yerlərində şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi, dağlıq
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Havanın temperaturu gecə
8-13°, gündüz 15-20° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
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Yerli hökumətlər epidemik vəziyyətə
uyğun olaraq kafelərin, karaoke klublarının və idman zallarının fəaliyyətini
məhdudlaşdıra bilər. Supermarketlərdə
ərzaq nümunələrini dadmaq qadağan
olunub.
Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarının bəzi
yerlərində şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv
olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir sürətlənəcək.
Havanın temperaturunun gecə 3-8°, gündüz
10-15° isti olacağı proqnozlaşdırılır.
ÂÂ Gəncə, Qazax, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bəzi yerlərində
əsasən gecə və axşam şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu
düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın
temperaturunun gecə 7-12°, gündüz 17-22°
isti olacağı bildirilir.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında hava əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə
qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə

olmadığı yoxlanılmalıdır. Azərbaycana giriş
icazəsi olan şəxslərin kateqoriyasının siyahısı
aviaşirkətin saytında aşağıdakı link üzrə qeyd
edilmişdir: https://www.butaairways.az/az/
covid/azerbaijan
– koronavirus infeksiyasının olmadığı
barədə arayış təqdim edilməlidir. Testin
nəticəsində həmçinin QR-kod göstərilməlidir.
Bu kod hava limanında qeydiyyat masalarında yoxlanılacaq. QR-kodla arayışlar
təqdim edən Rusiya klinikalarının siyahısı
ilə həmçinin aşağıdakı link vasitəsilə tanış
olmaq olar: https://www.butaairways.az/az/
covid/azerbaijan
Tərəfdaş klinikalar şəbəkəsi genişləndikcə
siyahı yenilənəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına
müvafiq olaraq aviareyslərlə Bakıya gələn
bütün sərnişinlər iki həftə ərzində özünütəcrid
şəraitində qalmalıdırlar.
Hər iki istiqamət üzrə reyslərin sərnişinləri
COVID-19 testinin nəticəsinin uçuşdan əvvəl
48 saat ərzində etibarlılığına əmin olmalıdırlar.
“Buta Airways” aviaşirkətinin mətbuat
xidməti bildirir ki, koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alınması və
ölkədəki epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar
olaraq sərnişinləri qarşılayan və yola salan
vətəndaşlar terminal binasına buraxılmayacaq.

“Xalq qəzeti”

Pekin superkompüterlərdən imtina etməyəcək
 “Radiosputnik.ria.ru” saytının
yaydığı məlumata görə, Çinin Xarici
İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi
Çjao Liszyan deyib ki, ABŞ tərəfindən
təzyiq rəsmi Pekinin elmi-texniki
tərəqqisinin artım sürətini dayandıra
bilməyəcək.
Mənbə qeyd edir ki, o, ABŞ Ticarət Nazirliyinin Çinin Müdafiə Nazirliyi tərəfindən nüvə
silahları, kibersilahlar və səsdən sürətli (hipersonik) silahların hazırlanmasında istifadə
olunan superkompüterlərin yaradılmasında
iştirak edən 7 müəssisəsinin qara siyahıya
daxil edilməsi qərarını şərh edib.
Çinli diplomat deyib ki, rəsmi Vaşinqton
tərəfindən texnoloji blokadaya baxmayaraq,
Çinin superkompüterləri yerli hazırlamalar
nəticəsində dünyada liderliyə yüksəlir.
Qlobal superkompüterlərin reytinqində

Cənubi Koreyada karantin daha 3 həftə uzadılıb

Koronavirusla mübarizəyə 80 milyard avro

İspaniya hökuməti koronavirus pandemiyası ilə
mübarizəyə 80 milyard avrodan çox vəsait ayırıb. Bunu
İspaniya Müstəqil Vergi Məsuliyyəti Təşkilatı (Airef)
açıqlayıb. Bildirilir ki, bu məbləğin təxminən 20 faizi
tibbi xidmətlərin, yarıdan çoxu isə şirkət əməkdaşlarının
məşğulluğunun dəstəklənməsinə sərf olunacaq.
Məlumatı “Marca” yayıb.

Aşağıbüdcəli aviadaşıyıcı “Buta Airways”
Bakıdan “Jukovski” aeroportuna xüsusi reyslər
həyata keçirməyə başlayacaq.

Məlumata görə, hazırda Seul və ətraf
ərazilərdə, Busan və Decon şəhərində
5 pilləli şkala üzrə 2-ci, ölkənin digər
bölgələrində isə 1.5-ci səviyyədə karantin rejimi tətbiq olunur.
Baş nazir bildirib ki, pandemiyanın
daha güclü 4-cü dalğası yaxınlaşır. O,
gələn həftə əlavə antivirus tədbirlərinin
açıqlanacağını deyib.
Qeyd edək ki, son günlər Cənubi
Koreyada virusa yoluxma hallarının
çoxalması ölkədə pandemiyanın 4-cü
dalğasının yaxınlaşdığını deməyə əsas
verir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir sürətlənəcək. Havanın
temperaturunun gecə 7-11°, gündüz 17-22°
isti, dağlarda gecə 3-7°, gündüz 14-18° isti
olacağı ehtimal edilir.
ÂÂ Mərkəzi Aran: Mingəçevir və Şirvan
şəhərlərində, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında hava
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın
temperaturunun gecə 11-14°, gündüz 18-23°
isti olacağı ehtimalı var.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarının bəzi yerlərində
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı
proqnozlaşdırılır. Gecə və səhər duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir sürətlənəcək. Havanın
temperaturunun gecə 11-14°, gündüz 17-21°
isti, dağlarda gecə 7-9°, gündüz 15-18° isti
olacağı gözlənilir.

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

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

hesablama sürəti 93 petaflops olan “Sunway
TaihuLight” superkompüterinin sayəsində Çin
dünyada üçüncü yeri tutur deyə Çja Liszyan
bildirib.
Qeyd edək ki, bu göstəricidə ABŞ-ın
“IBM” korporasiyasının superkompüterləri ilk
iki yeri tutur.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Böyük Britaniya hökuməti COVID-19 virusuna
görə ölkəyə gələnlərə “yaşıl”, “sarı” və “ qırmızı” rəngli məhdudiyyətlər tətbiq edir. Ölkəyə
gələn turistlər rənglərə uyğun qanunlarla hərəkət
edəcəklər. Turistlər üçün məhdudiyyət yalnız
iyun ayının sonlarında götürülə bilər.

Britaniya ölkəyə gələnlər
üçün yeni sistem tətbiq edir
Böyük Britaniya yalnız may ayında beynəlxalq
nəqliyyatı bərpa edəcək. Ölkənin nəqliyyat naziri
Qrant Şenns bildirib ki, Britaniya yalnız mayın 17dən sonra beynəlxalq nəqliyyatı bərpa edəcək.
Eyni zamanda , britaniyalılar xaricə getdikləri zaman
“qırmızı, “yaşıl” və “sarı” rənglər vasitəsi ilə hərəkət
edəcəklər ki, bu da onları epidemioloji təhlükədən
qoruyacaq.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Pirallahı rayonundan Vasif İmanov AMEA-nın həqiqi
üzvü, akademik Urxan Ələkbərova oğlu
FƏRID ƏLƏKBƏRLININ

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov AMEA-nın həqiqi üzvü,
akademik Urxan Ələkbərova oğlu
FƏRID ƏLƏKBƏRLININ

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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