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Lider uzaqgörənliyi

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Bir neçə gün əvvəl–avqustun 5-də ABŞ Dövlət katibi Entoni Blinken, sonra isə Avropa
İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefonla danışıblar. Həmin gün dövlət başçımız Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla da telefonla danışıb. Həm ABŞ Dövlət katibi, Fransanın dövlət başçısı, həm də avropalı diplomat bölgədə
yaranmış gərginliklə bağlı narahatlıqlarını bildiriblər.

Sözsüz ki, bölgədə yaranmış
gərginliyə görə, həmişəki kimi,
Ermənistan məsuliyyət daşıyır. Çünki
işğalçı ölkə mütəmadi olaraq bölgədə
atəşkəs rejimini pozur, təxribatlar
törədir, Azərbaycan və Rusiya
prezidentləri İlham Əliyev, Vladimir
Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanın imzaladıqları 10 noyabr
2020-ci il tarixli Bəyanatın tələblərinə
əməl etmir. Ermənistan hərbçilərini
Azərbaycan ərazilərindən çıxarmır və
sülh müqaviləsini imzalamağa razılıq
vermir. Axı, Nikol Paşinyan Bəyanatın
bəndləri ilə tanış olduqdan sonra təslim
olma haqqında sənədi şəxsən özü
imzalayıb. Buna baxmayaraq, düşmən
təxribat əməllərindən əl çəkməyərək,
regionda gərginlik yaratmaqda davam
edir.
ABŞ Dövlət katibi və Avropa İttifaqı
Şurası prezidentinin regionda yaranmış problemlə bağlı dövlət başçımıza
zəng vurmaları təsadüf deyil. Artıq həm
ABŞ rəsmiləri, həm də Avropa İttifaqı, həmçinin digər nüfuzlu qurumlar
Azərbaycanı Cənubi Qafqazın lider
dövləti kimi qəbul edir və ortaya çıxan
problemlərin həllində qalib dövlətin
Prezidenti İlham Əliyevlə məsləhətləşir,
bəzi məsələləri dövlət başçımızla
razılaşdırırlar. Artıq beynəlxalq aləm
də etiraf edir ki, Azərbycanın razılığı
olmadan Cənubi Qafqazda hər hansı
bir layihənin reallaşdırılması qeyrimümkündür.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl də həm
dövlət katibi Entoni Blinken, həm də
Şarl Mişelin qısa vaxt ərzində bir neçə
dəfə dövlətimizin başçısı ilə telefon danışıqları olmuş və hər dəfə də bölgədəki
vəziyyət müzakirə edilmişdir. ABŞ
Prezidenti Cozef Bayden də qısa vaxt
ərzində bir neçə dəfə Prezident İlham
Əliyevə təbrik məktubları göndərmiş
və açıq şəkildə ABŞ-ın Azərbaycanla
əməkdaşlığı davam etdirməsində maraqlı olduğunu bildirmişdi.

(ardı 2-ci səhifədə)

Rusiya XİN: Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələlər
Üçtərəfli Bəyanatlar əsasında həll edilməlidir
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya və Mətbuat Departamentinin
direktor müavini İvan Neçayev həftəlik
brifinq zamanı bildirib ki, biz bütün
məsələlərin Rusiya, Azərbaycan və
Ermənistan liderlərinin 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr
tarixli bəyanatlarına uyğun olaraq həll
edilməsinin zəruriliyini təsdiq edirik.
Bu, 10 noyabr 2020-ci il tarixli Üçtərəfli
Bəyanatın 6-cı bəndi əsasında həll
edilməli olan Laçın dəhlizi ətrafındakı
vəziyyətə də aiddir.
İvan Neçayev deyib:”Regiondakı vəziyyət
bizim diqqət mərkəzimizdədir. Rusiya tərəfi
həm ən yüksək səviyyədə, həm də Müdafiə
Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi və digər idarələr
vasitəsilə Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri
ilə daimi təmasdadır. Nazirlər Sergey Lavrov

və Sergey Şoyqu azərbaycanlı və erməni
həmkarları ilə əlaqə saxlayıblar. Yuxarıda
göstərilən bütün məsələlər, o cümlədən,
Laçın dəhlizi ətrafındakı vəziyyət Azərbaycan
və Ermənistan tərəflərinə uyğun həll yollarının əldə edilməsi üçün məsləhətləşmələrin
predmetidir. Məsələnin həssaslığını nəzərə
alaraq, müzakirə olunan razılaşmaların
təfərrüatlarını açıqlamayacağıq”.

“Xalq qəzeti”

İsrail və Azərbaycan yüksək texnologiyalar
sahəsində sıx əməkdaşlıq edəcək
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik bildirib ki, İsrail yüksək texnologiyalar
sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıqda böyük potensial görür.

Səfir deyib: “Azərbaycan İnvestisiya
Şirkəti ilə İsrailin aparıcı qlobal kraudfanding

platforması olan “OurCrowd” şirkəti arasında
imzalanmış investisiya sazişi bir ilkdir. İdeya
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan İsraildə yüksək
texnologiya şirkətlərinə sərmayə yatıracaq və
bu, Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük töhfə
verəcək”.
Corc Dik qeyd edib ki, Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan İnvestisiya
Şirkətinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu innovativ layihə iki ölkə arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə və texnologiya şirkətlərinə
investisiyaların stimullaşdırılmasına kömək
edəcək.
“Xalq qəzeti”

O.Ç.Mürsəlovun Gədəbəy Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 124-cü maddəsinin II hissəsini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
Orxan Çingiz oğlu Mürsəlov Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 11 avqust 2022-ci il

Azərbaycanın sülhpərvər siyasəti
sabitliyin bərpasına xidmət edir
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyinin
itirilməsi təhlükəsi yarandığı bir dövrdə xalqın təkidi ilə yenidən
hakimiyyətə gəlişindən sonra respublikamızın əsl müstəqillik həyatı
başlandı. Bununla bağlı dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin çxışlarının birində vurğuladığı kimi, nə XX əsrin əvvəllərində, nə də sonlarında müstəqilliyimiz möhkəm olmayıb. Ona görə də xalqımız böyük
faciələrlə üzləşib. Həm Şərqi Zəngəzur, həm Qarabağ işğala məruz
qalıb. O vaxtkı hakimiyyətlər torpaqlarımızı qoruya bilməyib. Ancaq bu
gün müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi, bununla bərabər, iqtisadi gücümüz hesabına İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi qələbə qazanılıb,
düşmən diz çökdürülüb və işğalçının xarabalığa çevirdiyi torpaqlarımızda həyatın canlandırılmasına başlanılıb.
Ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident
İlham Əliyevin yorulmaz müdrik fəaliyyəti
nəticəsində əldə edilən siyasi və iqtisadi
müstəqillik əsasında Azərbaycan xalqının
qədim ənənələri, dəyərləri əsasında qurulan
dövlətdə bu gün xalqımız rahat nəfəs alır,
ərazi bütövlüyümüz qorunur, respublikamız
sabitlik, təhlükəsizlik diyarı, adası kimi tanınır.
Bunu artıq bütün dünya görür.
Məhz bu siyasi və iqtisadi müstəqillik
nəticəsində Azərbaycan hərbi, siyasi-iqtisadi
cəhətdən, hətta orta səviyyəli dövlət sayılmayan Ermənistan üzərində tarixi zəfərlə 30
ilə yaxın bir zaman ərzində erməni işğalına

məruz qalan Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru
azad etdi. Şübhəsiz ki, ölkəmizin uğurlu
müstəqil xarici siyasət amili bu taleyüklü
məsələdə mühüm rol oynadı. Əgər belə
olmasaydı, işğalçının xarici havadarları,
onların bəzilərinin bizə hədə-qorxu gəlmələri
Azərbaycanı bu işdən çəkindirə bilərdi. Ancaq
bu, baş vermədi. Çünki Azərbaycan güclü
iradə göstərdi, xalqımız birləşdi və bunun
da təməlində, əlbəttə ki, siyasi və iqtisadi
müstəqillik, həmrəylik, milli qürur, ləyaqət və
güc dayanırdı.

(ardı 3-cü səhifədə)

Nəzarətə götürülən Buzdux və digər
yüksəkliklərdə mühəndis işləri görülür
Azərbaycan Ordusu tərəfindən
ərazidə aparılan dəqiqləşdirmələr
nəticəsində nəzarətə götürülən Buzdux
və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim
yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə
tapşırıqlar yerinə yetirilir.

Yaponiyada yeni hökumətin
tərkibi təsdiq olunub
Nazirlər Kabinetinin baş katibi Hirokadzu Matsuno
mətbuat konfransında yeni hökumətin tərkibinə daxil
olan nazirlərin siyahısını açıqlamışdır.
Hirokadzu Matsuno bildirib ki, Fumio Kisida hökumətində
Yosimasa Hayasi xarici işlər naziri postunu qoruyub saxlamışdır. Maliyyə naziri Syuniti Sudzuki, dövlət torpaq, infrastruktur, nəqliyyat və turizm naziri Tetsuo Sayto, həmçinin
iqtisadiyyatın bərpası naziri Daysiro Yamaqiva da yeni
kabinetdə vəzifələrini saxlamışlar.
Tokio Universitetinin professoru Kadzuto Sudzuki bildirib
ki, Nazirlər Kabinetindəki dəyişikliklərdən sonra da ölkənin
xarici siyasəti dəyişməyəcək. “Kyodo” agentliyi isə qeyd edib
ki, Hayasinin öz vəzifəsini saxlaması, ilk növbədə, dünyadakı qeyri-stabil vəziyyət və hazırkı şəraitdə xarici siyasət
aparatını qoruyub saxlamaq səyləri ilə bağlıdır.
İqtisadiyat, ticarət və sənaye naziri vəzifəsinə Yasutosi Nisumura təyin olunmuşdur. Bu nazirlik həm də iqtisadi
sferada Rusiya ilə əməkdaşlığa və “yaşıl transformasiyaya”
cavabdehdir. Nisumura hakim Liberal-Demokrat Partiyasında iyulda qətlə yetirilmiş sabiq baş nazir Sindzo Abenin
fraksiyasını təmsil edir.
Yaponiyanın müdafiə naziri vəzifəsini 66 yaşlı Yasukadzu Hamada tutub. O, hakim Liberal-Demokrat Partiyasında
müdafiə məsələləri üzrə ən yaşı mütəxəssis hesab olunur.
Yasukadzu bu vəzifədə Sindzo Abenin kiçik qardaşı Nobuo
Kisini əvəz edib.
Yaponiya Nazirlər Kabinetində əvvəllər müxtəlif nazir
vəzifələrini tutmuş Taro Kano, Sanae Takaiti və Katsunobu
Kato da yeni kabinetdə yer alıblar.
Qeyd edək ki, Fumio Kisida kabinetlə yanaşı, hakim
partiyanın rəbərliyində də dəyişikliklər edib.

“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata
görə, bölmələrimiz tərəfindən əlverişli hədlərdə
yeni mövqelərin qurulması və dəqiqləşdirilmiş
mövqelərə təminat yollarının çəkilməsi üzrə
mühəndis işləri görülür.
Azad edilən ərazi və hakim yüksəkliklərdə
mühəndis təminatı üzrə zəruri tədbirlər davam
etdirilir.

Kanada Azərbaycanla əlaqələrin
möhkəmləndirilməsinə sadiqdir
Kanadanın xarici işlər naziri Melani Jolinin ölkəsinin Azərbaycanla
diplomatik əlaqələrinin qurulmasının 30 illiyi ilə bağlı bəyanatında bildirilir ki, Kanada Azərbaycanla əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə davam
etməyə sadiqdir.

Bəyanatda deyilir: “Bu gün Kanadanın müxtəlifliyi, firavanlığı və uğurunun mühüm hissəsini təşkil edən fəal
Azərbaycan icması da daxil olmaqla,
insanlar arasında xoş əlaqələrə əsaslanan
münasibətlərin, Azərbaycan ilə diplomatik

münasibətlərimizin 30-cu ildönümüdür.
Otuz il ərzində ölkələrimiz ümumi
dəyərləri təbliğ etmək üçün beynəlxalq arenada güclü işgüzar əlaqələr qurublar”.
Bəyanatda daha sonra qeyd edilir
ki, Azərbaycan və Kanada Ukraynaya
humanitar yardım edir, Əfqanıstanda
birgə işləyiblər və bu, ehtiyacı olanlara
kömək etmək üçün qarşılıqlı öhdəliyimizə
sübutdur: “Bu mühüm günü qeyd
edərkən biz Azərbaycanla əlaqələrin
möhkəmləndirilməsinə davam etməyə
sadiq olduğumuzu bir daha təsdiq edirik. Qarşıdakı illərdə bu mühüm dostluğu
möhkəmləndirməklə daha dərin əlaqələr
qurmağı səbirsizliklə gözləyirik”.

“Xalq qəzeti”
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Lider uzaqgörənliyi
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bu faktları xatırlatmaqda
məqsəd Azərbaycanın dünya
birliyindəki reytinqinin getdikcə
yüksəldiyini və mövqeyinin
möhkəmləndiyini diqqətə çatdırmaqdır. Dünyanın supergücünün rəsmilərinin tez-tez
dövlət başçımızla telefon danışığı və əlamətdar günlərdə
təbrik məktubları göndərməsi
xarici siyasətimizin uğurlarının ,
həmçinin Prezidentimizin liderlik
məharətinin göstəricisidir.
Onu da diqqətə çatdıraq
ki, telefon danışıqları zamanı
dövlət başçımız Ermənistanın
sülh müqaviləsinin imzalanmasına yaxın gəlmədiyini, bölgədə
törətdiyi təxribatlar və bunun da
nəticəsində Azərbaycan əsgərinin
qətlə yetirildiyi barədə məlumat
verib. Dövlət başçımız qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin
ərazilərimizdən çıxarılması
məsələsini dəfələrlə gündəliyə
gətirib. Amma Ermənistan
tərəfindən bu öhdəlik yerinə
yetirilmir, müxtəlif bəhanələr və
ziddiyyətli bəyanatlar səsləndirilir.
Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
Azərbaycanın üzləşdiyi genişmiqyaslı mina problemini və
birinci Ermənistan–Azərbaycan
müharibəsindən etibarən itkin düşmüş hesab olunan 4 min nəfərə
yaxın azərbaycanlının taleyinə bu
günə qədər Ermənistan tərəfindən
aydınlıq gətirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Ermənistan itkin
düşmüş azərbaycanlıların harada basdırıldığı barədə hələ də
məlumat verməyib.
Azərbaycanın dünyada söz
sahibinə çevrilməsi son 19 ildə
Prezident İlham Əliyevin düzgün müəyyənləşdirdiyi daxili
və xarici siyasətin nəticəsidir.
Dövlət başçımızın düşünülmüş
siyasi kursu, lider uzaqgörənliyi
Azərbaycanın ərazi bötövlüyünün
bərpa olunmasını reallaşdırdı.
Müzəffər Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə yenilməz ordumuz

Emənistanın 30 illik işğalçılıq
siyasətinə son qoyudu. Hələ 19
il əvvəl–2003-cü ildə keçirilən
prezident seçkilərində xalqın
etimadını qazanaraq prezident
seçilən cənab İlham Əliyev
andiçmə mərasimindəki nitqində
bildirmişdi ki, Azərbaycanın
torpaqları işğaldan azad olunmalıdır, bir milyon qaçqın və köçkün
öz doğma yurduna qayıtmalıdır,
ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa
edilməlidir: “Azərbaycan heç vaxt
bu vəziyyətlə, torpaqlarının işğal
altında qalması ilə barışmayacaqdır. Hamı bilməlidir ki, sülh
tərəfdarı olmağımıza baxmayaraq,
müharibənin yenidən başlanmamasını və bu məsələnin sülh yolu
ilə həllini istəməyimizə baxmayaraq, bizim səbrimiz də tükənməz
deyildir. Azərbaycan öz doğma
torpaqlarını nəyin bahasına olursa-olsun, azad edəcəkdir”.
Dövlət başçımız əminliklə
demişdi ki, Azərbaycanın xoşbəxt
gələcəyinə inanıram: “Əminəm ki,
ölkəmiz bundan sonra da inkişaf
edəcək, daha da güclənəcəkdir.
Azərbaycanda demokratiya daha
da inkişaf edəcək, siyasi plüralizm, söz azadlığı təmin olunacaqdır. Ölkəmiz müasir dövlətə
çevriləcəkdir”.
Həmin vaxtdan Prezident
İlham Əliyev Azərbaycan tarixinə
yeni missiya ilə qədəm qoymuşdur. Bu missiyanın fəlsəfəsi
daha əvvəl “Əsl siyasət konkret,
real iş görməkdən ibarətdir”,
– deyərək fəaliyyətə başlayan cənab İlham Əliyevin hələ
2003-cü ildə söylədiyi “Mən hər
bir Azərbaycan vətəndaşının
Prezidenti olacağam, hər bir
Azərbaycan vətəndaşının qayğı
və problemlərinin həlli yolunda
bütün bacarıq və qabiliyyətimi
əsirgəməyəcəyəm”, – fikirləri
bu gün bütün sahələrdə özünü
doğruldur.
Artıq torpaqlarımız işğalçı
Ermənistandan azad edilib. Dağlıq
Qarabağ, status-kvo məfhumları
birdəfəlik ləğv edilib və Cənubi

Qafqazda yeni reallıq yaranıb.
Dünya birliyi də bu reallığı qəbul
edib. Ardıcıl olaraq həyata keçirilmiş məqsədyönlü islahatlar və
genişmiqyaslı tədbirlər ölkəmizin
iqtisadi və hərbi-müdafiə qüdrətini
daha da gücləndirmiş və 44 günlük Vətən müharibəsində parlaq
Qələbənin qazanılmasına güclü
zəmin yaratmışdır.
Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası, gələcək
inkişafının təmin olunması, zəruri
infrastrukturun yaradılması və
əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətində genişmiqyaslı
tədbirlər həyata keçirilir. Böyük
Qayıdışın ilk müjdəsini Zəngilan
rayonunun Ağalı kənd sakinlərinin
dədə-baba yurdlarına qayıdışında
aldıq. Ağalıda tədricən həyat öz
axarına düşür.
İşğaldan azad edilmiş
ərazilərin zəngin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərindən və geniş turizm imkanlarından səmərəli
istifadə etməklə onların bərabər
inkişafının təmin olunması üçün
nəzərdə tutulan bütün işlərin vahid
proqram əsasında aparılmasının məqsədəmüvafiqliyi əraziləri
işğaldan azad edilmiş rayonların
iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsünə
yenidən baxılması zərurəti yaratdı. Azərbaycan Respublikasında
iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
haqqında Prezident İlham Əliyevin
7 iyul 2021-ci il tarixli fərmanı yeni
reallığın bariz nümunəsidir. Həmin
fərmanla Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarının bölgüsü
təsdiq edilmişdir. Fərmanın müvafiq bəndlərində yazılır: 1.6. Qarabağ iqtisadi rayonu (Xankəndi
şəhəri, Ağcabədi, Ağdam,
Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd,
Şuşa və Tərtər rayonları); 1.13.
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu
(Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın və Zəngilan rayonları). Göründüyü kimi, artıq Dağlıq Qrabağ
məfhumu tarixin arxivinə atıldı.
İki ilə yaxındır ki, dünyanın
başı üzərini koronavirus pandemiyası bürüsə də, dövlət başçımızın

Uzun illərdir ki, jurnalistika üzdə olan bir yaradıcılıq kimi
tanınır və bu sahədə çalışanların fəaliyyəti, ictimailəşdirdikləri
fikirlər mötəbər mənbə olaraq dəyərləndirilir. Mətbuat
təmsilçilərinin qərəzsiz və prinsipial davranışlarının əsas meyar
kimi qəbul edilməsi tendensiyası ciddi mübahisə doğurmur.
Buna görə də media azadlığı heç də ifrat sərbəstlik anlamı
daşımır.

...Tələbəsi olduğum Dövlət
Universitetində müəllimlərim –
görkəmli jurnalistlər Nəsir İmanquliyev,
Nurəddin Babayev, Qulu Xəlilli, Famil
Mehdi, Tofiq Rüstəmov və digərləri
daim vurğulayırdılar ki, mətbuat işçisi,
sözün əsl mənasında, ictimai-siyasi
xadimlərdir və bu, onların üzərinə mühüm vəzifələr qoyur. Həmin vəzifələr
özlüyündə peşəkarlığı, qərəzsizliyi,
obyektivliyi və cəmiyyət arasında
nümunəvi davranış sərgilənməsini
ehtiva edir. Bu sənəti seçən heç kəs
həmin tələbləri unutmamalıdır. Sevimli
müəllimlərimizin tövsiyələri bu gün də
aktual olaraq qalır.
Ölkəmizdə müasir çağırışlara
cavab verən mətbuatın formalaşması
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Ulu öndərin müstəqil dövlət
quruculuğu, demokratik islahatlar
naminə həyata keçirdiyi siyasətin
təməli üzərində Azərbaycanda böyük
irəliləyişə nail olunub. Bu, mətbuat
və informasiya sahəsində də özünün
bariz ifadəsini tapıb. Söz və məlumat
azadlığı təmin edilib, medianın iqtisadi
müstəqilliyi güclənib. Prezident İlham
Əliyev medianın inkişafına, madditexniki bazasının gücləndirilməsinə,
mətbuatın potensialının artmasına və
qlobal informasiya məkanında layiqli
yer tutmasına hərtərəfli dəstək verir.
Bu sahədə dövlət səviyyəsində konkret addımlar atılır.
Azərbaycanın məruz qaldığı
informasiya blokadasını yarması, 44
günlük Vətən müharibəsi ilə bərabər,
informasiya müharibəsindən də
zəfərlə çıxması əsas etibarı ilə cənab
İlham Əliyevin qətiyyətli diplomatiyasının nəticəsidir. Həmin dövrdə
möhtərəm Prezidentimiz 30-dan
artıq aparıcı mediaya sanballı və
tərksilahedici müsahibələr verdi, xalqımızın haqq səsini dünyaya çatdırması
üzrə nümunəvi fəaliyyəti ilə media
siyasətimizin uğurunu tam təmin etdi.
Ali səviyyədə örnək sayəsində milli

mediamız da müsəlləh əsgərə çevrildi.
Azərbaycana qarşı yönəldilən informasiya təxribatlarının dəf edilməsi,
xəbər məkanımızın qorunması,
bütövlükdə, oxucu auditoriyası sayılan
əhali təbəqələrində vətənpərvərlik
hissinin gücləndirliməsində
jurnalistlərimizin layiqli xidməti oldu.
Bu gün işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə törədilmiş erməni vəhşiliyi
və vandallığı da bacarıqla ifşa edilir
və bu barədə əsl həqiqətlər dünyaya
çatdırılır.
İnamla demək olar ki, artıq
ölkəmizdə media fəaliyətinin qanunvericilik bazası xeyli təkmilləşib,
dövlətlə mətbuat arasında kommunikasiya inkişaf etdirilib, mediamızın
beynəlxalq əlaqələri genişlənib və
bu sahədə beynəlxalq platformalar
yaradılıb. Bütün bunlar jurnalistlərin
peşəkar fəaliyyət imkanlarını artırıb və
yaradıcı rahatlığını təmin edib. Müvafiq qanunun qəbulu və redaksiyalara
çoxsaylı güzəştlərin tətbiqi, MEDİA
Agentliyinin yaradılması və geniş
fəaliyyətə başlaması diqqətəlayiqdir.
Təkcə bir faktı qeyd edək ki, MEDİA
Agentliyi tərəfindən dünyanın qabaqcıl
media təşkilatları və xarici ekspertlərin
iştirakı ilə jurnalistlər üçün silsilə təlim
və treninqlər keçirilir. Ötən il ərzində
bu kimi tədbirlərə 60-dan çox təlimçi
və 350-dən artıq media nümayəndəsi
cəlb olunub. Bütün bunlar medianın dövlət qurumları ilə qarşılıqlı
əlaqələrini gücləndirib. Son dövrlərdə
XİN, MN, BMTM, Baş Prokurorluq,
İqtisadiyyat Nazirliyi və digər qurumlarla birgə faydalı təlimlər keçirilib.
Jurnalist əməyinin qiymətləndirilməsi
və stimullaşdırılması baxımından
təşkil olunan müsabiqələrin də
rolu böyükdür. Avropanın qabaqcıl
təcrübəsi əsasında formalaşdırılan və
yaxın günlərdə fəaliyyətə başlayacaq
Media Reyestri də Elektron hökumət
İnformasiya Sisteminə inteqrasiya
olunacaq ki, bu da zəruri addımlar-

düşünülmüş siyasi fəaliyyəti
sayəsində ölkəmizdə qarşıya
qoyulan layihələr uğurla icra
olunur. Azərbaycan müharibədən
yeni çıxmış ölkə kimi, beynəlxalq
əlaqələrini getdikcə genişləndirir,
mühüm əhəmiyyətli tədbirlərə
evsahibliyini davam etdirir.
Müharibədən sonra da ölkəmiz
nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərin keçirdiyi mərkəzə çevrilib. Bu da respublikamıza dünya birliyində olan
inam və etimaddan irəli gəlir. Son
vaxtlar Bakıda və işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə ardı-arası
kəsilməyən beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsi Azərbaycanın dünyada
sabitlik məkanı kimi tanınmasının
göstəricisidir.
Bu gün Qarabağda aparılan
yenidənqurma, bərpa-tikinti işləri
dünyanı heyrətləndirib. Qısa vaxt
ərzində bu qədər işləri görmək hər
liderə nəsib ola bilməz. Qardaş
Türkiyənin Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Qarabağa səfəri
zamanı türk və yerli şirkətlərin
Qarabağ bölgəsində icra etdikləri
layihələrlə tanış olduqdan sonra demişdir ki, bu gün regionda
davamlı sülh üçün heç zaman
olmadığı kimi əlverişli vəziyyət
mövcuddur. Qardaş ölkə Prezidenti qısa zamanda görülən
işlərə heyrətini gizlədə bilməyərək
demişdir ki, bu qədər işləri qısa
zamanda yalnız Prezident İlham
Əliyev görə bilər.
Prezident İlham Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi dinamik xarici
siyasət kursunun tələblərinə
uyğun olaraq, Azərbaycan
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla,
o cümlədən, inkişaf etmiş
dövlətlərlə əməkdaşlığı daha da
genişləndirmək istiqamətində
qətiyyətli addımlar atır. Avropa İttifaqı ilə münasibətlər
yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Azərbaycan bu mötəbər qurumla genişmiqyaslı ”Strateji
tərəfdaşlıq” sazişini imzalamaq
ərəfəsindədir. Sənədin hazırlanması prosesində Azərbaycan öz
milli maraqlarından çıxış edir və

artıq danışıqlar prosesi sonuncu
mərhələdədir. Bir ay əvvəl Avropa
Komissiyasının prezidenti, xanım
Ursula Fon der Lyayenin ölkəmizə
səfəri zamanı Prezident İlham
Əliyevlə müzakirələr aparması
və Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı
arasında enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumunun imzalanması
dünya ictimaiyyətinin marağına
səbəb oldu. Memorandumun
imzalanması ölkəmizin bu qurumla əməkdaşlığının yeni mərhələyə
qədəm qoyduğunu bir daha
təsdiqlədi .
Xanım prezidentin Avropa İttifaqının Azərbaycanla
tərəfdaşlığına dəyər verdiyini
bildirməsi və bu tərəfdaşlığın
zaman keçdikcə ardıcıl şəkildə
daha da inkişaf edəcəyini
və dərinləşəcəyini bildirməsi
ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun artmasından xəbər verir.

Xatırladaq ki, təkcə bu
il ərzində xarici siyasət
istiqamətində yeni önəmli
addımlar atılıb və ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzu daha da artıb.
Ümumiyyətlə, dövlət başçımızın
müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət
çox uğurlu olub. Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatının fəal sədri
kimi, bu təsisatın institusional inkişafına böyük töhfələr vermişdir.
Ona görə də üzv ölkələrin xahişi
ilə Azərbaycan bu təşkilata daha
bir il sədrlik edəcək. Ölkəmizin
təşəbbüsü ilə hərəkatın Parlament və Gənclər şəbəkələrinin
yaradılması və ilk toplantılarının Bakıda keçirilməsi, Türk
Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində
Azərbaycanın fəallığı, təkcə bu il
dövlət başçımızın Türkiyə Prezidenti ilə üç dəfə görüşməsi, Qırğızıstan Prezidentinin Azərbaycana
səfəri, möhtərəm Prezidentimizin
Özbəkistana və Türkmənistana

Media azadlığı və
sosial məsuliyyət

dandır. Xüsusi Rabitə və İnformasiya
Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin də
vəzifə və funksiyaları bu sahədə
maksimum effektivliyə nail olunmasını
hədəfləyir.
Son vaxtlar media sahəsində
müşahidə olunan müsbət dinamika dövlət siyasətinin mahiyyətinin
geniş ictimaiyyətə çatdırılması
və izahında çevikliyi təmin edib.
Mətbuatımız beynəlxalq informasiya
məkanında mövcud olan tendensiya
və trendləri yaxından izləyir, qabaqcıl nümunələri bacarıqla tətbiq edir,
ideoloji mübarizədə fəallıq göstərir.
Bu baxımdan bir neçə gün öncə
həmkarlarımızdan birinin Tvitter
hesabında paylaşdığı bir informasiya
diqqətçəkən olub. Rusiya Federal
Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına
istinadla verilən xəbərdə bildirilir
ki, son vaxtlar Ermənistan—İran
sərhədində mürəkkəb operativ vəziyyət
yaranıb və bu, narkotik vasitələrin
və psixotrop maddələrin qanunsuz
daşınması cəhdlərinin çoxalması ilə
əlaqədardır. Xəbəri ötən ay Türkiyə,
Rusiya və İran rəhbərlərinin üçtərəfli
görüşü, qonşu ölkənin ali dini liderinin
Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşı
çıxacaqları barədə söylədiyi fikirlər
müstəvisində sərf-nəzər edəndə, necə
deyərlər, “xoruzun quyruğu” görünür.
Sözügedən sərhədin bağlanmasından təlaşa düşənlərin açıq və gizli
niyyətləri, beləcə, kiçik bir xəbərlə bir
daha üzə çıxır. Bu xəbərin yayılmasını
dövlət təəssübkeşliyi çəkən jurnalistika
nümunəsi adlandırmaq olar.
Ümumiyyətlə, gündəm mövzularının operativ işıqlandırılması
və müzakirəyə çıxarılması, konstruktiv, qərəzsiz və obyektiv tənqidi
materialların artması jurnalistikamızın peşəkarlıq göstəricisi kimi
dəyərləndirilməlidir. Amma, təəssüf
ki, bunlarla yanaşı, media azadlığından, fikir plüralizmindən sui-istifadə
edən, informasiya təhlükəsizliyinə
məhəl qoymayan bəzi mətbuat
qurumları və jurnalistlər də var.
Məsələn, bu ayın əvvəlində Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti
yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki
qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin
Azərbaycan Ordusunun mövqelərini
müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə
tutması ilə əlaqədar görülən adekvat
cavab tədbirlərinə bəzi sosial şəbəkə
istifadəçiləri tərəfindən mənfi reaksiya verilməsi başadüşülən deyil.

Belələri nə məqsədlə isə müzəffər
Silahlı Qüvvələrimizin fəaliyyətini
təhrif edir, qəhrəman hərbçilərimizin
həyatı təhdidlə üzləşdiyi halda, həmin
təhdidlərə cavab olaraq “Qisas”
əməliyyatı keçirilməsinə qarşı çıxır,
saxta və ya köhnə görüntülər paylaşır,
heç bir əsas olmadan onları aktuallaşdırmaq istəyirlər. Heç də xoş niyyətli
olmayan bu kimi cəhdlər informasiya
azadlığı, kontekstdən çıxarılmış tarixi
sitatlar və saxta pasifist baxışlarla
pərdələnir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
Respublikasının Baş Prokurorluğu
dəfələrlə informasiya təhlükəsizliyi
tələblərini pozan saytlara və
jurnalistlərə qarşı lazımi tədbirlər
görüb, bəzilərinə xəbərdarlıq
edib, bəzilərini cəzalandırıb ki,
məsuliyyətsiz hərəkətlərin qarşısı
alınsın. Onların beynəlxalq baxımdan
prinsipial önəm daşıyan mövzularda
yanlışlıqlara yol vermələri, xüsusilə də
Azərbaycan Ordusunun fəaliyyətinə
kölgə salan saxta informasiyaları
tirajlamaları tamamilə dövlətçilik
prinsipləri ilə bir araya sığmır. “Milli
təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən,
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin
zəiflədilməsinə yönəlmiş addımlar
dövlətimiz üçün təhdid hesab olunur.
Odur ki, bu məsələdə təkcə hüquqmühafizə orqanlarının müdaxiləsi ilə
kifayətlənmək olmaz, ictimai qınaq da
lazımi səviyyədə olmalıdır.
Süni ajiotaj yaradan, sensasiya
xatirinə feyk-nyuslar yayan sosial şəbəkə istifadəçilərinə tövsiyə
edərdik ki, ilk növbədə bununla bağlı qanuna nəzər salsınlar
və özlərinin hüquqi məsuliyyət
dərəcəsini bilsinlər. Bundan başqa,
analoji ədəbiyyatla maraqlansınlar
ki, yanlışlığa (əgər bu bilməyərəkdən
edilirsə) yol verməsinlər. Belə
ədəbiyyat yetərincədir. Biri elə Mətləb
Əlizadə, Hafiz Bayramov və Əlövsət
Məmmədovun həmmüəllifliyi ilə
buraxılmış “İnformasiya təhlükəsizliyi”
kitabıdır. Həmin dərslikdə analoji
təhlükəsizliyin əsas anlayışları, kompüter sistemlərində və şəbəkələrində
informasiya hədəfləri haqqında
məlumatlar, onların təhlil edilməsi
ətraflı əksini tapıb. Həmçinin korporativ şəbəkələrdə informasiya
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə
kompleks yanaşma əsaslandırılıb.
Xəbər mübadiləsinin müdafiə

edilməsi üzrə baza texnologiyası
izah olunub. Standartlardan istifadə
etməklə təhlükəsizliyin təminatı ilə
bağlı istifadə olunan qanunlar ətraflı
şərh edilib. Daha öncə Vaqif Qasımovun yazmış olduğu “İnformasiya
təhlükəsizliyinin əsasları” adlı kitab da
faydalı vəsaitdir.
Bundan başqa, informasiya
təhlükəsizliyi qaydalarını pozmaq istəməyən həmkarlarımız öz
xəbərlərinin auditini təşkil edə,
kibertəhlükəsizlik mühəndislərinin
köməyinə üz tuta bilərlər. Bu baxımdan dövlət qurumlarında, bank
sistemində mövcud olan informasiya
təhlükəsizliyinə nəzarət mərkəzlərinin
təcrübəsini də öyrənmək, “ Information Security Specialist”-lərinin
xidmətlərindən də istifadə etmək olar.
Artıq milli strateji resursa çevrilmiş
informasiyanın təhlükəsizliyi ilə bağlı
maarifləndirici tədbirlər də faydalıdır.
Məsələn, bu günlərdə Baş Prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsində "Media azadlığı və
sosial sosial şəbəkələrin güclənən
təsiri şəraitində cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması"
mövzusunda konfrans keçirilib. Baş
prokuror Kamran Əliyev, Medianın
İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru
Əhməd İsmayılov, Mətbuat Şurasının
sədri Əflatun Amaşov informasiya
mühitinin sağlamlaşdırılması, müvafiq qaydaların pozulmasına hüquqi
reaksiya, bu sahədə neqativ hallarla
mübarizə üsullarından danışıblar.
Baş Prokurorluğun Cinayət
Təqibindən Kənar İcraatlar İdarəsinin
rəisi Elnur Musayev media sahəsində
yol verilən qanun pozuntularına görə
prokuror təsir tədbiri aktlarının növləri,
tətbiqi əsasları, nəticələri, inzibati icraatın başlanmasının əsasları barədə
məruzə ilə çıxış edib. Cəmiyyətin
media savadlılığının artırılması
istiqamətində işlərin görülməsinin
böyük əhəmiyyət daşıdığı bildirilib.
Yekun olaraq qeyd edək ki,
dövlətin mənafeyinə, insanların psixoloji durumuna mənfi təsir göstərən
xəbərlərin mediada qabardılması
və sosial şəbəkələrdə yayılması
cəmiyyət üçün fəsadlar törədir. Bu isə
ciddi jurnalist məsuliyyəti ilə müşayiət
olunmalıdır.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”

səfərləri türk dövlətləri ilə
əlaqələrimizin dövlət siyasətinin
prioriteti olduğundan xəbər verir.
Qonşu ölkələrlə də
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
istiqamətində atılan addımlar
xüsusi qeyd edilməlidir. Möhtərəm
Prezidentimizin bu il Rusiya,
İran, Gürcüstan prezidentləri ilə
görüşləri bir daha bunu göstərir.
Bütün bunlar Prezident İlham
Əliyevin lider uzaqgörənliyi və
müdrikliyi ölkəmizin dünyada
söz sahibinə çevirildiyindən
xəbər verir. Ümid edirik ki,
bundan sonra da belə olacaq.
Çünki əsas beynəlxalq oyunçularla əməkdaşlığımız getdikcə
möhkəmləndirilir və Azərbaycan
qalib ölkə kimi Cənubi Qafqazda
sabitliyin təmin olunmasına öz
töhfəsini verir.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan, İran və
Rusiya Şimal–Cənub
Beynəlxalq Dəhlizi
marşrutlarının
şaxələndirilməsini
müzakirə edəcəklər
Yaxın gələcəkdə Şimal–Cənub Beynəlxalq
Dəhlizinin şaxələndirilməsini müzakirə etmək
məqsədilə İran, Azərbaycan və Rusiya rəsmilərinin
iştirakı ilə üçtərəfli iclas keçiriləcək.
İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi İranın
Astara şəhərində İran və Azərbaycan arasında icra edilməkdə
olan birgə layihələrlə tanış olarkən bildirib ki, iclasda həmçinin
üç ölkə arasında tranzit və gömrük məsələləri də araşdırılacaq.
Musəvi əlavə edib ki, İran Astarası Şimal-Cənub Beynəlxalq
Dəhlizininin əsas və önəmli hissələrindən biridir. Astarada icra
edilməkdə olan layihələr çərçivəsində işlərin başa çatdırılması
ilə onun regional və beynəlxalq əhəmiyyəti daha artıq özünü
nümayiş etdirəcək. İran səfiri qeyd edib ki, bu layihələr və iki
ölkə arasında digər tranzit məsələləri ilə əlaqədar tezliklə İranın
yol və şəhərsalma naziri ilə Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və
nəqliyyat naziri görüşəcəklər.
Qeyd edək ki, İranın və Azərbaycan arasında İranın Astara
rayonunda dəmiryol terminalı tikilir. Bu terminalını bir hissəsi
istifadəyə verilib. Bundan əlavə yanvarda İran və Azərbaycanla
sərhəddə Astaraçay üzərində yeni körpünün təməli qoyulub.
Körpü 3 aşırımlı olmaqla uzunluğu 97,5 metr, eni isə 30,5 metr
olacaq. 4 hərəkət zolaqlı körpüdə əlavə olaraq ehtiyat hərəkət
üçün daha 2 zolağın, həmçinin hər birinin eni 2,5 metr olan 2
piyada keçidinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Xatırladaq ki, 2000-ci il sentyabrın 12-də Rusiya, İran və
Hindistan arasında imzalanmış hökumətlərarası saziş əsasında
"Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizinin təməli qoyulub. Ümumilikdə
bir sıra ölkələr sözügedən sazişi ratifikasiya edib. Dəhlizin yaradılmasında məqsəd Hindistandan Rusiyaya, eləcə də Şimali və
Qərbi Avropaya gedən yüklərin çatdırılma müddətini azaltmaqdır (hazırkı marşrut üzrə çatdırılma vaxtı 6 həftədən artıqdır,
"Şimal–Cənub" vasitəsilə 3 həftə olması gözlənilir).
Dəhliz çərçivəsində Azərbaycan dəmir yollarının İran
şəbəkəsi ilə birləşdirilməsi üçün 6 mart 2019-cu il tarixində
Qəzvin – Rəşt (175 km) dəmir yolu istifadəyə verilib. İran
ərazisində Rəşt – Astara (167 km) dəmir yolu tikilməlidir.
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Yeri gəlmişkən, burada diqqəti bir tarixi
məqama yönəltmək istərdik. Ermənistanın
Azərbaycan ərazilərini işğalı ilə başlayan
münaqişənin nizamlanması üçün 1992-ci
il mart ayının 24-də təsis olunan ATƏT-in
Minsk Qrupu fəaliyyətinin 29 ili ərzində
məsələnin həllinə yox, dondurulmasına
çalışdı və bununla da uzun bir zaman
ərzində aparılan danışıqlar nəticəsiz qaldı.
Həm işğalçıya, həm də işğala məruz
qalan tərəfə eyni münasibət bəslənildi və
beynəlxalq qətnamələr kağız üzərində
saxlanıldı. Məsuliyyətli ölkə olaraq
Azərbaycan daim beynəlxalq hüquqa
sadiqliyini nümayiş etdirərək, münaqişənin
danışıqlar vasitəsilə həllinə çalışdı. Digər
mötəbər beynəlxalq təşkilat olan BMT də
işğalçı Ermənistana təzyiq göstərməkdə
acizlik nümayiş etdirdi, tərəfləri sülhə
çağıran bəyanatlarla kifayətləndi.
Beləliklə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal
altındakı Azərbaycan ərazilərindən dərhal
çıxarılmasını tələb edən 4 qətnaməsi 27 il
icra olunmadı.
Belə bir cəzasızlıq şəraitində
Ermənistan daha da irəli gedərək,
Azərbaycanı yeni torpaqlar uğrunda
yeni müharibə ilə hədələyir, dövlət
sərhədi və keçmiş təmas xətti boyu hərbi
təxribatlara əl atırdı. İşğalçı ölkə bu cür
növbəti təxribatı isə 2020-ci il sentyabrın
27-də törədərək, Azərbaycana qarşı
genişmiqyaslı hərbi hücuma başladı.
Buna cavab olaraq, Azərbaycan Ordusu
öz ərazimizdə əks-hücum əməliyyatına
başladı və işğal olunmuş torpaqlarımızı
azad etdi.
İkinci Qarabağ nüharibəsində tamamilə
məğlub edilən Ermənistan 2020-ci il
noyabrın 10-da kapitulyasiya aktını
imzalamağa məcbur oldu. Azərbaycan
özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının yuxarıda
vurğulanan qətnamələrinin icrasını
reallaşdırdı, uzun illik münaqişəyə son
qoydu və hərbi-siyasi yollarla ərazi
bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi.
Beləliklə, Qarabağ münaqişəsi artıq
keçmişdə qaldı.
Prezident İlham Əliyev İkinci Qarabağ
müharibəsində əldə edilən parlaq qələbə
ilə ədalətin bərpa olunmasından sonra
ordusu və iqtisadiyyatı acınacaqlı duruma
düşən Ermənistana vəziyyətdən çıxmağın
yeganə yolunu sülh müqaviləsinin
bağlanmasında gördüyünü dəfələrlə
xatırladıb, Qarabağın təhlükəsizlik, sabitlik
və sülh şəraitində inkişafı məsələlərini
önə çəkib. Dövlətimizin başçısı ayrı-ayrı
çıxışlarında bu istiqamətdə göstərilən
bütün müsbət səyləri, etimadyaratma
tədbirlərini dəstəkləyib, Azərbaycanın
sülh danışıqları üçün konkret prosesə
başlamağa, mümkün sülh sazişini
hazırlamağa və bu saziş üçün bütün
zəruri elementləri həll etməyə daim hazır
olduğunu diqqətə çatdırıb. Ölkə rəhbəri,
həmçinin həssas məsələ olan delimitasiya
ilə bağlı işçi qrupunun, birgə komissiyanın

Bunun davamı olaraq tərəflər arasında
intensiv təmaslar aparılıb, telefon danışıqları gerçəkləşib. Bu il aprelin 6-da isə
Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh
müqaviləsi üzrə danışıqların başlanması
və bununla bağlı işçi qrupun yaradılması qərara alınıb. Məsələ ilə əlaqədar
Azərbaycan və Ermənistan XİN-lərinə
müvafiq təlimatlar verilib.
Sülh razılaşmasının əsas komponenti
Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 maddədən
ibarət təklif və bunun əsasında predmetli
danışıqların aparılmasıdır. Bu sənəddə
əsas məqam Azərbaycanın ərazi
bütövlüyüdür. Tərəflərin sərhəd məsələləri
üzrə birgə komissiya yaratması, birinci
növbədə sərhədlərin delimitasiya
prosesinə başlaması barədə razılıq əldə
olunub.
Aİ-nin minalardan təmizləmə, itkin
düşmüş şəxslərin tapılması, eləcə
də quruculuq işlərində Azərbaycana
dəstək göstərməsi də razılaşmada öz
əksini tapıb. Nəqliyyat-kommunikasiya
xətlərinin bərpası və qurulması, dəmir
yolu və avtomobil yolunun çəkilməsi,
İqtisadi Məşvərət Şurası mexanizminin
yaradılması qərara alınıb.
Sənəddə “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi
və ya keçmişin qalığı olan ATƏT Minsk
Qrupu (MQ) həmsədrlik institutuna
istinad da yoxdur. Bu göstərir ki, Aİ 44
günlük müharibədən sonra yaranmış
yeni geosiyasi reallığı qəbul edir və
öz mövqeyində bu reallığa əsaslanır.
Həmçinin münaqişə həll olunduğuna
görə ATƏT MQ lazımsız təsisata çevrilib,
Avropa İttifaqının dəstəyi ilə Ermənistan
və Azərbaycan arasında birbaşa
danışıqları nəzərdə tutan yeni mexanizm
və format yaranıb.
Lakin iki ölkə arasında münasibətlərin
normallaşması istiqamətində respublikamız tərəfindən atılan addımlara,
Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamağa
hazır olmağımıza dair ən yüksək
səviyyədə edilən bəyanatlara baxmayaraq,
ötən müddət ərzində işğalçı tərəfin
bu məsələ ilə bağlı hərəkətlərində bir
ləngimə, süstlük, laqeydlik nəzərə çarpıb.
Ermənistan hakimiyyəti ölkəmizin yekun
sülh sazişi imzalanması məqsədilə təklif
etdiyi beş şərtin məqbul olduğunu bildirsə
də, gecikməyə, müxtəlif bəhanələrlə vaxtı
uzatmağa çalışıb. Şübhəsiz ki, işğalçı
bəlkə də bu ləngliyin arxasında hansısa
məkrli niyyətlərini də gizlədib. Çünki
44 günlük savaşdan sonra revanşist
məqsədini gizlətməyən Ermənistanın
qarşılıqlı olaraq, ərazi bütövlüyünün
tanınması, ərazi iddialarından imtinası,
sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya
prosesində beynəlxalq hüquqa
əsaslanmağın vacibliyini dilə gətirməsi
təbii ki, təəccüb doğurub.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarında
artıq 2 ilə yaxın müddətdə Ermənistanın
məlum 10 noyabr Üçtərəfli Bəyanatına
əsasən üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə
yetirmədiyini bildirib. Dövlətimizin başçısı,

tez bir zamanda təşkilinin vacibliyini də
dönə-dönə qeyd edib. Prezident İlham
Əliyev bütün bu məsələlərlə bağlı konkret
fikirlərini Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyanla, habelə ayrı-ayrı dövlət
başçıları, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
rəhbərləri ilə söhbətlərində açıq-aydın
vurğulayıb.
Bütün bunlarla bərabər, onu da
qeyd edək ki, Ermənistan 2020-ci il
noyabrın 10-da imzalanan Üçtərəfli
Bəyanatla üzərinə müəyyən öhdəliklər
götürsə də, qarşıya qoyulan vəzifələri
yerinə yetirməkdən müxtəlif bəhanələrlə
yayınıb. Ermənistan ordusu Qarabağı
tam tərk etməyib, hətta həmin yerlərdə
mövqeləri möhkəmləndirmək üçün
vaxtaşırı istehkamların tikintisini aparıb,
yeri gəldikcə təxribatlar törədib. Zəngəzur
dəhlizini Azərbaycana qarşı siyasi şantaj
alətinə çevirməyə cəhdlər edib.
Bir daha xatırladaq ki, Prezident
İlham Əliyev bu məsələyə konstruktiv
yanaşıb, hər zaman əsas diqqəti Cənubi
Qafqazda postmüharibə vəziyyətinə
yönəldərək, Azərbaycanın sülhə, sabitliyə
və proqnozlaşdırılmaya sadiqliyini bəyan
edib. Dövlətimizin başçısı regionda hər
hansı yeni müharibə risklərinin minimuma
endirilməsinə nail olmağa xüsusi önəm
verib. Bu, ölkə rəhbərinin nüfuzlu
dövlət başçıları, beynəlxalq təşkilatların
rəhbərləri ilə söhbətlərində də öz aydın
ifadəsini tapıb.
Cənubi Qafqazda postmüharibə
dövründə Azərbaycanın sülhə, sabitliyə
və proqnozlaşdırılmaya sadiqliyi xüsusilə
Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən yüksək
səviyyədə dəstəklənib. Xatırladaq ki, bu
təşkilat dünyada mövcud olan ən böyük
siyasi və iqtisadi mərkəzlərdən biridir,
qərəzsiz və bitərəfdir, Azərbaycan və
Ermənistan tərəfindən etimad göstərilir. Bu
nüfuzlu qurumun məqsədi, ilk növbədə,
Azərbaycan–Ermənistan münasibətlərinin
normallaşdırılmasıdır.
Son illər Azərbaycanla Aİ arasında
münasibətlərin yeni inkişaf səviyyəsinə
yüksəlməsi, bu qurumla enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
ölkəmizin rolunun daha da yüksəlməsi, Aİ
Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə Prezident
İlham Əliyev arasında intensiv dialoq və
təmaslar iki ölkə arasında münasibətlərin
normallaşması istiqamətində müvafiq
mexanizmin formalaşması və
predmetli danışıqlara başlanması, sülh
müqaviləsi, sərhədlərin delimitasiyası,
kommunikasiyaların açılması kimi
məsələlərin həlli istiqamətində əməli
addımlar atılması üçün mühüm şərtdir.
Bununla bağlı, ilk növbədə, onu qeyd
edə bilərik ki, dövlətimizin başçısının Aİ
Şurasının Prezidenti Şarl Mişellə davamlı görüşləri və apardığı danışıqlar
nəticəsində postmüharibə dövründə yeni
format – Brüssel sülh gündəliyi yaranıb.
İlk üçtərəfli görüş 2021-ci il dekabrın
14-də keçirilib, bununla da Prezident
İlham Əliyev və Şarl Mişel tərəfindən
Brüssel sülh gündəliyinin əsası qoyulub.

Erməni fitnəkarlığının sonu…
Həmin məlumatda avtomobil
yolunun tikintisi zamanı 7,3 milyon
kubmetr həcmində qazma-tökmə və
1,3 milyon kubmetr həcmində qaya
partlatma və digər mühəndis-texniki
işlərinin yerinə yetirildiyi, həmçinin
bütün inşaat layihələrinin tərtib olunan
cədvələ uyğun texnoloji ardıcıllıqla
gerçəkləşdirildiyi qeyd edilir.
Xatırladaq ki, tikintisinə ötən ilin iyul
ayında başlanılan yeni yolun ümumi
uzunluğu 32 kilometr təşkil edir (bundan
10 kilometri Ermənistan ərazisində
yerləşir). Yoxuşlarda 3, digər hissələrdə
2 hərəkət zolaqlı olan magistralın layihə
üzrə hərəkət hissəsinin eni 7-10,5 metr,
torpaq yatağının eni isə 12-15 metrdir.
Beləliklə, Laçın şəhərinə daxil
olmadan yeni avtomobil yolununun
tikintisinin tamamlanması daim özlərini
məzlum göstərən ermənilərin “doğma yurdlarından” qovulması harayı
ilə müşayiət olunur. Yəni köhnə,
sülhməramlıların məsuliyyət zonasında yerləşən yolun ətrafında yerləşən
bir neçə kəndin sakinləri tərəfindən
həyasız, heç bir əndazəyə sığmayan
iddialar–guya onlar üçün doğma olan
bu yerlərdən “didərgin” salınması kimi
ədalətsiz fikirlər səsləndirilir. Amma
onlardan bura haradan gəldiklərini, nə
üçün məskunlaşdırıldıqlarını soruşan
belə tapılmır. Əslində, bunu özləri də,
Ermənistan rəhbərliyi də, nəhayət,
havadarları da yaxşı bilirlər.
Şübhəsiz ki, 30 ilə yaxın müddət
ərzində Azərbaycanın ərazilərini işğal
edən, torpaqlarını talayan, sərvətlərini
daşıyıb Ermənistana aparan, Qarabağ
bölgəsində etnik təmizləmə siyasəti
aparan işğalçı ölkədə yaxşı bilirlər ki,
həmin kəndlərdən indi köçürülmələrinə
başlanılan ermənilər qeyri-qanuni
məskunlaşmanın qurbanlarıdır.
Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən
30 il ərzində beynəlxalq qurumlara
Ermənistanın qanunsuz köçürülmələri
ilə bağlı dəfələrlə müraciətlər edilib və
bu müraciətlər cavabsız qalıb.
Xatırladaq ki, Laçının Zabux
kəndinin hazırda Azərbaycanı haqsızlıqda ittiham edən erməni “sakinləri”
Yaxın Şərqdən köçürülüblər. Qeyd
edək ki, bu məskunlaşmada xaricdəki
erməni diasporu və müxtəlif ianələr
toplayan fondlar fəal rol oynayıblar. İndi
qəribədir ki, 30 il bundan əvvəl həmin

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində
icra olunan mühüm yol infrastrukturu layihələrindən biri
də Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun
tikintisidir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin
məlumatında yolda aparılan tikinti işlərinin artıq yekunlaşdığı
bildirilir.
gəlmə ermənilər işğal olunmuş ərazilərə
yerləşdirilmələrinin və aldanmalarının
fərqində deyillər. Bu qədər yaddaşsızlıq ola bilərmi? Yox, buna inanmaq
mümkün deyil. Sadəcə, bu, erməni
fitnəkarlığı və ikiüzlülüyüdür…
Yeri gəlmişkən, bu məqamda
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin
müdiri Hikmət Hacıyevin “Twitter“
hesabındakı paylaşımına nəzər salaq.
Prezidentin köməkçisinin beynəlxalq
ictimaiyyətə mesajı diqqət çəkir:
“Laçının işğalı və yağmalanmasından
sonra Yaxın Şərqdən olan ermənilər
qanunsuz olaraq bu ərazilərdə
məskunlaşdırılıblar”.
Hikmət Hacıyev “The Times”
nəşrinin işğalla bağlı reportajını da
paylaşıb. “Ermənistan tərəfindən
1992-ci ildə Laçının Zabux kəndinin
qanunsuz işğalı, yandırılması və
yağmalanması ilə bağlı Robert Siilinin “The Times” reportajı. İşğaldan
sonra Yaxın Şərqdən olan ermənilərin
qanunsuz məskunlaşdırılması aparıldı.
Əlyazmalar yanmır”, – deyə Prezidentin
köməkçisi vurğulayıb.

Tarixi həqiqət isə budur ki, Laçın işğal edilənədək nə şəhərin mərkəzində,
nə də hazırda ermənilərin haray saldıqları Zabux kəndində bir nəfər də olsun
erməni sakin yaşamayıb. Ermənilər
bura işğal dövründə xaricdən məqsədli
şəkildə gətirilib və məskunlaşdırılıb.
Yəni, onların Azərbaycandan
vətəndaşlıq, yaxud kompensasiya
istəmək hüquqları heç bir halda yoxdur.
Onlar tələblərini yalnız Ermənistan
hakimiyyətindən edə bilərlər ki, nə üçün
vaxtı ilə işğal edilmiş ərazilərə aldadılaraq yerləşdiriliblər və indi bu duruma
düşüblər.
Bax, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi - Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət
məsələləri üzrə şöbə müdiri Hikmət
Hacıyevin paylaşımı da bu məqsədi
daşıyır: bütün dünya, bütün erməni
havadarları bilməlidirlər ki, bu gün
“Qarabağdan zorla qovulan” ermənilər
Ermənistanın Laçının işğalından sonra
xaricdən gətirilərək yerləşdirdikləri
əcnəbi vətəndaşlardır.
Xatırladaq ki, 30 illik işğal dövründə
Ermənistan təkcə əcnəbi vətəndaşları
zorla doğma torpaqlarımızda

məskunlaşdırmaqla kifayətlənməyib.
Qəsbkar dövlət həm də ərazilərimizi
talayıb, şəhər və kəndlərimizi
yer üzündən silib, maddi-mədəni
nümunələrimizi xarabalığa çevirib.
İndi hay-küy salıb Zabux və digər
kəndlərimizi özününküləşdirməyə
çalışın xaricdən gətirilən ermənilər üçün
bu ərazilər doğma torpaq ola bilməz,
ona görə ki, soydaşları 30 il ərzində
bu əraziləri elə günə qoyub, elə hala
gətiriblər ki, bu yerlərə sahib çıxmağa,
bu kənd və şəhərlərə Vətən deməyə
heç birinin mənəvi haqqı çatmır. Murdar
əlləri ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
Xirosimaya çevrilib. Azərbaycanlıların
əzəli-əbədi yurd yerlərinin indi, necə
deyərlər, izi-tozu belə yoxdur. Bu,
dünyada misli-bərabəri görünməyən bir
vəhşilik, vandallıqdır. Hələ biz onların
utanıb-qızarmadan, həyasızcasına
özününküləşdirdikləri Şuşa və Hadruta
yiyəlik edəcəkləri xəyalarını demirik.
Sual vermirik ki, o təbiət inciləri olan
şəhərlər sizin idisə, niyə 30 il ərzində
həmin torpaqlara yad gözlə baxırdınız?
Niyə daşı-daş üstə qoymurdunuz?
Axı heç kim sizə mane olmurdu, istər
beynəlxalq təşkilatlar, istərsə də dünya
gücləri işğalçılığınız, qəsbkarlığınız
qarşısında susurdular, o torpaqların
əsl sahiblərinin illərlə tikib-qurduqlarını
vəhşicəsinə niyə dağıtmağınız barədə
bir kəlmə fikir yürütmürdülər. Siz də elə
zənn edirdiniz ki, vəziyyət elə belə, yüz
illərlə davam edəcək, evlərin divarlarını
söküb, meşələrdəki ağacları doğrayıb
satacaqsınız. Amma yanılırdınız. Anlamırdınız ki, barbarcasına dağıtdığınız
həmin yurd yerlərinin didərgin düşən
sahiblərinin səbir kasası daşan günlərin
birində dərsinizi verəcək, sizin kimliyinizi özünüzə tanıdacaq...
Ermənistanın quduzluğu, qəddarlığı
bitib-tükənmir. İnsan qanına susayan
bu vəhşi qəbilə tayfasının törətdikləri
cinayətlər adamı dəhşətə gətirir. Elə torpaqlarımızın başdan-başa minalanması
bunun bariz ifadəsidir. Onlar təkcə işğal
dövründə deyil, həm də torpaqlarımızı
tərk edərkən bütün yollarımıza, şəhər
və kəndlərimizə saysız-hesabsız mina
basdırıblar.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələri
və qanunsuz erməni hərbi birləşmələri
ünsürlərinin sülh sazişinin imzalanmasına
təhlükə törətdiyini, terrorçuların
torpaqlarımızdan çıxarılması zəruriliyini
vurğulayıb.
Yeri gəlmişkən, dövlətimizin başçısı
Vətən müharibəsindən sonra Ermənistana
dəfələrlə xatırladaraq, bu ölkəyə məxsus
qanunsuz silahlı dəstənin Azərbaycan
ərazisindən çıxarılmasını tələb edib.
Prezident İlham Əliyev sonuncu dəfə
birgə bəyanatın tələbinə uyğun olaraq,
qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin
ərazilərimizdən çıxarılmadığı və təxribatlar
törədildiyi təqdirdə, Azərbaycan tərəfinin
müvafiq formada öz təhlükəsizliyini
gerçəkləşdirmək üçün ciddi addımlar
atacağını bildirib. Lakin Ermənistan bu sərt
xəbərdarlıqdan nəticə çıxarmayıb, əvvəlki
xarakterinə sadiq qalaraq, təcavüzkar,
təxribatçı və işğalçılıq mövqeyini nümayiş
etdirib. Nəticədə avqustun 3-də Laçın
rayonu istiqamətində Azərbaycan
Ordu bölmələrinin mövqelərinin erməni
separatçıları tərəfindən intensiv atəşə
tutulması nəticəsində müddətli hərbi
xidmətdə olan əsgər Anar Kazımov şəhid
olub.
Xatırladaq ki, Ermənistanın sonuncu
təxribatına cavab olaraq, Azərbaycanın
keçirdiyi “Qisas” əməliyyatı çərçivəsində
düşmən, sözün əsl mənasında,
növbəti ağır zərbə aldı. Bu antiterror
əməliyyatı nəticəsində Laçın və Kəlbəcər
istiqamətində strateji yüksəklik (Sarıbaba)
silahlı qüvvələrimizin nəzarətinə keçdi.
Bundan başqa, Kiçik Qafqaz dağ
silsiləsinin Qarabağ istiqamətində mühüm
yüksəklikdə (Qırxqız) də ordumuz
mövqeləndi.
Azərbaycan Ordusu “Qisas” əməliyyatı
ilə Prezident İlham Əliyevin sözü ilə əməli
arasında vəhdət olduğunu bir daha işğalçı
Ermənistanın diqqətinə çatdırdı, düşmənin
silahlı dəstələrinin ərazilərimizdən
çıxarılmadığı və təxribatlar törətdiyi halda
cəzalandırılacağı fikrinin təsdiqlədiyini
sübuta yetirdi.
Azərbaycan qlobal öhdəliklərə,
humanizm dəyərlərinə sadiqliyini daim
nümayiş etdirir, sülh və təhlükəsizliyin
gerçəkləşdirilməsi istiqamətində çevik,
konstruktiv siyasət həyata keçirir. Bütün bu
səylər isə dünyada yüksək dəyərləndirilir,
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
dəstəklənir.
Azərbaycan yerləşdiyi regionda
davamlı sabitliyin yaranması,
möhkəmlənməsi üçün təkcə təşəbbüslərlə
çıxış etmir, eyni zamanda, bu məsələdə
öz əməli töhfəsini də əsirgəmir, həmin
istiqamətdə real addımlar atır və bölgənin
yeni əməkdaşlıq formatının qurulması
məqsədilə infrastruktur layihələrinin
icrasını sürətləndirir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Vətən uğrunda mübarizə aparanlar, bu yolda şəhidlik zirvəsinə ucalanlar,
sağlamlığını itirənlər unudulmurlar. Onlar daim ehtiramla yad edilir, adları
əbədiləşdirilir, yetişən gənc nəslə nümunə göstərilirlər. Axı onlar şərəfli bir
yolda–torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı canlarını qurban verib, yaxud sağlamlıqlarını itiriblər. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva bu qəbildən olan insanların sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi, mənzil-məişət, həmçinin digər problemlərinin
aradan qaldırılması üçün bütün imkanlardan istifadə edirlər. Möhtərəm
Prezidentimiz şəhid ailələrinə və qazilərə davamlı diqqət və qayğını dövlət qurumları qarşısında prioritet vəzifə kimi qoyub. Bu gün bütün dövlət qurumları
və ictimai təşkilatlar şəhid ailələrini, döyüşlərdə yaralananları və müharibə iştirakçılarını diqqətdə saxlayır, onlarla görüşlər keçirir, mövcud problemlərinin
həllində köməklik göstərilməsi məqsədilə davamlı tədbirlər görürlər.

Dövlət hər zaman öz əsgərinin yanındadır

Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sosial siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı
və onun firavan yaşam tərzi dayanır. İki il öncə,
koronavirus kabusu dünyanı lərzəyə saldığı
vaxtda ölkəmizdə pandemiyaya qarşı ciddi
mübarizə başlandı. İlk növbədə, əhalinin rifahının yüksəldilməsi qarşıya bir vəzifə kimi qoyuldu
və ölkəmiz ağır sınaqdan alnıaçıq, üzüağ çıxdı.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi,
xüsusilə şəhid ailələrinin, qazilərin, müharibə
veteranlarının diqqət mərkəzində saxlanılması, onların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi,
mənzillərlə, avtomobillərlə, işlə təmin olunmaları
istiqamətində mühüm addımlar atılır.
Bəzi faktları diqqətə çatdırmaq istərdim.
Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə
postmüharibə dövründə icra olunan sosial dəstək paketi 100 min şəxsi əhatə edib,
şəhidlərin ailə üzvləri və müharibə iştirakçılarından ibarət 93 min nəfərə 103 min sosial
ödəniş təyin olunub, mənzil proqramı 5 dəfə
genişləndirilib. Həmin kateqoriyadan olan
insanlara 2021-ci ildə 3000, postmüharibə
dövründə 3500 mənzil verilib. Ümumilikdə isə
12500 şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və
fərdi evlə, 7400 müharibə əlili avtomobillə təmin
olunub. Eyni zamanda, 300 müharibə əlili müasir protezlərlə təmin edilib, 11 min şəxs aktiv
məşğulluq proqramlarına cəlb olunub. Bütün
bunlar bir daha təsdiqləyir ki, şəhid ailələrinə
və qazilərə qayğı dövlətin prioritet fəaliyyət
istiqamətidir.
1997-ci il avqustun 2-dək olan xidmət
dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya
quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar sağlamlığını
itirmiş döyüşçülərimizə birdəfəlik maddi yardımın verilməsi bu sahədə irəliyə doğru atılmış
daha bir addımdır. Xatırladım ki, I dərəcə əlilliyi

olanlara 8 min 800 manat, II dərəcə əlilliyə görə
6 600 manat, III dərəcə əlilliyə görə isə 4 min
400 manat birdəfəlik maddi yardım ödənilir.
Şəhid ailələrinə, qazilərə və müharibə veteranlarına yüksək səviyyədə diqqət göstərilməsi
hər bir soydaşımızın ürəyincədir. Çünki məhz
əsgər və zabitlərimizin yüksək döyüş ruhu və
əzmkarlığı sayəsində dünyada əks-səda yaradan tarixi Qələbə qazandıq.
Azərbaycan şəhid ailələrinə, qazilərə və
müharibə veteranlarına göstərilən diqqət və
qayğıya görə dünya miqyasında nümunəvi
dövlət sayıla bilər. Hər kəs əmin ola bilər ki,
dövlət öz əsgərinin yanındadır və bundan sonra
da yanında olacaq.

Səhər İSMAYILOVA,
politoloq
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Yeni Azərbaycan Partiyasının
İdarə Heyətinin iclası keçirilib

Avqustun 11-də Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə
Heyətinin videokonfrans formatında genişləndirilmiş iclası
keçirilib. İclasda partiyanın Təftiş Komissiyasının, Veteranlar
Şurasının, Gənclər Birliyinin və yerli təşkilatlarının sədrləri, YAP
Mərkəzi Aparatının məsul əməkdaşları və “Yeni Azərbaycan”
qəzetinin baş redaktoru iştirak ediblər.
İclasın müzakirəsinə Yeni
Azərbaycan Partiyasının 30 illik
yubileyi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı
və partiyanın fəaliyyətinə dair cari
məsələlər çıxarılıb.
YAP Sədrinin müavini-Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov Yeni
Azərbaycan Partiyasının 30 il ərzində

zəngin və şərəfli inkişaf yolu keçdiyini, möhtəşəm nailiyyətlər qazandığını
diqqətə çatdırıb. Yüksək nüfuza malik
olan YAP-ın qalib xalqımızın Zəfər
partiyası olduğunu və sıralarının
ildən-ilə genişləndiyini bildirən Tahir
Budaqov yubiley çərçivəsində həyata
keçiriləcək tədbirlərin Heydər Əliyev

irsinin, Prezident İlham Əliyevin
siyasətinin, partiyanın 30 illik inkişaf
yolunun öyrənilməsi və təbliği baxımından əhəmiyyətli olduğunu deyib.
YAP Sədrinin müavini partiyanın
Tədbirlər Planında əks olunmuş
məsələlərlə bağlı geniş məlumat
verib.
Sonra YAP İdarə Heyətinin üzvləri
Elmar Qasımov, Asif Əsgərov, Bayram Aslanov, Musa Quliyev və Hikmət
Məmmədov Tədbirlər Planının yüksək
səviyyədə hazırlandığını və partiyanın
30 illiyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar
bütün zəruri məsələlərin nəzərə alındığını vurğulayıblar.

Tədbirlər Planı yekdilliklə təsdiq
edilib.
Sonra iclasda digər məsələlərə
baxılıb.
YAP İdarə Heyətinin üzvləri Tahir
Mirkişili, Elmar Qasımov, Cavid
Osmanov, Bahar Muradova, Ramiz
Hüseynov, Elnur Sadıqov və “Yeni
Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru
Alqış Musayev cari məsələlərlə bağlı
çıxış ediblər.
Müzakirəyə çıxarılan hər bir
məsələ ilə bağlı müvafiq qərar qəbul
olunub.

“Xalq qəzeti”

YAP Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tahir Budaqov Çinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri xanım Qo Minin təşəbbüsü ilə avqustun 11-də
Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatında səfirlə YAP
Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov
arasında görüş keçirilib.

Görüşdə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Çin Kommunist Partiyası arasında əlaqələrin mövcud vəziyyətindən
məmnunluq ifadə olunub, Azərbaycan
ilə Çin arasında siyasi, iqtisadi, humanitar sahələrdə münasibətlərin uğurla
inkişaf etdiyi vurğulanıb.
Xanım Qo Min Çinin Azərbaycanı
dost və tərəfdaş ölkə olaraq gördüyünü, daim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini
bildirib. O, son zamanlar Tayvan
ətrafında yaranmış gərgin vəziyyətlə
bağlı rəsmi Pekinin mövqeyini
çatdıraraq Vahid Çin prinsipinin
əhəmiyyətini vurğulayıb.
YAP Sədrinin müavini Tahir Budaqov qeyd edib ki, ərazilərinin bir
hissəsi 30 ilə yaxın müddətdə işğal
altında qalmış, bir milyondan artıq
qaçqın və məcburi köçkün problemi
ilə üzləşmiş Azərbaycan beynəlxalq
hüququn təməlində dayanan suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə
hər zaman önəm verib. Bu baxımdan,
Azərbaycan Çinin ərazi bütövlüyünə,
Vahid Çin prinsipinə dəstəyini

dəfələrlə ən yüksək səviyyədə ifadə
edib və bu gün də eyni mövqedədir.
Eyni zamanda, Cənubi Qafqazda sülh
və etimad quruculuğu məsələsindən
danışan Tahir Budaqov Ermənistanın
10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli
Bəyanatın tələblərini, o cümlədən qanunsuz silahlı birləşmələrin Qarabağ
bölgəsindən çıxarılması və Zəngəzur
dəhlizinin reallaşdırılması ilə
əlaqədar öhdəliklərini hələ də yerinə
yetirmədiyini vurğulayıb. O, bununla
bağlı İrəvana beynəlxalq təzyiqlərin
artırılmasının vacibliyini qeyd edib,
bu məsələdə Çinin də Azərbaycanın
haqlı mövqeyini müdafiə edəcəyinə
ümidvar olduğunu bildirib. Bundan
əlavə, Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərində bərpa-quruculuq
işlərinin görüldüyünü diqqətə çatdıran
YAP Mərkəzi Aparatının rəhbəri Çin
şirkətlərinin bu işlərdə fəal iştirakına
geniş imkanların olduğunu söyləyib.
Görüşdə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Çin Kommunist Partiyası
arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri də müzakirə olunub.

Azərbaycanın Rus İcması rusiyalı hərbi ekspert
Frans Klintseviçə etirazını bildirib
Azərbaycanın Rus İcması rusiyalı hərbi ekspert, ehtiyatda
olan polkovnik Frans Adamoviç Klintseviçə açıq məktub
göndərib, məktubda onun “Rusarminfo” kanalına müsahibəsi
ilə əlaqədar etirazını bildirib.
Məktubda deyilir:
“Hörmətli cənab Klintseviç!
Biz Rusiya telekanallarında, müxtəlif
analitik proqramlarda sizin şərhlərinizə
tez-tez baxırıq. Siz dünyada baş verən
bir çox hadisələrə hərbi ekspert kimi
prinsipial qiymətlər verirsiniz, lakin sizin
yutub kanalında yayılan, “Rusarminfo”
kanalına verdiyiniz sonuncu müsahibə
sizin obyektiv, bilikli, sağlam düşüncəli
hərbi siyasi ekspert olmağınız barədə
fikirlərin üstündən xətt çəkdi.
Siz ya Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin tarixini və onun
nəticələrini əsla bilmirsiniz, ya da
bilərəkdən, erməni kütləvi informasiya vasitələrinə yarınmaq, onların
nəzərində “həqiqət və ədalət uğrunda
mübariz” kimi görünmək üçün həqiqəti
təhrif edirsiniz.
Yəqin ki, sizə xatırlatmaq artıq
olmaz, Azərbaycan 30 il ərzində erməni
silahlı dəstələri tərəfindən işğal edilmiş
öz əzəli torpaqlarını dinc yolla azad
etmək üçün hər cür səy göstərib. Onu
da xatırladaq ki, dünyanın istisnasız
olaraq bütün ölkələri, o cümlədən
Rusiya Federasiyası da Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Bütün bu illər
ərzində Ermənistan BMT Təhlükəsizlik
Şurası tərəfindən 1993-cü ildə qəbul
edilmiş və Azərbaycanın işğal edilmiş
torpaqlarının dərhal azad olunmasını
nəzərdə tutan dörd qətnaməsinə etinasızlıq göstərib.
Yalnız 2020-ci ilin sentyabrında Ermənistan tərəfindən silahlı
təxribatdan sonra Azərbaycan silahlı
əks-hücum əməliyyatları keçirib və 44
günlük Vətən müharibəsi nəticəsində

Qələbə qazanıb, öz ərazilərini
ermənilərin çoxillik işğalından azad
edib.
2020-ci il noyabrın 10-da Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən
imzalanmış üçtərəfli Bəyanat qəbul
edilib. Həmin sənəddə başqa bəndlərlə
bərabər, 4 nömrəli bənddə açıq-aşkar deyilir: “Rusiya Federasiyasının
sülhməramlı kontingenti Ermənistan
silahlı dəstələrinin Azərbaycanın
beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış
ərazilərindən çıxarılmasına paralel
olaraq regionda yerləşdirilir”.
Bu il avqustun 3-də Azərbaycan
Ordusu Qarabağda qanunsuz erməni
silahlı dəstələrinin azərbaycanlı
hərbi qulluqçunun həlak olması ilə
nəticələnmiş təxribat-terror provokasiyasının qarşısını almaq üçün “Qisas”
əməliyyatı keçirib.
Hörmətli Frans Adamoviç, bir suala
cavab verin: erməni silahlı dəstələri
Azərbaycanın əzəli torpağında nə edir?
Nə üçün onlar indiyə qədər Azərbaycan
ərazisindən çıxarılmayıb, kim onlara bu
günə qədər bizim vətəndaşlarımızı atəşə
tutmaq və öldürmək hüququ verib?
Siz deyirsiniz ki, bu, Azərbaycan
və Türkiyə xüsusi xidmətlərinin provokasiyalarıdır. Bu, qərəzli yalandır!
Hərbi zabit kimi sizə gözəl məlumdur
ki, bu provokasiyalar yalnız Azərbaycan
ilə Ermənistan arasında sərhədlərin
delimitasiyası və demarkasiyasını,
sülh müqaviləsi imzalanmasını uzadan
erməni tərəfinə lazımdır.
Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə

praktiki olaraq dərhal bərpa işlərinə
başlayıb, Ermənistanı sülh müqaviləsini
imzalamağa və regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması üzərində
birgə işləməyə çağırıb.
Siz Azərbaycanın öz ərazisində
təhlükəsizliyi təmin etmək, sosial
obyektlər tikintisini nizamlamaq, dağıdılmış mədəniyyət abidələrini bərpa
etmək istəyini Rusiya ilə Ermənistan
arasında xüsusi münasibətləri pozmaq
məqsədilə eskalasiya və provokasiya
adlandırırsınız?!
Siz vurğulamısınız ki, Rusiyanın sülhməramlı fəaliyyətində onun
mövqeyinə etinasızlıq göstərilir. Bu, nə
vaxt və kim tərəfindən olub? Rusiya
ilə Azərbaycan arasında Müttəfiqlik
Qarşılıqlı Fəaliyyəti barədə 2022-ci il 22
fevral tarixli Bəyannamədə bir daha vurğulanıb ki, iki dövlət “öz münasibətlərini
müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti, qarşılıqlı
hörmət, iki ölkənin müstəqilliyi, dövlət
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və dövlət
sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında
qurur”.
Cənab Klintseviç, siz deyirsiniz:
“Rusiya Ermənistanı tək qoymayacaq”,
“Rusiya Ermənistanı müdafiə edəcək”.
Kimdən? Məgər Ermənistana kimsə
hücum edib? Məgər iyrənc provokasiyalar Ermənistan torpağında baş verir?
Siz bütün Rusiya adından danışarkən
bunları bilməlisiniz!
Ermənistana sevgi və sədaqətinizi
bəyan etməklə, “Ermənistanla xüsusi münasibətləri” qeyd etməklə,
rusların Ermənistandan qovulmasını,
Ermənistanda təhsilin rus dilində olduğu
məktəblərin olmamasını, nasizmin və
faşizmin əlaltısı Qaregin Njdeyə heykəl
qoyulmasını, İrəvanda Rusiyanı təhqir
edən, Rusiya bayraqlarını yandıran
ermənilərin izdihamlarını unudursunuz.
Bəs sizin ardıcıllığınız və prinsipiallığı-

nız harada qaldı?!
Azərbaycan multikultural ölkədir,
burada Azərbaycan vətəndaşları olan
120 mindən çox rus yaşayır. Rus dili
inkişaf edir, təhsilin rus dilində olduğu
bütün məktəblər qalıb (onların sayı
344-dür), ali məktəblərdə təhsilin rus
dilində olduğu fakültələrdə 18 mindən
çox tələbə oxuyur.
Qarabağ müharibəsi illərində
rus gənclərin çoxu könüllü olaraq
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarına
daxil olub və döyüşlərdə respublikanın
ərazi bütövlüyünü qoruyub. Onların arasında orden və medallarla təltif olunanlar da, Azərbaycanın Milli qəhrəmanları
da var. Ermənistanda belə ruslar
varmı?! Ümumiyyətlə, bu monomilli
dövlətdə ruslar qalıbmı?!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev dəfələrlə
bəyan edib ki, Xankəndi şəhərində və
Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilər
öz evlərində qalacaq, onlar bizim
respublikanın vətəndaşlarıdır və onların
hüquqları etibarlı şəkildə qorunacaq.
Bəs Azərbaycan ərazisində törədilən
provokasiyalar kimə sərfəlidir?
Azərbaycan ərazilərinin işğalı 30 il
davam edib: müxtəlif millətlərdən olan
on minlərlə gənc vəhşicəsinə qətlə yetirilib, yüz minlərlə insan qaçqın düşüb,
Azərbaycanın şəhər və kəndləri yerləyeksan edilib, milli sərvətləri talanıb.
Bu gün erməni faşizmi haqqında uzun
müddət və əsaslı şəkildə danışmaq
olar.
Ümidvarıq ki, siz haçansa zabit
şərəfini xatırlayacaq və təkcə “zavallı
və bədbəxt Ermənistan” haqqında
deyil, həm də sülhsevər, qəhrəman,
əməksevər və beynəlmiləlçi Azərbaycan
haqqında danışacaqsınız”.

AZƏRTAC

V İslam Həmrəyliyi
Oyunları çərçivəsində
“Azərbaycan günü” keçirilib
Türkiyənin Konya şəhərində təşkil olunan V İslam Həmrəyliyi Oyunları
çərçivəsində avqustun 11-də “Azərbaycan günü” keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Atletlər kəndində
təşkil olunan tədbirdə Azərbaycan gənclər
və idman naziri Fərid Qayıbov, Türkiyənin
gənclər və idman naziri Mehmet Kasapoğlu,
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK)
vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, baş
katib Azər Əliyev, gənclər və idman nazirinin
müavini Mariana Vasileva, Milli Olimpiya
komitələrinin nümayəndələri, idmançılar və

söyləyən A.Əliyev deyib: “İdman heyətimizdə
Olimpiya çempionları, bir neçə qat dünya
çempionları, eləcə də gənc idmançılar var və
onlar öz güclərini dünyaya nümayiş etdirirlər.
Mən, həmçinin bu İslamiadanın yüksək
səviyyədə təşkil olunmasına və burada
bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə qardaş Türkiyədən olan təşkilatçılara öz dərin
minnətdarlığımı bildirirəm”.

könüllülər iştirak ediblər.
MOK-un baş katibi Azər Əliyev sonuncu İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci
ildə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində
keçirildiyini xatırladıb. Qeyd edib ki, koronavirusla əlaqədar uzun müddət fasilədən sonra
qardaş Türkiyədə, tarixi Konya şəhərində V
İslam Həmrəyliyi Oyunlarına şahidlik edirik. Azərbaycanın Oyunlara 200-dən artıq
idmançıdan ibarət böyük heyətlə qatıldığını

Daha sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib. Musiqili gecədə müğənni İsmayıl
İsmayılzadənin ifaları, “Tərəkəmə”, “Cəngi”,
“Dərbəndi”, “Naz eləmə”, “Sarı gəlin” və
“Tambourine” rəqsləri tamaşaçılar tərəfindən
böyük hərarətlə qarşılanıb.
Sonda “Şuşa” musiqi qrupunun və
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti
Nurlanə Abdullazadənin ifaları ilə tədbirə
yekun vurulub.

Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində
səyyar ədliyyə xidmətləri təşkil edilib
Vətən müharibəsində qazanılmış parlaq
Qələbədən sonra Azərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
fəal iştirakı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilər
əsaslı şəkildə bərpa olunur, Qarabağın və
Şərqi Zəngəzurun dirçəlişini sürətləndirən
genişmiqyaslı nəqliyyat, istehsal, ticarət, turizm
infrastrukturlarının yaradılması üzrə çoxşaxəli
layihələr, nəhəng bərpa-quruculuq işləri həyata
keçirilir.

Tarixi torpaqlarımızda
layiqli yaşayışın bərpasına
yönəlmiş nəhəng quruculuq
işləri, o cümlədən regionda
davamlı təhlükəsizliyin və
asayişin təmin edilməsi üçün
aparılan minatəmizləmə
əməliyyatlarına cəlb olunan
xeyli sayda işçilərin hazırda
bu ərazilərdə çalışması, eyni
zamanda, Böyük Qayıdışın
ilkin mərhələsi kimi əhalinin
Şərqi Zəngəzura köçürülməsi,
burada müasir infrastrukturla
yanaşı rahat həyat tərzi və
dövlət xidmətlərinə əlçatanlığı
şərtləndirir.
Bununla əlaqədar Ədliyyə
Nazirliyinin təşəbbüsü ilə bu
yaxınlarda Şuşa şəhərində
keçirilmiş məhkəmə-hüquq
islahatlarının mütərəqqi
nəticələrinə dair konfransda
Azərbaycan Prezidentinin tap-

şırıqlarına uyğun olaraq qarşıda duran yeni, xüsusilə azad
edilmiş ərazilərimizdə ədliyyə
və məhkəmə fəaliyyətinin
bərpası, o cümlədən
bu sahədə xidmətlərin
əlçatanlığının təmin olunması ilə bağlı vəzifələr
müzakirə olunmuş, tədbirlər
müəyyənləşdirilib.
Nazirlik tərəfindən ədliyyə
və məhkəmə xidmətlərinin
elektronlaşdırılması, o
cümlədən mobil tətbiqlər
üzərindən göstərilməsi
məsələlərinə daim xüsusi önəm
verilir.
İctimai tələbatlılığı ilə seçilən
“Mobil notariat” tətbiqi vasitəsilə
son dövrdə aparılmış yüzlərlə
notariat hərəkəti məhz həmin
ərazilərdən müraciət edən
vətəndaşları əhatə edib.
“Smart city/Smart village”

konsepsiyasına uyğun olaraq
yenidən salınmış Zəngilan
rayonunun Ağalı kəndində də
müasir xidmətlərin təşkili nazirliyinin diqqət mərkəzindədir.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki,
avqustun 11-də ədliyyə işçiləri
Ağalı kəndində olaraq innovativ texnoloji dəstək əsasında
sakinlərə səyyar xidmətlər
göstəriblər.
Bir çox dövlət orqanlarının
informasiya resursları ilə inteqrasiya olunmuş Ədliyyə Nazirliyinin informasiya sistemləri
vətəndaşlardan əlavə sənəd
tələb etmədən xidmətlərin
yerində dərhal göstərilməsini
mümkün edir.
Vətəndaş məmnunluğu
prinsipi əsasında təqdim olunan xidmətlər əhalinin ehtiyaclarından irəli gələrək onların
gündəlik həyatlarında zəruri
olan vətəndaşlıq vəziyyəti
aktlarının dövlət qeydiyyatı və
notariat əməliyyatlarını əhatə
edir.
Həyata keçirilən tədbirlər
çərçivəsində, həmçinin hüquqi
maarifləndirilmə işi aparılmaqla
müasir xidmət üsulları barədə
vətəndaşlara məlumatlar
verilib, onları maraqlandıran
məsələlər üzrə zəruri hüquqi
yardım göstərilib, xidmət prosedurları və bu sahədə tətbiq
elektron resurslar və innovativ
həllər haqqında məlumatları
özündə əks etdirən bukletlər
paylanılıb.
Ədliyyə xidmətlərindən heç
bir yerə getmədən və sənəd
toplamadan yararlanması
imkanları Zəngilan rayonunun
Ağalı kənd sakinləri arasında
böyük rəğbətlə qarşılanıb.
Bu növ fəaliyyətin,
həmçinin “ASAN xidmət”
çərçivəsində göstərilməsi də
nəzərdə tutulur.
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12 Avqust Xəzər Dənizinin Ətraf Mühitinin Mühafizəsi Günüdür
Xəzərin səviyyəsinin qalxması,
bunu yaradan amillər mütəxəssislər
tərəfindən öyrənilir. Xəzər mühüm
balıqçılıq hövzəsidir, onun dibi neft,
qaz və başqa xammal ehtiyatları ilə
zəngindir. Mühüm su nəqliyyatı yoludur.
Ona görə də belə bir hövzənin hərtərəfli
qorunması, tədqiqi sahilyanı dövlətlərin,
beynəlxalq təşkilatların maraq
dairəsindədir.
Xəzər canlı aləmlə zəngin hövzədir.
Onun canlı aləmi mütəxəssisləri yaxşı
mənada heyrətləndirməkdədir. Balıqlar,
quşlar, su bitkiləri, onurğasız heyvanlar... Xəzərin sərvətidir. Dənizdə 1400-ə
qədər fauna növü, 110 balıq növü var.
Burada nərə, uzunburun, ağ balıq,
Xəzər qızılbalığı, ağ qızılbalıq, çəki,
xəşəm, kütüm və s. kimi qiymətli balıq
növləri yaşayır.
Dünyada ağ balığın 70 faizi,
Qara kürü isə bütünlüklə Xəzəryanı
dövlətlərin hesabına istehsal olunur. Müvafiq beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən çox qiymətli ağ balığın

ehtiyatı azalıb.
Azərbaycanda adam başına balıq
və balıq məhsullarının istehlakı ildə 7,3
kiloqram təşkil edir və bu, dünya üzrə
orta göstəricidən xeyli azdır.
Xatırladım ki, ETSN son iki ildir
ki, qiymətli balıq növlərinin populyasiyalarının və ehtiyatlarının vəziyyətini
qiymətləndirmək üçün Xəzər dənizində
illik mövsümi kompleks ekolioji
tədqiqatları bərpa edib.
Dənizdəki su quşları da təbiətin bizə
bəxş etdiyi möcüzədir. Qızılağac qoruğunun nadir iqlimi buranı su quşlarının
daimi məskəninə çevirib. Onlar Xəzərin
balıqları və sahil bitkiləri ilə qidalanırlar.
Şəxsən mən bir ekoloq kimi quşların
yuvalarında təzə pərvəriş tapan balaları
ilə mütəmadi üz-üzə gəlirəm. Təbiətin
bu möcüzəsinə sevinirəm.
Son illər Xəzərdə suitilərin öz-özünə
qırılması hadisəsi də müşahidə olunur.
Suitilər Xəzərin ekoloji barometrləridir.
Onlar çirklənmənin qurbanı olurlar.
Xəzərdə müxtəlif su bitkiləri də var.

Xəzər göstərilən qayğıya
heç vaxt borclu qalmır

Əhsən, “Qarabağ”, afərin,
Qurbanov, təbrik edirik!

Biz bu qələbəni çox gözləyirdik!
Unuda bilməyəcəyimiz idman hadisəsi, olduqca gərgin yarış, hər iki komandanın əzmkarlıqla dolu oyunu, sevindirici nəticə, qürurverici mənzərə idi.
Avqustun 9-da bizim üçün dost və tərəfdaş olan Budapeştdə, sözün həqiqi
mənasında, Qarabağ küləyi əsirdi. Bu ölkənin rəhbərləri təkcə müşahidəçi
qismində iştirak etdikləri Türk Şurasında deyil, bütün beynəlxalq qurumların
tədbirlərində dönə-dönə vurğulayıblar ki, Qarabağ Azərbaycanın əzəli, əbədi
torpağıdır. Çünki, macarlar haqqı sevir və həqiqəti deyə bilirlər.

Siyasi, diplomatik və iqtisadi sahələrdə
səmimi, ədalətli münasibət gördüyümüz
Macarıstandan idman yarışından sonra da ali
bir ədalət ifadəsini eşitdik. Belə ki, Ağdamın
“Qarabağ” futbol komandası UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində
Macarıstan çempionu “Ferentsvaroş” klubu ilə

din Məhəmmədəliyev, Qara Qarayev, Marko
Veşoviç, Bədavi Hüseynov, Marko Yankoviç,
Bəhlul Mustafazadə, Kadi Borges, Abdullah
Zubir, Tural Bayramov, Ramil Şeydayev və
İbrahima Vadji təkcə yaxşı oynamadılar, həm
də qeyri-adi bir əzmkarlıq nümayiş etdirdilər.
Əvəzedici kimi meydana buraxılan oyunçularımız da əsas heyətin oyununa layiq mübarizə
apardılar.
Beləliklə, Azərbaycan futbolu tarixində
təmsilçimiz ikinci dəfə Çempionlar Liqasının
pley-offunda oynayacaq. Eyni zamanda, bu
oyunda “Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında
qrup mərhələsinə vəsiqəni təmin edib. Bildirilir
ki, pley-off mərhələsinin ilk matçları avqustun
16-17-də, cavab görüşləri isə 23-24-də təşkil
olunacaq.
Qeyd etdiyimiz kimi, “Qarabağ”a uduzan
“Ferentsvaroş”un prezidenti Qabor Qubatov
feysbuk hesabında bizim komanda haqqında
yüksək fikir səsləndirmişdi. İşğalçı, separatçı,

cavab oyununa çıxmışdı. Budapeştdəki “Groupama Arena”da keçirilən oyun Azərbaycan
çempionunun 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşandan sonra rəqib komandanın prezidenti
Qabor Qubatov feysbuk hesabında yazmışdır
ki, “Bizdən daha yaxşı komandaya uduzduq.
Gələn həftə daha yaxşı olacağıq”. “Ədalət hissi
insanı həmişə ucaldır” – deyənlər nə qədər
haqlıdırlar…
“Qarabağ”ın “Ferentsvaroş”la oyununu
diqqətlə izlədim və komandamızın istənilən
hücumu və qol şansı zamanı Prezident İlham
Əliyevin səkkiz il qabaq bu komandanın
bütün heyətini qəbul edərkən səsləndirdiyi
fikirlər və Qurban Qurbanovun vədi yadıma

terrorçu, təxribatçı, uşaq qanı içən, Xocalı soyqırımını törədən, yüzlərlə şəhər və kəndimizi
otuz ildə Xirosimaya çevirən Ermənistanın
“Punik” komandasının Serbiyanın “Srvena Zvezda” komandası ilə oyunu isə faşist
təfəkkürlülərin təxribatları ilə müşayiət olunub.
İki görüşün nəticələrinə görə 0-7 hesabı ilə
məğlub olan ermənilər bu rəzil məğlubiyyətin
dərdini çəkmək əvəzinə, stadionda “Qarabağ
Ermənistandır, Kosovo Serbiyadır” kimi səfeh
pankartlar, şüarlar asmışdılar. Hələ, bu, az imiş
kimi, stadionda “bugünkü qələbəni Buzduxa
həsr edirik” şüarları da səsləndirilirdi və …
böyük hesabla məğlub oldular. Yeri gəlmişkən,
barbar qonşularımız iyulun 20-də – Çempion-

düşürdü. Belə ki, 2014-cü il dekabrın 17-də
“Qarabağ” futbol komandasını qəbul edən
dövlət başçımız Qurban Qurbanovun və
onun yetirmələrinin üzərinə çox böyük vəzifə
düşdüyünü demişdi: “Klubun adı “Qarabağ”dır,
bu da sizin üzərinizə əlavə məsuliyyət qoyur.
Əminəm ki, gələcək illərdə siz bu gözəl adı
şərəflə, ləyaqətlə daşıyacaqsınız və “Qarabağ”
klubu Azərbaycan xalqını yeni qələbələrlə
sevindirəcəkdir”. Bəli, cənab Prezident,
sevindirirlər!
Komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov isə həmin görüşdə söz vermişdi ki, xalqımızı hələ çox sevindirəcəyik: “Siz qeyd etdiniz
ki, futbolda uğurlarımız azdır. Həqiqətən, bu,
bizə təsir edir. Bunun üzərində daim çalışırıq
və inanıram ki, gələcək oyunlarımızda, gələcək
işlərimizdə Sizi və bütün Azərbaycan xalqını, o
cümlədən bütün qarabağlıları, köçkünlərimizin
hər birini sevindirəcəyik”. Afərin, Qurban
müəllim, sən və rəhbərlik etdiyin komanda
beş-altı ildir ki, hər birimizi sevindirirsiniz.
Bu məqamda komandamızın iki oyunun
nəticələrinə görə 4 – 2 hesablı qələbəsini
təmin edən uşaqların – bütün məşqçilər də onları belə adlandırırlar, futbolçuların özləri də –
adlarını çəkməyi özümə borc bilirəm. Şahrud-

lar Liqasının II təsnifat mərhələsində keçirilən
“Pünik” –“Düdelanj” matçı zamanı da təxribat
törətmiş, İrəvanda keçirilən qarşılaşmada tribunada asılan pankartda işğaldan azad etdiyimiz
Qarabağ Ermənistan ərazisi kimi göstərilmişdi.
Yəni bu adamlar siyasətdə, diplomatiyada,
hərbdə və digər sahələrdə gorbagor olduqları
kimi, idmanda da çökmüşlər. Amma erməni
xəstəliyi onların normal həyata qayıtmasına
əngəl törətməkdə davam edir.
Biz isə “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban
Qurbanovun Budapeştdəki oyundan sonra
keçirilən mətbuat konfransında rəqib komandanın baş məşqçisi haqqında dedikləri ilə
xalqımızın böyüklüyünü bir daha xatırlatmaq
istəyrik: “Çox bacarıqlı mütəxəssisdir. Futbolçu
və məşqçi karyerası məndən daha üstündür. Ona taktiki planda qalib gəldiyimi deyə
bilmərəm. Sabah bu, mənim də başıma gələ
bilər… Çerçesov çox yaxşı komanda formalaşdırıb. Heyətdə səviyyəli futbolçular var. İdmanda hər zaman güclü qələbə qazanmır. Bu gün
biz bu qələbəni haqq edirdik, çox istəyirdik”.

“Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında
Çərçivə Konvensiyası” BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının dəstəyi
ilə Xəzəryanı dövlətlərin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanıb. Konvensiya mətninin müzakirələri 1995-ci ildən 2003-cü ilədək keçirilən
görüşlər zamanı davam edib və 2003-cü il noyabrın 4-də Xəzəryanı
ölkələr tərəfindən imzalanıb.
İmzalanaraq təsdiq olunduğu
şəhərin adı ilə “Tehran Konvensiyası” kimi də tanınan bu saziş Xəzər
dənizinin ətraf mühitinin bütün növ
mənbələrdən çirklənməsinin qarşısının
alınmasına, habelə Xəzər dənizinin
ətraf mühitinin mühafizəsi, saxlanması
və bərpasına xidmət edir.
Konvensiyada Xəzər dənizinin
bioloji sərvətlərinin davamlı və
səmərəli istifadəsinə, ətraf mühitə
təsirin qiymətləndirilməsinə, ekoloji
monitorinqə və elmi tədqiqatlara aid

müddəalar da öz əksini tapıb.
“Tehran Konvensiyası” beş
Xəzəryanı dövlətin hökumətləri
tərəfindən ratifikasiya olunduqdan sonra 2006-cı il avqustun 12-də qüvvəyə
minmiş və sonradan bu tarix Xəzər
Dənizinin Ətraf Mühitinin Mühafizəsi
Günü kimi qeyd edilməyə başlanıb.
Xəzər Dənizinin Ətraf Mühitinin
Mühafizəsi Gününün qeyd edilməsində
əsas məqsəd Xəzər dənizinin ətraf
mühitinin çirklənmədən qorunması,
dənizin bioloji ehtiyatlarının mühafizəsi,
bərpası, davamlı və səmərəli istifadə
edilməsi, həmçinin bu istiqamətdə
əhalinin maarifləndirilməsindən
ibarətdir.
Respublika Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi (ETSN) Xəzər
Dənizinin Ətraf Mühitinin Mühafizəsi
Günü ilə bağlı ənənəvi olaraq hər il
bir-birindən maraqlı tədbirlər həyata
keçirir. Belə tədbirlərin keçirilməsində
əsas məqsəd ictimaiyyətin diqqətini
dənizlərin bioresurslarını qorumaq,
mövcudluğuna və inkişafına əngəl
törədən maneələri aradan qaldırmaq,
sahilləri təmiz saxlamaq, məişət tullan-

tıları ilə çirkləndirməmək, çirkab suların
dənizə axıdılmasının qarşısını almaq,
habelə digər antropogen təsirlərdən
qorumaqdır. Nazirliyin tərtib etdiyi iş
planına əsasən hər il bu gün və sentyabrın son həftəsi ilə bağlı ümumtəhsil
məktəblərində, ali təhsil ocaqlarında,
texnikumlarda, bələdiyyələrdə, bir sıra
dövlət və özəl qurumlarında dəniz
bioresurslarının zənginliyinin qorunub-
saxlanılmasının əhəmiyyətini özündə
əks etdirən mühazirələr, seminar və
təbliğat işləri həyata keçirilir.

Yeri gəlmişkən, ən böyük su hövzəsi
olan Xəzər dənizi haqqında oxucuları məlumatlandırmaq biz ekoloqların
borcudur. Bu baxımdan, ilk növbədə,
qeyd edim ki, Xəzər elə bir coğrafi varlıqdır ki, onun taleyinə heç vaxt biganə
qalmaq olmaz. Obrazlı desək, Xəzər
5 ölkənin bir övladıdır. Belə ki, dənizin
sahillərində qərar tutan Azərbaycan,
Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və
İranın iqtisadiyyatında Xəzər mühüm rol
oynayır.
Dənizin sahəsi 271 min kvadratkilometrdir. Uzunluğu şimaldan cənuba
1204 kilometr, orta eni 320 kilometrdir.
Orta dərinliyi 184 metrə çatır. Sahil
xətlərinin uzunluğu 7 min kilometrdir.
Ən dərin yeri Lənkəran rayonu yaxınlığındadır – 1025 metr. Xəzərə 130-dan
çox çay axır. Bunlardan ən böyüyü Volqadır. Mənbələrə görə, tarixin müəyyən
dönəmində Xəzər dənizi Qara dənizlə
bitişik olmuşdur. Zaman keçdikcə Xəzər
ayrıca dənizə çevrilmişdir. Xəzərin Qara
dənizlə əlaqəsi kəsildikdən sonra onun
suyu dəfələrlə qalxıb enmiş, bununla
əlaqədar sahəsi də dəyişmişdir.

və qara kürünün istehsalına görə,
haqlı olaraq, sahilyanı ölkələrə kvota
müəyyənləşdirilib. Təsəvvür edək ki,
dünyanın “qara bazar”larında qara
kürünün 1 kiloqramının qiyməti 5-8
min dollar civarındadır. Ona görə də
Xəzəryanı dövlətlər ağ balığın çoxaldılması qayğısına qalmalıdırlar.
Ölkəmizdə balıqyetişdirmə zavodları bu sahənin inkişafı ilə məşğuldur.
Balıqyetişdirmə texnologiyasının
indiki səviyyəsindən, təəssüf ki, maksimum istifadə edilmir. Brokonyerlik
qiymətli balıq növlərinin qırılmasına,
məhsuldarlığın azaldılmasına səbəb
olur. Əgər Xəzəryanı dövlətlər ciddi
şəkildə əlbir olaraq bu sahənin inkişafına diqqət yetirməsələr, tezliklə
bu qiymətli nemətdən, əvəzolunmaz
sərvətdən məhrum ola bilərik. Dənizin
yeraltı sərvətlərinin ölçüsüz istismarı öz
mənfi təsirini göstərməkdədir. Xüsusilə,
suyun üzərindəki neft pərdəsi qiymətli
sərvətlərin qənimidir. Dənizin ekoloji
vəziyyəti riskli səviyyədədir.
Xəzərin balıq xəzinəsinin artırılmasında Kür çayının təmiz saxlanılmasının
böyük ekoloji əhəmiyyəti var. Alimlərin
məlumatlarına əsasən 1951-ci ildə Kür
çayında 1299 sentener, Xəzər dənizində
233 sentner qızıl balıq tutulduğu halda,
1958-ci ildə bu rəqəmlər müvafiq olaraq
79 və 21 sentnerə enib. Bunun da əsas
səbəbini, ilk növbədə, Xəzərin və ora
tökülən çayların ciddi zibillənməsində
axtarmaq lazımdır. Məhz çirklənmə
səbəbindən Azərbaycan sularında
balıq ovu 1931-ci ilə nisbətən 4 dəfə, o
cümlədən qızılbalıq 20 dəfə, nərə balığı
3 dəfə, şamayı balığı 11 dəfə azalıb.
Tədqiqatlara əsasən, son 15-20 ildə
Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyəti, iqlim
dəyişikliyi, dəniz səviyyəsinin qalxıbenməsi çirklənmə və digər antropogen, habelə təbii amillərin birgə təsiri
nəticəsində xeyli dəyişib. Xəzəryanı
ölkələrin mütəxəssislərinin qeyd
etdikləri kimi, təkcə nərə balıqlarının
deyil, digər qiymətli balıqların da bütün

Bu bitkilər dəniz heyvanlarının, su quşlarının inkişafında mühüm rol oynayır.
Xəzər, həm də “Qırmızı kitab”a
düşən köçəri quşların məskənidir.
Dənizin Azərbaycan sektorunda
fəaliyyət göstərən Qızılağac Milli Parkı
belə nadir quşların məskənidir. Tanrının
bizə bəxş etdiyi bu əvəzolunmaz neməti
qoruyub mühafizə etmək hamımızın
müqəddəs borcudur. Buna görə də
dünyanın əlaqədar təşkilatları hər il bu
günü və sentyabr ayının son günlərini
Dəniz Günü kimi qeyd etməklə ekoloji
durumun saflaşmasına səy göstərirlər.
İnamla qeyd etməliyəm ki, Xəzərin
lap ləpədöyənində yerləşən, həm
də yamyaşıl örtüyə bürünən bizim
ərazilərdə də abadlıq və təmizlik işləri
məhz bu günlərdə bütün müəssisə və
təşkilatlar tərəfindən həvəslə həyata keçirilir. Eyni zamanda, Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin 1 saylı Regional
Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin
əməkdaşları dənizkənarı ərazilərdə
maarifləndirmə işlərini genişləndirirlər.
Onlar Xəzər Dənizinin Ətraf Mühitinin
Mühafizəsi Gününün mahiyyətindən,
onun dünyəvi xarakterindən və başqa
ekoloji amillərdən insanlara bir-birindən
maraqlı məlumatlar verirlər.
Artıq insanlar başa düşürlər ki,
dəniz bizim üçün təbii sərvət və
həyati tələbatdır. Bu gün Xəzəri
çirkləndiririksə, orada yaşayan bioresursların inkişafına böyük zərbə
endirmiş oluruq. Xəzərin nemətlərindən
istifadə ediriksə, onun ətrafına zibil
töküb çirkləndirməyə heç kimin mənəvi
haqqı yoxdur. Mavi Xəzəri təmiz saxlamaq, onun sərvətlərini göz bəbəyi kimi
qorumaq ümumxalq işinə çevrilməlidir.
Gəlin unikal sərvətlərlə zəngin olan,
Xəzərə laqeyd münasibət bəsləməyək!

Bəxtiyar HÜSEYNOV,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin 1 Saylı Regional
ETSİ-nin əməkdaşı

Dünyanın ən aktiv palçıq vulkanı yenidən püskürüb
Lökbatan palçıq vulkanında püskürmə baş verib
Qaradağ rayonunda Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında
yerləşən Lökbatan palçıq vulkanında püskürmə baş verib.
Geologiya və Geofizika İnstitutundan aldığımız məlumata görə, bu, güclü
püskürmədir. Dünən saat 9:36-da gurultulu səslə başlamış vulkan püskürməsi
zamanı alov müşahidə olunmayıb.
Müvafiq qurumların əməkdaşları hadisə
yerində olublar.
Məlumat üçün bildiririk ki, dünyanın
ən intensiv püskürən palçıq vulkanlarından olan Lökbatan palçıq vulkanında
qeydə alınan ilk püskürmə 1829-cu ilə
təsadüf edir. Həmin vaxtdan indiyədək
vulkan 27 dəfə püskürüb, sonuncu
püskürmə isə 2018-ci ildə baş verib.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) nəzdində Respublika
Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin (RSXM)
baş direktoru Qurban Yetirmişli bildirib ki, burada dəfələrlə güclü vulkan
püskürməsi hadisəsi qeydə alınıb.
Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsi ərazisində qeydə alınan
vulkan püskürməsi hadisəsi 4 dəqiqə
ərzində davam edib. Vulkanın dərinliyi
3 km olub və cəmi bir püskürmə qeydə
alınıb.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”,
Əməkdar jurnalist
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Şəmistan Nəzirli – 80
Çağdaş Azərbycan tədqiqat jurnalistikasının görkəmli
nümayəndəsi, yurdsevər yazıçı-publisist, Azərbaycan
Jurnalistlər və Yazıçılar birliklərinin üzvü, Xalq Cümhuriyyəti
və milli hərb tariximizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin yorulmaz
araşdırıcısı Şəmistan Nəzirlinin anadan olmasının 80 illiyi tamam
olur. 65 illik yaradıcılığı dövründə 30-dan artıq araşdırma kitabı,
1000-dək məqalə və müxtəlif janrlı yazı istedadlı və məhsuldar
qələm sahibinə geniş şöhrət qazandırmışdır.

Nazirliyində, hərbçilərin veteran
təşkilatında çoxillik xidməti fəaliyyəti ilə
uzlaşdıraraq geçəli-gündüzlü çalışması
ilə başa gətirir. Hədəfi yeni nəsilləri yurd
sevgisinə, xalqa faydalı olmağa, hünərə
yönləndirmək olan bu fədakar fəaliyyət,
əslində, mənəvi bir qəhrəmanlıq, misilsiz sənədli-bədii yaradıcılıq, dünəndən
bugünə və gələcəyə varislik körpüsü
salmaq örnəyidir. Bütün bunlar barədə
Azərbaycanın görkəmli yazıçı və
alimləri, jurnalist həmkarları 250-dən artıq məqalə yazmış, Şəmistan Nəzirlinin
parlaq şəxsiyyəti və zəngin yaradıcılığı
barədə qiymətli mülahizələr söyləmişlər.

Dünəndən bugünə öyünc
körpüsü salan çağdaş salnaməçi
Şəmistan Nəzirli 1942-ci il avqustun
12-də soykökü Qazaxın Şıxlı obasına
bağlı olan Qərbi Azərbaycanın Loru
nahiyyəsinin Yuxarı Körpülü kəndində
anadan olmuşdur. İlk məqaləsi 16 yaşında “Sovet Ermənistanı” qəzetində çap
olunmuşdur. Ali jurnalist təhsili alanadək
mətbuatda xeyli oçerk, hekayə və
publisist məqalələrlə çıxış etmişdir. Orta
məktəbdən sonra texniki peşə təhsili
almış, orduda xidmət etmişdir.
Uşaqlıq illərində kəndlərindən ötüb
Borçalıya gedən Səməd Vurğunu
görməsi ilə əfsanəvi şairin sirli-soraqlı həyat-yaradıcılıq aləminə açılan
sonsuz maraq pəncərəsi və hərbi
xidmət dövründə yazıçı Qılman İlkinlə
yazışmaları, ədibin baş redaktoru
olduğu “Azərbaycan “jurnallarının hər
nömrəsini poçtla Şəmistana göndərməsi
onun gələcək taleyini qəti olaraq
ədəbi-publisistik yaradıcılığa, millimənəvi dəyərlərimizin tədqiq olunmasına yönləndirmişdir. Şəmistan Nəzirli
1967–1972-ci illərdə BDU-nun jurnalistika fakültəsində ali təhsil almışdır.
Peşəkar jurnalist kimi Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetinin çoxtirajlı qəzetində işə başlayan Şəmistan
Nəzirli, 1 ildən sonra fəaliyyətini
Azərbaycan Televiziyasının hərbi
vətənpərvərlik redaksiyasında davam
etdirmiş, burada 18 il müddətində
redaktor və şöbə müdiri olmuşdur.
Həmkarımız hərb və qəhrəmanlıq tariximizi öyrənən təcrübəli tədqiqatçı kimi
Azərbaycan Ensiklopediyasının “Xatirə”
redaksiyasınında 1 il şöbə müdiri
vəzifəsində çalışmışdır.
Müstəqillik illərində Müdafiə
Nazirliyində hərb tariximizin sistemli
öyrənilməsinə başlananda Şəmistan
Nəzirli Hərbi-Elmi Tədqiqatlar və Tarix
İdarəsinə şöbə müdiri təyin edilmişdir.
Yenidən Azərbaycan Televiziyasına
dəvət edilən jurnalist 2 il “Hərbi proqramlar və salnamə” baş redaksiyasına rəhbərlik etmişdir. Sonrakı illərdə
Müdafiə Nazirliyində Hərbi Elmi Mərkəz
təşkil ediləndə Şəmistan müəllim baş
elmi işçi kimi hərb tarixi şöbəsində
fəaliyyətə cəlb edilmişdir.
Polkovnik-leytenant rütbəsi ilə
xidməti təqaüdə çıxandan sonra
hərbçilərin veteran təşkilatında ictimai
fəaliyyətini davam etdirən fədakar soydaşımız gününün xeyli hissəsini yenə
arxiv və kitabxanalarda keçirir, müstəqil
araşdırmaçı axtarışlarını davam etdirir.
Şəmistan Nəzirli hazırda 33-cü kitabı
sayılacaq nəşr – görkəmli siyasi-hərbi
xadim, Qarabağ xanlığının hakimi
İbrahimxəlil xan haqqında tarixi roman
üzərində işləyir.
Şəmistan Nəzirlinin yaradıcılığında Xalq şairi Səməd Vurğunun
dünya şöhrətli həyat və yaradıcılığı, məşhur Qori Seminariyasının

azərbaycalı yetirmələrinin milli-mədəni
dəyərlərimizin qorunması, yaşadılması və zənginləşdirilməsində misilsiz
fəaliyyəti, milli hərb tariximiz və general
soydaşlarımızın ömür yolu, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu
irsi mükəmməl bir silsilə təşkil edir. Çoxsaylı kitablardan və tədqiqat yazılarından ibarət bu materiallar illər keçdikcə
zənginləşərək son 2 əsrlik ictimai
fikir tariximizin, eləcə də milli-mənəvi
dəyərlər sisteminin önəmli fakt, hadisə
və şəxsiyyətlərinin öyrənilməsində və
təbliğində sanballı bir mənəvi xəzinəyə
çevrilmişdir.
Bu şərəfli bioqrafiya və zəngin
yaradıcılıq geniş coğrafiyanı əhatə
edən ezamiyyələrin, Azərbaycanın və
xarici ölkələrin arxiv, muzey, kitabxana
və şəxsi saxlanclarında keçən çoxillik axtarışların, tanınmış və maraqlı
insanlarla canlı ünsiyyətin, nəhayət,
yazı stolu arxasında yorulmaq bilmədən
keçən əziyyətli yazıb-yaratmaq prosesinin nəticəsi olaraq ərsəyə gəlmişdir.
Araşdırmaşı jurnalist olaraq Şəmistan
Nəzirlinin qəzet-jurnallarda işıq üzü
görən yazıları, teleradioda yayımlanan
veriliş və çıxışları həmişə hədsiz maraqla qarşılanmışdır. Həsr edildiyi mövzuda
ciddi boşluğu doldurmuş kitabları əl-əl
gəzmiş, gənc tədqiqatçıların üz tutduğu
mötəbər qaynaqlardan olmuşdur.
Şəmistan Nəzirli babalarımızın
xalqın milli oyanışı və elmi-mədəni
tərəqqisi yolunda şama dönmüş, öyünc
doğuran talelərini araşdırmaq, istiqlal
mücadiləsinin qaranlıqlarına işıq salmaqla bağlı axtarışlara çıxdığı ilk illərdə
Xalq şairi Hüseyn Arif yazmışdı: “Bu
gün Şəmistan ünlü babaların axtarışına çıxmışdır. İnanıram ki, babalar da
Şəmistanı axtaracaqlar”. Artıq neçə
illərdir ki, yeni nəsillər uşaqlı-qocalı
vaxtaşırı, əlamətdar tarixlərdə Şəmistan
Nəzirlini axtarırlar: onu görüşlərə
çağırırlar, kitablarının təqdimatlarını
keçirirlər, yazılar sifariş edirlər, yubiley
məclislərində, konfranslarda, teleradioda çıxışlara dəvət edirlər.
Bütün bunları Şəmistan müəllim
Azərbaycan Televiziyasında, Müdafiə

Azərbaycan Milli Kitabxanası onun
yaradıcılıq biblioqrafiyasını hazırlayıb
nəşr etmişdir.
Şəmistan Nəzirlinin “Vurğun keçib bu yerlərdən”, “Vurğun ömrü məktublarda”, “Ellər
Vurğunu”,“Yaddaşlarda yaşayan Vurğun”, “Qəribə talelər”, “Əfsanəvi Mixaylo”, “Qoridən gələn qatar”, “Qacarlar”,
“Azərbaycan generalları”, “Cümhuriyyət
generalları”, “Güllələnmiş Azərbaycan
generalları”, “Tam artilleriya generalı
Səmədbəy Mehmandarov”, “General
Əliağa Şıxlinski və silahdaşları”, “General Cəmşidxan Naxçivanski”, “General Yadigarov qardaşları”, “Topoqraf
general İbrahim ağa Vəkilov”, “1920-ci
ildə Qarabağ döyüşləri”, “Azərbaycan
ordusunun 100 illiyi”, “Qarxunlu Əşrəf
bəy”, “Arxivlərin sirri açılır”, “Daş Salahlı Məmməd Koxa”, “Nəzirli ocağının üç şairi”, “Krım dəftəri” kitabları,
“Səmədbəy” və “Cümhuriyyət generalları” filmləri qiymətli tarixi irsimizin qızıl
səhifələrinin salnamələşmiş toplusu
olmaqla müəllifinə akademik bir nüfuz
və ümumxalq şöhrəti gətirmişdir.
Bu vaxtadək heç bir təltif və fəxri ad
ummadan çalışmış yubilyar həmkarımız
bir çox nüfuzlu yaradıcılıq mükafatlarına
da layiq görülmüşdür. Çoxillik səmərəli
fəaliyyətinə görə Azərbaycan Jurnalistlər
Birliyinin “Həsən bəy Zərdabi”, Xalq
şairi Səməd Vurğun haqqında silsilə
əsərlərinə görə Azərbaycan Jurnalistləri
Həmkarlar İttifaqının diplomu, “Qacarlar”
əsərinə görə İran Dostluq Cəmiyyətinin
mükafatı, hərbi vətənpərvərlik mövzusunda tarixi publisistik əsərlərinə görə
“General Həzi Aslanov” və “General
Əliağa Şıxlinski” mükafatları cəmiyyətin
öz sevimli yazarına bəslədiyi hörmətin
və verdiyi dəyərin ifadəsidir.
Xalq şairi Mirvarid Dilbazi vaxtilə
Şəmistan Nəzirliyə yaazmışdı: “Hörmətli
Vətən oğlu Şəmistan Nəzirli! Sizin
tədqiqatlarınızı maraq və minnətdarlıq
hissiylə müntəzəm izləyirəm. Mən
bütün varlığı ilə xalqa bağlı, onun
kədəri, sevinci ilə yaşayan insanları
demirəm, ürəyinin yalnız bircə teli
xalqa bağlı olub, xalq məfhumunu dərk
etməyə qadir ola bilən hər bir nəfər bu
tədqiqatlar üçün sizə minnətdar olmalı,
bu müqəddəs, çətin işdə sizə imkanı
dairəsində kömək əlini uzatmalıdır”.
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı isə
Şəmistan Nəzirlinin Səməd Vurğun
haqqında əsərlərini “Bizim şairin
dolaşdığı diyarları qarış-qarış gəzib,
onun əfsanəvi hekayətlərini toplayıb
əbədiləşdirmək” kimi dəyərləndirmişdir.
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli Şəmistan Nəzirlini
“Mənəvi mədəniyyətimizin, elm və
tariximizin canlı heykəli” adlandıraraq qeyd etmişdir ki, Şəmistan Nəzirli
tədqiqatçılar üçün örnəkdir.

“Şəmistan Nəzirlinin maraqlı
publisistik məqalələrini, yəqin ki,
tələbələrimiz də izləyir”– deyən jurnalistika professoru Tofiq Rüstəmov
daha sonra bildirmişdi: “Belə yaradıcılığı cəsarətlə elmi-publisistik
yaradıcılıq, elm də adlandırmaq olar.
S.Vurğunun həyat və fəaliyyəti ilə
əlaqədar müsahibələr və xatirələr vurğunşünaslığa gözəl hədiyyədir. Yaxud
azərbaycanlı generallar haqqında onun
dərc etdirdiyi sənədli materiallar həm də
tədqiqat əsərləri kimi qiymətlidir”.
Yurdsevər general-leytenant Çingiz
Məmmədov dostu Şəmistan Nəzirlinin
hərb tarixi ilə bağlı tədqiqatları barədə
demişdi: “Şəmistan elə bir mövzunun
araşdırıcısıdır ki, onun qələmindən
çıxan hər bir sətir xalqımızın
qəhrəmanlıq tarixinin canlandırılması
və gənclərimizin də bu qəhrəmanlıq
ənənələri üzərində tərbiyə edilməsi
üçün misilsiz əhəmiyyətə malikdir”.
Biz isə yubilyar dostumuza belə
bir sual verdik: “Dəyişməz hədəf
kimi araşdırdığınız son 2 əsrin zəka
və hünər tarixinin, sizcə 2 ən önəmli
hadisəsi hansılardır?” Həmkarımızın
cavabı belə oldu:
–1918-ci ildə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılması–
minilliklərdən gələn dövlətçiliyimizin
itirilməsindən 1 əsr sonra onun bərpa
edilməsi təkcə son 2 əsrlik yox, həm
də son min illik tariximizin ən böyük
hadisəsi sayılmağa layiqdir. AXC-nin
tarixinin ən önəmli hadisəsi isə milli
ordunun yaradılması, 114 min kvadratkilometrlik ərazidə dövlət sərhədlərinin
qurulmasıdır.
Son 2 əsrin ikinci mühüm hadisəsi
isə 1991-ci ildə xalqımızın bir əsrdə
ikinci dəfə dövlət müstəqilliyi qazanmasıdır. Bu dövrün isə ən böyük
hadisəsi xain qonşunun dünyadakı
düşmənlərimizin köməyi ilə işğal etdiyi
20 faiz ərazimizin 2020-ci ilin 44 günlük
Vətən müharibəsində Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
möhtəşəm bir Qələbə ilə geri qaytarılması oldu. 1918-ci il sentyabrın 15-də
Qafqaz İslam Ordusunun Bakını azad
etməsini və 2020-ci ilin noyabrın 8-də
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Şuşanı
fəth etməsini şanlı hərb tariximizin ən
şərəfli səhifələri sayıram.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov media
ictimaiyyəti adından Şəmistan
Nəzirliyə ünvanladığı təbrikdə
bildirir:
–Azərbaycanın tanınmış qələm
sahibi Şəmistan Nəzirli müasir və keçmiş hərb tariximizi sevgi ilə öyrənən və
təbliğ edən dəyərli tədqiqatçı və nasir,
keçmişimizə əsaslanaraq indiki dövrümüzün qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik
salnaməsinə rəng qatan, ümumən tarixi
şəxsiyyətlərə və proseslərə xüsusi
yanaşması olan istedadlı jurnalist və
publisistdir.
Polkovnik-leytenant Nəzirlinin
yaradıcılıq dairəsinə diqqət yetirəndə
heyrətlənirsən. Məqalələrini, kitablarını, televiziya və radio proqramlarını
saymaqla bitmir. Məhz buna görə də
onu gələcəkdə də yüksək ruhlu görmək
vacib və mütləqdir.
Əziz və hörmətli Şəmistan müəllim,
80 illik yubileyiniz Vətənimiz və xalqımız üçün düşərli olsun.
Bu dəyərli sözlərə və səmimi
təbrikə qoşulan “Xalq qəzeti”nin kollektivi ən nüfuzlu müəllifləri sırasında
uzun illərdən bəri mötəbər yer almış
və dəyərli yazıları ilə seçilmiş, öz
yaradıcılığı ilə milli jurnalistikamızın
tədqiqat yönünü önəmli dərəcədə
inkişaf etdirmiş Şəmistan Nəzirlini 80
illik yubileyi münasibət ilə ürəkdən
təbrik edir, ahıl həmkarımıza və
dostumuza ömrünün 9-cu onilliyində
möhkəm cansağlığı, yeni yaradıcılıq
uğurları arzulayır.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Ağsuda şəhidin anım
mərasimi keçirilib
dalı ilə təltif olunub.
Şəhidin atası N.Fətəlizadə öz
çıxışında ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevə şəhid ailələrinə göstərdiyi
diqqət və qayğıya görə dərin
təşəkürrünü bildirib.

Ölkənin hər yerində olduğu kimi Ağsuda da şəhid ailələri, qazilər
və müharibə veteranları daim diqqət mərkəzindədir. 2014-cü il avqustun 14-də şəhidlik zirvəsinə ucalmış – rayonun Padar kəndindən
olan Fətəlizadə Rüfət Nazim oğlunun anım mərasimi də məhz həmin
tədbirlər silsiləsinin davamı kimi qəbul edilirdi.
Mərd və cəsur ağsulu şəhidin
növbəti anım günündə rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Rövşən
Bağırov, rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri, şəhid ailələri və
qazilərin iştirakıyla Şəhidlər xiyabanı
ziyarət edilib, bütün şəhidlərin ruhuna
dualar oxunub, anım günü qeyd
edilən şəhidin isə məzarı önünə gül
dəstələri qoyulub.
Daha sonra Rövşən Bağırov
şəhid Rüfət Fətəlizadənin göstərdiyi

qəhrəmanlıq yolundan, onun
igidliyindən və Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
qazanılan tarixi Qələbədən söhbət
açıb. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı
vurğulayıb ki, şəhid Fətəlizadə Rüfət
Nazim oğlu 10 avqust 2014-cü ildə
cəbhənin Tovuz rayonu istiqamətində
düşmənin xain hücumunu dəf
edərkən qəhrəmancasına şəhid olub
və ölümündən sonra “Hərbi xidmətdə
fərqlənməyə görə” 3-cü dərəcəli me-

Tədbir şəhidin doğulduğu Padar
kəndində ev muzeyini ziyarətlə davam etdirilib.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Müslüm Maqomayevin 80 illik yubileyinə
həsr olunmuş xatirə gecəsi keçiriləcək
Avqustun 17-də dünya şöhrətli opera və estrada müğənnisi, bəstəkar,
SSRİ-nin və Azərbaycanın Xalq artisti Müslüm Maqomayevin 80 illik yubileyinə
həsr olunmuş xatirə gecəsi keçiriləcək. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı
ilə keçiriləcək yubiley tədbiri “Yaşıl Teatr” Bakı Konsert Kompleksində olacaq.
Heydər Əliyev Fondundan verilən məlumata
görə, tədbirdə Azərbaycan Respublikasının xalq
artistləri Azər Zeynalov, Dinarə Əliyeva, Elçin
Əzizov, Emin, Samir Cəfərov, Əməkdar artist
Azər Rza, Başqırdıstan Respublikasının Xalq
artisti Askar Abdrazakov, Gürcüstan Respublikasının xalq artistləri Nani Breqvadze, Vaxtanq Kikabidze, İtaliyalı tenor, dünya şöhrətli müğənni
Alessandro Safina, Nürnberq Opera Teatrının
solisti, vokalçıların Müslüm Maqomayev adına
birinci beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı Cavid
Səmədov, Rusiya Federasiyasının Əməkdar
artisti Yana Melikayeva və digər ifaçılar çıxış
edəcəklər. Yubiley gecəsində Azərbaycan və
xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri səslənəcək.
Konsertə biletləri iticket.az saytı və kassalarından əldə etmək olar.
Müslüm Maqomayev 17 avqust 1942-ci ildə
Bakıda anadan olub. 1960–70-ci illərdə Müslüm
Maqomayevin şöhrəti artıq bütün dünyaya yayılmışdı. Həmin dövrdə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olub, İtaliyanın dünya şöhrətli "La Skala" teatrında təcrübə
keçib. 31 yaşında SSRİ Xalq artisti adına layiq
görülüb. Onun repertuarında 600-dək əsər var

idi. Müslüm Maqomayev həm də gözəl mahnılar
müəllifidir. Xalq şairi Nəbi Xəzrinin sözlərinə
bəstələdiyi və dillər əzbəri olan əzəmətli
"Azərbaycan" mahnısı isə ölkəmizə ithaf edilmiş
ən gözəl əsərlərdən biridir. Müslüm Maqomayevin milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı
xidmətləri hər zaman yüksək qiymətləndirilib
və o, müstəqil Azərbaycan Respublikasının ali
mükafatları – "Şöhrət" və "İstiqlal" ordenləri ilə
təltif edilib.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın idman şöhrəti ölkəmizin
nüfuzunun artmasında önəmli rol oynayır
Ulu öndər Heydər Əliyevin idman sahəsində uğurla reallaşdırdığı siyasət
1997-ci ildə yeni inkişaf mərhələsinə daxil oldu. Belə ki, həmin il cənab İlham
Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilməsi beynəlxalq miqyaslı
idman tədbirlərinin həyata keçirilməsini şərtləndirdi, eyni zamanda, bu
sektorun dövlət siyasətinin yeni şəraitdə gerçəkləşməsinə böyük imkanlar
yaratdı.
Onu da qeyd edim ki, 2003-cü ildə
keçirilən prezident seçkilərində cənab İlham
Əliyevin ölkə rəhbəri seçilməsi ilə idman və
bədən tərbiyəsinin tərəqqisi, Azərbaycanın
dünya idman ailəsinin bərabərhüquqlu
üzvünə çevrilməsi istiqamətində qətiyyətli
addımlar atıldı. İdmançılara dövlət qayğısı diqqət mərkəzində saxlanıldı, idmanın
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
istiqamətində mühüm layihələrə start verildi.
QHT sədri, internet-media eksperti
Səbuhi Abbasov yuxarıdakı fikirlərini
davam etdirərək dedi:
- Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə
imzaladığı müvafiq fərmanla hər il martın 5-i
Azərbaycanda İdman və Bədən Tərbiyəsi
Günü kimi qeyd edilir. Həmin vaxtdan
başlayaraq, idmançılar dövlət başçısının
fərmanı ilə yüksək dövlət mükafatları, fəxri
adlarla təltif olunurlar. İdmançılara göstərilən
dövlət qayğısı ildən-ilə artırılır. Buna görə
də ölkəmiz son illərdə idmanın inkişafı
istiqamətində mühüm uğurlar qazanıb, idmançılarımız isə Azərbaycanı beynəlxalq idman yarışlarında layiqli şəkildə təmsil ediblər.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və
nəzarəti ilə Azərbaycanın hər bir bölgəsində
idman arenalarının, Olimpiya komplekslərinin
tikilərək yeniyetmələrin, gənclərin ixtiyarlarına
verilməsi ölkəmizdə böyük idmançı ordusunun formalaşmasını şərtləndirib, idmanın
kütləviliyini təmin edib.
Azərbaycan son 18 ildə beynəlxalq idman
yarışlarında mükəmməl evsahibliyi nümunəsi
nümayiş etdirib və ölkəmizin belə yarışların
keçirilməsi üçün bütün imkanlara malik olduğunu dünya miqyasında bildirib.
İdmançılarımızın olimpiadalarda,
beynəlxalq səviyyəli mötəbər yarışlarda
qazandıqları uğurlar sayəsində Azərbaycan
dünyada idman ölkəsi kimi tanınıb. Son illərin
idman nailiyyətlərinə nəzər yetirdikdə bir
daha şahidi oluruq ki, respublikamız bütün
beynəlxalq yarışlarda ən yüksək pillələrdə
özünü təsdiq edib. Başqa sözlə, idmanın
inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülən
genişmiqyaslı işlər nəticəsində Azərbaycan
Avropanın idman mərkəzlərindən birinə çevrilib. Bütün bunlar ölkəmizdə idmana dövlət
qayğısının müsbət nəticələrini və idmanın
inkişaf səviyyəsini əyani göstərir.
Prezident, Milli Olimpiya Komitəsinin
rəhbəri İlham Əliyev Azərbaycanda idmanın
kütləviliyinin təmin olunmasını daim diqqət

mərkəzində saxlayır. Təsadüfi deyil ki,
ölkəmizdə idmanın maddi-texniki bazasının
əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilməsi,
idmançıların sosial-məişət məsələlərinin
həllinin daim diqqət mərkəzində saxlanılması
gənclər arasında idmana böyük maraq oyadıb. İdmançıların xüsusi diqqət və qayğı ilə
əhatə olunması idmanın inkişafını stimullaşdırmaqla yanaşı, bu sahədə qarşıya qoyulan
bütün məqsədlərə çatmağa əlverişli şərait
yaradıb.
Səbuhi Abbasov söhbətinin sonunda
Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən V İslam
Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycan komandasının aktivinə yazılan ilk uğurların da
idmançılarımızın yüksək fiziki hazırlığından
və mənəvi əhval-ruhiyəsindən xəbər verdiyini dedi. Əminliklə bildirdi ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın Türkiyəyə
işgüzar səfəri çərçivəsində avqustun 9-da V
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ölkəmizi təmsil
edən idmançılarla görüşləri də idmançılarımızı daha böyük qələbələrə ruhlandıran ən
güclü stimuldur.
Yeri gəlmişkən, hər dəfə mötəbər
beynəlxalq yarışlar ərəfəsində Azərbaycan
Prezidentinin idmançılarla görüşüb onlarla
söhbətləşməsi, qayğıları ilə maraqlanması artıq bir ənənə halını alıb. Bu ənənə isə
dövlətimizin başçısının ölkəmizdə idmanın inkişafını hər zaman xüsusi diqqət mərkəzində
saxlamasının daha bir təsdiqidir. Məhz bu
həssas münasibətin məntiqi nəticəsidir ki,
Azərbaycan bu gün dünyada güclü idman
ölkəsi kimi tanınır və idmançılarımızın
möhtəşəm uğurları beynəlxalq səviyyəli
mötəbər yarışlarda artıq adi hala çevrilib.

Söhbəti qələmə aldı:
V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

FHN maarifləndirmə tədbiri keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub
Regional Mərkəzi tərəfindən 11 avqust
2022-ci il tarixində Lənkəran və Astara xilasetmə məntəqələrinin ərazisində
yerləşən çimərliklərdə istirahət edən
vətəndaşlar arasında “Çimərliklərdə
təhlükəsizlik qaydaları” mövzusunda
maarifləndirmə tədbirləri keçirilib.
Maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsində
məqsəd əhaliyə çimərlikdə təhlükəsizilik qaydaları barədə biliklərin aşılanması olub.
Tədbirdə FHN Cənub Regional Mərkəzinin,
Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda
Xilasetmə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları
iştirak ediblər.
Tədbirdə əməkdaşlar tərəfindən
təhlükəsizlik qaydaları barədə ətraflı məlumat
verilərək sözügedən qaydalara riayət
edilməsinin vacibliyi vurğulanıb, qadağanedici
nişanlara, sanitar-gigiyena qaydalarına əməl
olunması və zərəçəkmişlərə ilkin yardımın

göstərilməsinə dair söhbətlər aparılıb.
Vətəndaşlara suda hər hansı bədbəxt
hadisənin baş verməsinin qarşısının vaxtında
alınması üçün zəruri tədbirlər barədə tövsiyələr
verilib.
Sonda mövzuya aid suallar cavablandırılıb,
tədbirdə iştirak edən vətəndaşlara bukletlər,
maarifləndirmə xarakterli müxtəlif təbliğat
materialları paylanılıb.

“Xalq qəzeti”
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Satınalan təşkilatın adı-Tikilməkdə Olan
Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlerinin Birləşmiş
Müdiriyyəti
Əlaqələndirici şəxs-Quliyev Emin Arif oğlu
(S.A.A.).
Satınalan təşkilatın ünvanı-Bakı şəhəri,
Yasamal rayonu, Moskva prospekti 69A.
Əlaqələndirici şəxsin E-mail-tomiobm@mst.
gov.az
Əlaqə nömrəsi-(012) 431- 08- 64.
Satınalma predmetinin adı- İmişli rayonunda
Qızılarx kanalının yenidənqurulması
(I mərhələ).
Ünvan-İmişli rayonu ərazisi.
İşlərin qısa təsviri-Su buraxma qabiliyyəti
-10.9 m3/san, 30029 pm uzunluğunda Qızılarx
kanalının qurğularla birlikdə tikintisi .
İşlərin yerinə yetirilmə müddəti 33 aydır.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi meyarları:
Tender təkliflərinin ödəniş şərti – 10 baldır.
İddiaçı bağlanacaq satınalma müqaviləsini, işlər
yerinə yetirildikdən sonra ödəniş edilməsi şərtilə
bağlamağa razıdırsa bu meyar üzrə müəyyən
olunmuş maksimal 10 bal alacaqdır.
İddiaçı tender təklifində 30 faizdən artıq
avans ödənişi tələb edərsə, həmin iddiaçının
tender təklifi kənarlaşdırılacaqdır.
30 faiz və daha az avans ödənişi tələb olunan tender təklifinin bu meyar üzrə alacağı bal
aşağıdakı düstur əsasında hesablanacaq, 
(30 – X)/30x10 X - tender təklifində iddiaçı tərəfindən tələb olunan avans ödənişinin
müqavilə qiymətinə nisbətdə faizi.
Qiymət təklifi – 90 baldır.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin

Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya
Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti
(satınalan təşkilatın adı)

2022-ci il üçün nəzərdə tutulan İmişli rayonunda Qızılarx kanalının yenidən qurulmasının
(I mərhələ) tikintisi işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
ra malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim
etməlidirlər.
İştirak haqqı 4000 (dörd min manat)
manatdır (iştirak haqqının məbləği Dövlət
Satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun 29.1 maddəsinə müvafiq olaraq
müəyyənləşdirilir).
İddiaçılar aşağıda göstərilən hesaba
müəyyən edilmiş iştirak haqqını ödədikdən
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu əldə edə
bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.

Təşkilat-Tikilməkdə olan meliorasiya və
irriqasiya obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti
VÖEN - 1300300711
H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 16100216
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Yasamal
filialı
Kod- 805562
M/h AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN -9900001881
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
1. Tender təklifi azı 30 bank günü qüvvətə
olmalıdır (tender təkliflərinin açıldığı gündən ən
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır). Tender
təklifi Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə

tərcümə edilməlidir).
2. Tender təklifi qiymətinin 1 faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı (bank
zəmanəti, tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox qüvvədə olmalıdır (bank tərəfindən təqdim edilməlidir).
3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə son bir il
ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə
alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış (vergi xidməti tərəfindən təqdim
edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində
olması zəruridir).

4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti (son maliyyə dövrünə
olan məlumatı əks etdirməsi zəruridir).
5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı (bank tərəfindən təqdim
edilməli və qeydiyyat tarixi cari rüb ərzində
olması zəruridir).
6. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi və qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
(kommersiya və hüquqi şəxslərin Dövlət qeydiyyatı reyestrindən çıxarış iddiaçı tərəfindən
təqdim edilməli, nizamnamənin, dövlət
reyestrindən çıxarışın və şəhadətnamənin notarial qaydada təsdiq olunmuş surətinin olması
zəruridir).
7. Rekvizitlər (iddiaçının və ya bankın imzası
və möhürü ilə təsdiq edilməsi zəruridir).
8. Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə
işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar
fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin
bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum
olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə
fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə
qaydasında qadağan edilməməsi (asan xidmət
tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi
cari rüb ərzində olması zəruridir).
9. Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun
olmaması və məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması (vergi
xidməti tərəfindən təqdim edilməli və son rübü
əhatə etməsi zəruridir).
10. Öz əmlakından sərbəst və
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə

ödəmə qabiliyyəti olması (vergi xidməti
tərəfindən təqdim edilməli və qeydiyyat tarixi
cari rüb ərzində olması zəruridir).
11. Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin
etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının,
təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi
qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının olması (iddiaçı tərəfindən təqdim edilməlidir).
12. İddiaçının mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin meyarlarına uyğun
olması(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim edilməlidir).
13. İddiaçının müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti
növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması
(Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təqdim edilməlidir).
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 3
və 13-cü sıralarda göstərilən sənədləri 3 avqust
2022-ci il saat 17.00-a, ixtisas göstəriciləri
uyğun gələn iddiaçıların tender təklifi və bank
təminatını isə 22 avqust 2022-ci il saat 17.00–a
qədər (tender təkliflərinin açılışına 1 (bir) bank
günü qalmış) möhürlənib imzalanmış şəkildə
ikiqat zərflərdə satınalan təşkilata təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 23 avqust 2022-ci il saat
15.00-da açılacaqdır.
Tender iştirakçılarının səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə
bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası
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Çinin Tayvan yaxınlığındakı
hərbi təlimləri başa çatıb
Türkiyə

Uğurlu sınaq
Türkiyənin ilk
silahlı pilotsuz
dəniz gəmisi olan
ULAQ-ın seriyalı istehsalına
başlanılıb. Bildirilir
ki, 2018-ci ildən
həyata keçirilməyə
başlanılan
layihənin 2020-ci ildə dəniz və quru sınaqlarına start
verilib və uğurla başa çatıb. Bundan sonra ULAQ 2021-ci
ildə ölkədə keçirilən təlimlərdə təqdim edilən texnikaların
sırasına əlavə olunub. Qeyd edək ki, ULAQ “Meteksan”
və “Ares” Gəmiqayırma Zavodu tərəfindən birgə istehsal
edilir.
Xəbəri “Anadolu” verib.

ABŞ
Satış bərpa edilir
“Boeing” şirkəti
“787 Dreamliner”
seriyalı təyyarələrinin
satışını bərpa edib.
Bu barədə qərar
ABŞ-ın aviasiya
tənzimləyiciləri
tərəfindən iki il davam
etmiş yoxlamalardan
sonra qəbul edilib. Bildirilir ki, “Boeing” şirkəti, “787 Dreamliner” təyyarələrinin sisteminə zəruri dəyişikliklər edib.
İndi təyyarələr sertifikatlaşdırma standartlarına müvafiqdir.
Artıq “American Airlines” aviaşirkəti 40 ikifüzelyajlı “787
Dreamliner” təyyarəsi alıb.
Xatırladaq ki, bu seriyalı təyyarələrdə bir sıra istehsal
qüsurları aşkar edildikdən sonra onların satışı iki il təxirə
salınmışdı.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Çin ordusunun ABŞ Konqresinin Nümayəndələr
Palatası sədrinin Tayvana səfərindən sonra başlayan
hərbi təlimləri başa çatıb. “Reuters” agentliyi yazır
ki, bu barədə Çinin Xalq Azadlıq Ordusunun Şərq
Cinahı Komandanlığının sözçüsü Şi Yi mediaya
açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, ötən
həftə başlayan təlimlərdə
Çin bütün tapşırıqları uğurla
yerinə yetirib. Eyni zamanda,
Çin Xalq Azadlıq Ordusu
Tayvan boğazında mütəmadi
olaraq patrul xidməti təşkil
etməyi planlaşdırır. Şi Yi,
həmçinin, deyib ki, Çinin
hərəkətləri Tayvanla şərti

demarkasiya xətti ətrafındakı
vəziyyətə əsaslanacaq.
Digər tərəfdən, “Reuters”
bildirib ki, bu il avqust ayıının
10-dan etibarən Tayvan
limanlarına gedən ticarət
gəmiləri əvvəlcədən planlaşdırılan marşrutlar üzrə
hərəkəti bərpa ediblər.
Xatırladaq ki, bu il avqus-

Üzən şəhər salınır
Maldiv Respublikasının paytaxtı
Male yaxınlığında
yeni üzən şəhər
salınacaq. Bildirilir ki, şəhərdə 20
minədək insan
məskunlaşacaq.
Şəhər bir neçə altıbucaqlı üzən qurğudan
ibarət olacaq və dünyanın ada şəklində inşa edilən ilk su
şəhəri olacaq. Qeyd edilir ki, üzən şəhər layihəsi “Waterstudio” memarlıq firması tərəfindən Maldiv adaları hökuməti
və Niderlandın “Dutch Docklands” əmlak istehsalçısı ilə
tərəfdaşlıq şəraitində hazırlanıb. İlk sakinlərin şəhərə
2024-cü ildə köçməsi gözlənilir.
Məlumatı BBC yayıb.

Meksika
İstehsal azalır
Meksikada quraqlıq səbəbindən pivə
istehsalı azaldılır.
Qeyd edək ki, Meksika
dünyanın ən böyük
pivə istehsalçısı və
ixracatçısıdır. Ötən il
bu ölkə 5,015 milyard
dollarlıq satışla dünyanın ən böyük pivə ixracatçısı olub. Bu göstərici üzrə ikinci
yeri Niderland (2,16 milyard dollar) tutub.
Xəbəri “Reuters” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Çexiya Senatı Ukraynada baş verən son hadisələr
fonunda alyansın müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək
üçün NATO-nun şərq cinahında yerləşən ölkələrə 1200
hərbçi göndərilməsini təsdiqləyib.
“Euronews” agentliyi
Çexiya radiosuna istinadən
xəbər verib ki, milli ordunun
əsgər və zabitləri Baltikyanı
ölkələr, Macarıstan, Polşa və
Slovakiyada yerləşdiriləcək.
Bundan əlavə, 20 hərbçi
Çexiyanın Ukraynadakı
diplomatik qurumlarının
mühafizəsini təmin edəcək.
Qeyd etmək lazımdır ki,
Rusiyanın Ukraynaya altı ay-

dan çox davam edən hücumu NATO üzvlərini alyansın
şərq cinahını gücləndirməyə
sövq edib. Çexiyadan əvvəl
ABŞ, Kanada, Böyük Britaniya və başqa Qərb dövlətləri
analoji addımlar atıblar.
Yeri gəlmişkən,
bugünlərdə Böyük Britaniyanın Ukraynaya əlavə üç
müasir M270 reaktiv yaylım
atəş sistemi (YARS) və onlar

nin rəhbəri vurğulayıb ki, bu
dəqiq idarə olunan silahlar
artıq Ukraynaya Rusiyanın
sursat təchizatı və komanda
mərkəzlərini hədəf almağa
kömək edir.
Görünən budur ki, NATO
Ukraynaya hərbi və texniki
dəstəyini günbəgün artırır.
Bu, təbii ki, təcavüzə malik qalan tərəfin müdafiə
qabiliyyətini yüksəldir.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Ekvadorda Müstəqillik
Günü qeyd edilib
“Anadolu” agentliyinin yaydığı xəbərə
görə, Cənubi Amerika ölkəsi olan Ekvadorda
Müstəqillik Gününün 213-cü ildönümü qeyd
edilib.

TASS informasiya agentliyi yazır ki, Filippin
Rusiyadan 16 ədəd “Mi-17” helikopterlərinin alınması
ilə bağlı müqaviləni ləğv etmək qərarına gəlib.

Rusiyada koronavirusun
“deltakron” ştammı aşkar edilib

Xarici borc dondurulub

Maldiv

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Çexiya NATO-nun şərq cinahına
əlavə hərbi qüvvə göndərəcək

Filippin Rusiya ilə helikopter
sövdələşməsindən imtina edir

Ukrayna
Ukraynanın
xarici borcunun,
təxminən, 75 faizini
təşkil edən ölkənin
kreditorları borc
üzrə ödənişləri
2024-cü ilə qədər
dondurmağa razılaşıblar. Bu barədə
Ukrayna Maliyyə
Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, ölkənin xarici borcunun
ümumi məbləği 19,6 milyard dollar təşkil edir. Ödənişlərin
dondurulması qərarı rəsmi Kiyevə borcların qapadılması
üçün 2024-cü ilə qədər ödənilməli olan 5,8 milyard dolları
saxlamağa imkan verəcək.
Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

tun 2-də göyərtəsində ABŞ
Konqresinin Nümayəndələr
Palatasının spikeri Nensi
Pelosinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətinin olduğu
təyyarənin Tayvanın paytaxtı
Taybeyə gəlməsi və burada
Tayvan liderləri ilə rəsmi
görüşlər keçirməsi böyük
beynəlxalq qalmaqala səbəb
olmuşdur. Bəzi ekspertlər
hətta ABŞ-la Çin arasında
silahlı münaqişənin başlaya
biləcəyini istisna etmirdilər.
Çin Xalq Respublikası Tayvanı özünün ərazisi
hesab edir və N.Pelosinin
“qeyri-leqal və arzuolunmayan gəlişi”nin öz ərazi
bütövlüyünə hörmətsizlik kimi
dəyərləndirir. Qeyd edək ki,
ABŞ rəsmən Tayvanı Çinin
ərazisi kimi tanısa da, hazırda 23 milyon əhalisi və güclü
iqtisadiyyatı olan bu ada
dövlət ilə iqtisadi və hərbi
əlaqələrini genişləndirməkdə
davam edir.

üçün əhəmiyyətli sayda raket
verəcəyi bəlli olub.
Bu xəbəri Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Ben
Uolles təsdiq edib. O, qeyd
edib ki, London artıq üç
reaktiv yaylım atəş sistemi
tədarük edib. Yeni partiyaya
daha üç sistem daxil olacaq.
Kopenhagendə Ukraynaya yardımla bağlı beynəlxalq
konfransda çıxış edən
Britaniya Müdafiə Nazirliyi-

Mənbə qeyd edir ki, bu barədə Filippinin Milli Müdafiə
Nazirliyinin nümayəndəsi Arsenio Andolonq bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölkə bununla bağlı rəsmi Moskva ilə
diplomatik dialoqa başlamağa hazırlaşır.
Xatırladaq ki, iyulun sonunda Filippinin keçmiş
milli müdafiə naziri Delfin Lorenzana bildirib ki, ölkə
hökuməti ABŞ-ın sanksiyalarından ehtiyat edərək Rusiya
helikopterlərini almaqdan imtina etmək qərarına gəlib.

Rusiya Federal Operativ Qərargahının
məlumatına görə, son sutka ərzində ölkədə 25
min 815 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub.
2525 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. 14 min 221
nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 52 nəfər vəfat
edib.
Rusiya Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, ölkədə koronavirus
infeksiyasının “deltakron” ştammı aşkar edilib. Hələ heç bir
ölkədə bu ştamm aşkar edilməyib. Həkimlər bildiriblər ki, yeni
ştamm “delta” və “omicron”un birləşməsindən yaranıb.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

“Bloomberg”: Rusiya dünya
neft bazarında qələbə qazanıb
“Bloomberg” nəşrinin əməkdaşı Xaver Blas yazıb ki, Rusiyada neft hasilatı ilin
əvvəlindəki səviyyəyə çatıb. İndi Rusiyada hər gün 10,8 milyon barel neft hasil
edilir. İyul ayı isə Rusiya üçün dönüş ayı olub.
Qərbin Rusiya neft məhsullarına
sanksiya tətbiq etməsindən sonra Moskva Rusiya neftini Asiya ölkələrinə böyük
endirimlərlə satmağa başladı. Qərb
düşünürdü ki, OPEC-lə Rusiya arasında müttəfiqlik pozulacaq. Lakin bu
əksinə oldu. OPEC-lə Rusiya arasında
müttəfiqlik daha da gücləndi. Rusiya
neft məhsullarına tələbat artdı. Qərbin

Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları Avropa
dövlətlərini çətin seçim qarşısında qoydu.
Hazırda Avropa ölkələrində enerji böhranı
başlayıb. Əgər sanksiyalar genişlənərsə,
Avropa dövlətləri kəskin enerji böhranı
keçirməli olacaqlar.
Dünya bazarında isə neftin qiyməti
belədir: Londonun “İCE”(“Inter Continental
Exchange Futures” Birjasının məlumatına

görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 2,2
faiz artaraq bir bareli 97,38 dollar olub.
“NYMEX” (“New York Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına görə, Texas
sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı
neftinin qiyməti 0,35 faiz azalaraq bir bareli 91,61, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı
neftinin qiyməti 2,4 faiz azalaraq bir bareli
96,55 dollar olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“Sabunçu avtomatikaquraşdırma” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
14 sentyabr 2022-ci il saat 10.00-da
“Sabunçu avtomatikaquraşdırma” ASC
səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər :
1. “Sabunçu avtomatikaquraşdırma”
ASC -nin nizamnaməsinə dəyişikliklər

edilməsi-müşahidə şurasının, idarə heyətinin
,təftiş komissiyasının ləğv edilməsi və digər
dəyişikliklər.
2. “Sabunçu avtomatikaquraşdırma”
ASC-nin icra orqanının seçilməsi.
Yığıncaq Bakı şəhəri, Sabunçu qəsəbəsi,
Ə.Bagırov küçəsi 10 nömrəli ünvanda ASC-nin

inzibati binasında keçiriləcəkdir.
Telefonlar – (012) 450-93-19(012)
450-98-26.
Sənədlərlə iş günləri saat 11.00-dan
15.00-a qədər ASC-nin inzibati binasında tanış
olmaq mümkündür.

ÂÂ Avqustun 12-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz
keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 2226°, gündüz 32-37°, Bakıda gecə 23-25°, gündüz 3436° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu,
nisbi rütubət gecə 60-65, gündüz 40-45 faiz olacaq.
Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu:
Şimal çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı,
Nardaran, Bilgəh, Zoqulba) 25-26° isti, Cənub
çimərliklərində: (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 26-27°
isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,

Şahbuz və Şərur rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 19-24°, gündüz 34-39° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, bəzi
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 13-18°, gündüz
21-25° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 13-18°, gündüz 21-25° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
19-24°, gündüz 32-37° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,

Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında
dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, bəzi
şərq rayonlarında arabir güclənəcək. Gecə 18-23°,
gündüz 30-35°, dağlarda gecə 14-19°, gündüz 21-26°
isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2025°, gündüz 34-38°, bəzi yerlərdə 40° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə
və səhər saatlarında dağlarda duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
19-24°, gündüz 30-35°, dağlarda gecə 17-20°, gündüz
23-28° isti olacaq.
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İdarə heyəti

“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

Bayram tədbirləri çərçivəsində paytaxt Kito şəhərindəki
Müstəqillik Meydanında keçirilən hərbi paradda prezident
Gilyermo Lasso, müdafiə naziri Luis Lara və kabinetin digər
üzvləri iştirak ediblər.
Prezident Lasso paraddan əvvəl rütbəsi yüksələn generalları təbrik edərək onalara medallarını təqdim edib.
Lasso buradakı çıxışında bu günün xüsusi məna daşıdığını bildirərək deyib: “Ekvadorluların azadlığımız və
müstəqilliyimiz üçün başlatdıqları bu müharibə bizim
qəhrəmanlarımızı xatırlamaq üçün xüsusi bir gündür”.
Xatırladaq ki, General Antonio Xose de Sukrenin
başçılıq etdiyi üsyançı qüvvələr, təxminən, 200 il əvvəl
ölkənin qurtuluş savaşı kimi tanınan Piçinça döyüşündə
ispan tərəfdarlarını məğlub edərək müstəqillik uğurunda
müharibəni başlatmışdılar.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi QSC”
öz gəmiləri üçün müxtəlif alüminium
keçid trapların satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ ELAN EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə
edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 18 avqust
2022-ci il saat 17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və
surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər
açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, daxili – 1047.
Ünvan – AZ1003, Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.
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