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

№ 009 (29551) 15 yanvar 2021-ci il, cümə

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ
Müharibə başlayandan bir neçə gün sonra – oktyabrın
əvvəlində ICESCO Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə çox
dəstəkləyici bir bəyanat verdi və qərarlar qəbul etdi.
Həmçinin bizim şanlı Zəfərimizdən sonra Sizin mənə Qələbə
münasibətilə göndərdiyiniz təbrik məktubunuza görə də
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bütün bunlar bizim
birliyimizi, bizim xalqımızın birliyini nümayiş etdirir.

Azərbaycan hər zaman bizim üçün prioritet olub və olmağa davam edəcək. Biz Qələbəni qeyd etdik, çünki bu, bizim bir parçamızdır, Sizin Qələbəniz ICESCO-nun qələbəsinin bir parçasıdır. Bizim üzv
dövlətlərimiz çox önəmlidir və biz kimliyindən asılı olmayaraq onları
hər zaman dəstəkləyəcəyik. Mənimlə birlikdə ən önəmli insanlar gəliblər.
Mən onların baş verənlərin şahidi olmalarını və həmçinin Qələbəni qeyd
etmələrini istəyirəm.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Salim bin MƏHƏMMƏD əl-MALİK
ICESCO-nun baş direktoru

ərkəzi qərargahı Mərakeşin Rabat şəhərində olan İslam
Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ICESCO)
ilə Azərbaycan arasında olan sıx əməkdaşlıq həm bizim
üçün, həm də həmin beynəlxalq qurum üçün öz müsbət nəticələrini
verməkdədir. Xatırladaq ki, 29-30 yanvar 2020-ci il tarixlərində Əbu
Dabidə keçirilmiş İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının
İcraiyyə Şurasının 40-cı sessiyası zamanı təşkilatın rəsmi adının
“İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı” (ICESCO)
kimi qəbul edilməsinədək onun adı İSESKO şəklində yazılırdı.
Qurumun təsis edilməsi haqqında təşəbbüs İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına (o zaman İslam Konfransı Təşkilatı) üzv dövlətlərin
xarici işlər nazirlərinin 1978-ci ilin aprelində Dakarda keçirilmiş 9-cu
Konfransında irəli sürülmüşdür.

M

Azərbaycan 1991-ci ildən bu qurumun üzvüdür. Hazırda bu təşkilatın
52 üzvü var. Əsas məqsədləri İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri arasında
təhsil, elm, mədəniyyət, kommunika-

Azərbaycan Respublikasının Mərakeş
Krallığındakı səfiri ölkəmizin ISESCOda daimi nümayəndəsi təyin edilmişdir.
Bu qurumun ölkəmizin haqq
işini dəstəkləyən qərarları rəsmi Bakı

siya, tətbiqi elmlər və yüksək texnologiyalar kimi sahələrin İslam dəyərləri
çərçivəsində inkişaf etdirilməsi;
müsəlmanlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsi və yuxarıda qeyd olunan sahələr vasitəsilə
dünyada sülhün və təhlükəsizliyin
təmin edilməsinə töhfə verilməsidir.
Elə Azərbaycan dövləti də həmin
ədalətli məqsədləri güdür.
Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyevanın 24 noyabr
2006-cı noyabrın 24-də İSESKOnun ( o zaman adı belə yazılırdı) xoşməramlı səfiri adına layiq
görülməsi ilə əməkdaşlığımız uğurlu
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Azərbaycanın birinci xanımı bu
ada təhsilin və sivilizasiyalar arasında dialoqun inkişafında göstərdiyi
xidmətlərinə görə layiq görülüb.
Ölkəmiz İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının müxtəlif qurumları –
İSESKO, İslam İnkişaf Bankı, İslam
Konfransı Parlament İttifaqı, İslam
Konfransı Gənclər Forumu və s. ilə sıx
əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
4 iyul 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə

tərəfindən həmişə təşəkkür və böyük
məmnunluqla qarşılanmışdır. Məsələn,
2019-cu il yanvarın 18-də “20 Yanvar”
faciəsinin 29-cu ildönümü münasibətilə
ISESCO-nun saytında təşkilatın
baş katibi Əbdüləziz Əl-Tüveycrinin
adından ilk dəfə olaraq bəyanat yayılmış və həmin faciə insanlığa qarşı
bir cinayət kimi pislənilmişdir. Eyni
zamanda, bəyanatda dünyanın vacib
regionunda sülhün və təhlükəsizliyin
bərqərar olması üçün ISESCO
tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyətə
Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan
torpaqlarından dərhal geri çəkilməsinə
məcbur edilməsinə dair müraciət ünvanlanmışdır.
Həmin il yanvarın 31-də isə İSESKO tərəfindən Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində Sərsəng
su anbarından yeni su kanalı çəkilməsi
cəhdlərini beynəlxalq hüququn kobud
şəkildə pozulması kimi qiymətləndirən
bəyanat verilmişdir. Bundan başqa, iki il qabaq ISESCO-nun Baş
Qərargahında keçirilmiş İslam Dünyası İrsi Komitəsinin növbədənkənar
toplantısında Azərbaycan Respublikasının Bakının İçərişəhər, Qız qalası

ICESCO həmişə
Azərbaycanın yanındadır
və Şirvanşahlar Saray Kompleksi, Xan
Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi,
Qobustan Qaya Sənəti Mədəni
Landşaftı mədəni irs nümunələri İslam
Dünyası İrsi Siyahısına daxil edilmişdir
Ötən il sentyabrın 10-da –
müharibədən 17 gün əvvəl isə
Qahirədə İslam Dünyası Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Təşkilatı ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlığın perspektivləri
müzakirə edilib və qurumun baş
direktoru Salim bin Məhəmməd əlMalik təşkilata göstərdiyi dəstəyə
görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə təşəkkürünü bildirib. O qeyd
edib ki, “Əhatəli humanitar koalisiya”
təşəbbüsünə ilk qoşulan dövlətlərdən
biri olan Azərbaycan yoxsul ölkələrə
humanitar yardım göstərib. Baş
direktor qeyd edib ki, pandemiya
dövründə 24 ölkəyə yardım göstərən
ICESCO donor ölkələrlə, o cümlədən
Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq edir.
Bu təşkilatın 44 günlük
müharibədə Azərbaycanın haqq işini
hansı səviyyədə dəstəklədiyini isə
Prezident İlham Əliyev yanvarın 13-də
Salim bin Məhəmməd əl-Maliki qəbul
edərkən daha müfəssəl şəkildə yada
saldı. Dövlət başçımız xatırlatdı ki,

müharibə başlanandan bir neçə gün
sonra -- oktyabrın əvvəlində ICESCO
Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə
çox dəstəkləyici bir bəyanat verdi və
qərarlar qəbul etdi: “Həmçinin bizim
şanlı Zəfərimizdən sonra sizin mənə
Qələbə münasibətilə göndərdiyiniz
təbrik məktubunuza görə də
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bütün bunlar bizim birliyimizi, bizim
xalqımızın birliyini nümayiş etdirir.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan İslam
həmrəyliyi ilə bağlı məsələləri həmişə
güclü təşviq etmişdir və ICESCO
Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər
keçirmişdir. Ümidvaram ki, bu, belə də
davam edəcək. Biz həmişə müsəlman
ölkələri arasında birliyə çağırış etmişik”.
Qonaqlara işğalçı, qəsbkar,
talançı, oğru, qaniçən ermənilərin
30 il işğal altında saxladıqları
ərazilərimizdə törətdiyi vəhşiliyin
nəticələr barədə əhatəli məlumat
verən dövlət başçımız dedi: “Sizin də
yəqin bildiyiniz kimi, artıq Azərbaycan
ziyanın qiymətləndirilməsi prosesinə
başlamışdır. Yəni, yaxşı tanınmış
beynəlxalq şirkətlərin köməyi ilə
maddi, mədəni, mənəvi, ekoloji ziyan
hərtərəfli qiymətləndiriləcək və bu da
bizə təcavüzkar Ermənistan dövlətini
beynəlxalq məhkəmələrə vermək
imkanı yaradacaq”.
Beynəlxalq təşkilat rəhbərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə olduğunu xatırladan Prezident əlavə etdi
ki, Sizin Ağdamda və digər yerlərdə
gördükləriniz, həmçinin Ermənistan
rəhbərliyinin müsəlmanların dini
hisslərinə və tarixinə necə münasibət
bəslədiyini göstərir: “Onlar biri istisna olmaqla, bizim bütün digər
məscidlərimizi dağıdıblar. Ağdamdakı
məscidi onlar ona görə tam dağıtmamışdılar ki, Azərbaycan Ordusu irəli
gedəndə onların artilleriya hücumlarını
planlaşdırmaq üçün ərazidə müəyyən
bir oriyentirə ehtiyacı var idi. Onlar

məsafəni ölçməli idilər. Səbəb bu
idi. Lakin bizim məscidlərdə onların
donuzları və inəkləri necə saxlaması ilə bağlı çoxsaylı şəkillər var. Bu,
təkcə azərbaycanlıların təhqir edilməsi
deyil, bu, bütün müsəlmanlara qarşı
təhqirdir”.
Bütün çıxış, nitq və
müsahibələrində inkişafa məqsədli
yeni təşəbbüslər irəli sürən Prezident İlham Əliyev ICESCO rəhbəri
ilə görüşü də istisna etmədi: “Mənim
sizinlə müzakirə etmək istədiyim
məsələlərdən biri də ICESCO-nun
Azərbaycanda regional mərkəzi ilə
bağlı məsələdir. Bilirsiniz ki, bu məsələ
son 3-4 il idi müzakirə olunurdu və biz
bu müzakirələrə yenidən nəzər salmaq
istəyirik. Əgər müsbət irəliləyiş olsa,
düşünürəm ki, biz bunu çox tezliklə
edə bilərik. Bu, bizim üçün və İslam
həmrəyliyinin güclənməsinə, İslam
mədəni irsinin qorunmasına töhfə
verən bütün insanlar üçün çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edəcək”.
ICESCO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malik çıxışının
əvvəlində Azərbaycan Prezidentinin
tarixi çıxışlarından birini yada saldı:
“Sizin BMT Baş Assambleyasının
sonuncu sessiyasındakı çıxışınıza
istinad etmək istəyirəm. Dediniz ki,
Azərbaycan son 30 ildə 120-dən
çox ölkəyə dəstək verib, çox sayda
beynəlxalq forumlar təşkil edib. Bu,
dünyaya böyük kömək deməkdir.
Düşünürəm ki, bunun sayəsində
Azərbaycan dünyada aparıcı ölkələr
sırasındadır”.
Qonaq səfərin məqsədinin erməni
təcavüzünün nəticələri ilə tanışlıqdan
ibarət olduğunu xatırladaraq dedi ki,
mənimlə birlikdə ən önəmli insanlar
gəliblər: “Mən onların baş verənlərin
şahidi olmalarını və həmçinin Qələbəni
qeyd etmələrini istəyirəm. Professor
Rahil Qamar. O, elm və innovasiya
sektorunun rəhbəridir və İslamabadda
yerləşən COMSATS Universitetinin

rektoru olub. Professor Məhəmməd
Zeynalabdin. O, mədəniyyət üzrə
baş katibdir və altı ay bundan əvvəl
Tunisin mədəniyyət naziri idi. Səfir
Xalid tərəfdaşlıq üzrə direktordur.
Biz, həmçinin sivilizasiya dialoqu
üzrə mərkəz də qururuq. O, Sudanın
Mərakeş Krallığında səfiri və Sudanın
sabiq Prezidentinin xüsusi müşaviri
olub. Həmçinin cənab Sami. O, Misirin
ən məşhur qəzetlərindən biri olan
“Əl-Əhram”ın redaktoru olub. Beləliklə,
görürsünüz ki, biz, ilk növbədə, Sizi
təbrik etmək üçün buradayıq. Ölkənizə
səfər edib Sizinlə görüşmək və bu
mühüm Qələbənin qeyd edilməsində
iştirak etməklə bağlı dəvətinizi yüksək
qiymətləndiririk”.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
gördüklərini dəhşət adlandıran qonaq
dedi ki, əvvəllər heç vaxt görmədiyimiz
bir faciənin şahidi olduq: “Tamamilə
dağıdılmış, yerlə-yeksan edilmiş
şəhər. Bu, tamamilə qeyri-insani
əməldir və heç bir ölçüyə sığmır. Bu,
bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir. Lakin
dünən yerli hakimiyyət rəhbərlərində
və vətəndaşlarda yenidənqurma
əzmi və istəyinin şahidi olduq. Mən
nazirlə söhbətimdə dedim ki, sadəcə,
hökumətin dəstəyi ilə həmin insanlar
Qarabağı yenidən quracaq. Biz dünən
görüşdüyümüz hər kəsdə məhz bunu
hiss etdik. Bu cür istəyi görmək bizi
qürurlandırdı”.
Bəli, Azərbaycan əsgərinin
qələbəsi, ölkə vətəndaşlarının isə
viranəyə çevrilmiş ərazilərimizi
yenidən gülüstana döndərmək əzmi
təkcə özümüzü deyil, beynəlxalq
aləmdəki dostlarımızı da qürurlandırır.
Çünki Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi, ermənilər dağıdan, viran qoyan xalq, biz isə qurub-yaradanlarıq.
Əminik ki, bizim qurub yaratmağımızın
nəticələrini dünya ictimaiyyəti tezliklə
görəcək.
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”
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Böyük qələbəmizin
reallaşdığı gün
8 noyabr 2020-ci il tariximizə
şanlı bir gün kimi yazıldı. Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz
Azərbaycanın tarixi, mədəni
və strateji əhəmiyyətə malik,
Qarabağın tacı olan Şuşanı
işğaldan azad etdi. Bu, 44 gün
içərisində aparılan uğurlu əkshücum əməliyyatlarının sırasında
ən mühüm tarixi hadisə və böyük
hərbi Qələbə oldu. Azərbaycanın
hərbi-diplomatik uğurları, xüsusilə
strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin
azad edilməsi müharibənin
sonrakı gedişinə və taleyinə ciddi
təsir göstərdi. Əcdadlarımızdan
bizə miras qalmış qədim Şuşa
şəhərinin 28 il 6 aydan sonra
rəşadətli Azərbaycan Ordusu
tərəfindən işğaldan azad edilməsi
müharibənin sonrakı gedişinə və
taleyinə həlledici təsir göstərərək,
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üçün müstəsna əhəmiyyətini
yüksək qiymətləndirərək demişdir:
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə
Azərbaycan yoxdur”.
Bir vaxtlar “Kiçik Paris”,
“Qafqazın sənət məbədi”,
“Azərbaycan musiqisinin beşiyi”
və “Şərqin konservatoriyası”
adlandırılan, Azərbaycanın ictimaisiyasi həyatında mühüm xidmətləri
olan bir sıra görkəmli xadimlərin
Vətəni, eləcə də tarixi mədəniyyət
mərkəzi olan Şuşa şəhəri artıq
işğaldan azad edilmişdir.

Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir!
Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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rezident, Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ermənistanın
işğalı altında olan torpaqlarımızı azad etmək
üçün rəşadətli ordumuzun sentyabrın 27-də Qarabağda
başladığı genişmiqyaslı və uğurlu əks-hücum əməliyyatları
nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286
kənd işğaldan azad edildi. Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90
kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri,
rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi,
Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 35 kəndi, Tərtər
rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və 41 kəndi, Xocalı
rayonunun 9 kəndi, Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi,
həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə
strateji yüksəklik, Zəngilanda isə Bartaz, Sığırt, Şükürataz
yüksəklikləri və daha 5 adsız yüksəklik azad olundu.

Ölkəmizin
mədəniyyət paytaxtı

Şuşa – Azərbaycanımızın

mədəniyyət paytaxtı

Zəfər günü kimi tariximizə yazıldı.
Nəticədə, Prezident İlham
Əliyevin qətiyyətli və prinsipial
mövqeyi hərb meydanında olduğu
kimi, diplomatiya sahəsində də
uğurlarımızı şərtləndirirdi.
Azərbaycanın hərbi-diplomatik
qələbəsi ilə nəticələnən 44
günlük Vətən müharibəsinin
nəticəsində noyabrın 20-də
Ağdamın və 25-də isə Kəlbəcərin
işğaldan azad edilməsi noyabrın
10-da imzalanmış üçtərəfli
bəyanatın müvafiq maddəsinin
yerinə yetirilməsini, eləcə də
münaqişənin hərbi-siyasi həllini
müəyyənləşdirdi. Bununla yanaşı,
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin qətiyyətli və
prinsipial mövqeyi nəticəsində
BMT Təhlükəsizlik Şurasının
1993-cü ildə qəbul etdiyi və
27 il yerinə yetirilməmiş qalan,
eləcə də işğalçı qüvvələrin
Kəlbəcər və Ağdam rayonlarından
çıxmasını nəzərdə tutan 822 və
853 saylı qətnamələr də məhz
Azərbaycanın hərbi gücü ilə icra
edildi. Bunun davamı olaraq
üçtərəfli bəyanatın müvafiq
maddəsinə əsasən, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin 2020-ci il
dekabrın 1-də Laçın rayonundan
çıxması Azərbaycanın hərbidiplomatik uğurlarının nəticəsi kimi
qiymətləndirilməlidir.

Hərbi-strateji və
tarixi mədəniyyət mərkəzi
Şuşa qalası uzun illər boyu
Azərbaycanın Qarabağ xanlığının
paytaxtı olmuşdur. Şuşa qalasının
salınması 1750–1751-ci illərə edir.
Tarixi mənbələrə görə, 1750-ci
ildə hündür, sıldırım dağ üstündə
qalanın inşasına başlandı və
1756–1757-ci illərdə tikilib başa
çatdırıldı. Qarabağ xanı Pənahəli
xan Şuşanı paytaxt elan edib
oranı möhkəmləndirmiş, qalaşəhərə çevirmişdi. Şəhər bir
müddət Pənahəli xanın şərəfinə
“Pənahabad”, sonradan isə “Şuşa
qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır.
İngilis səyyah və alimləri
C.Morye və R.Burter Şuşanın

qədimliyi ilə bağlı dəyərli
mülahizələr söyləmişlər.
C.Moryenin fikrincə, Şuşa hələ
eradan əvvəl insan məskəni
olmuşdur. R.Burter isə yazır
ki, Şuşada Qafqazın başqa
yerlərində olmayan Avropa
şəhərlərindəki kimi daş binalar,
daş döşəməli geniş küçələr, qədim
Roma hamamlarını xatırladan
gözəl hamam qalıqları vardır.
Bütün bunlar Şuşanın hələ
çox qədimdən mövcud olması
haqqında fikir söyləməyə əsas
verir. Tarixi mənbələrdə Şuşanın
hətta XIII əsrdə də Azərbaycanın
məşhur şəhərlərindən biri olması
haqqında faktlar vardır.
XVIII əsrin ikinci yarısından
başlayaraq şəhərin əhalisi sürətlə
çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın
mühüm, strateji əhəmiyyətli
şəhərlərindən birinə çevrilmişdi.
Hələ Pənahəli xanın dövründə
şəhərdə böyük tikinti işləri
aparılmış, sonra İbrahimxəlil xanın
(1763–1806-cı illər) dövründə
isə Qarabağ xanlığı daha da
güclənmişdir. Xanlığın ərazisində
Əskəran, Ağoğlan qalaları,
Şuşa qalasının divarları və s.
diqqətəlayiq, strateji əhəmiyyətli
qalalar tikilmişdir. Şəhər qısa
müddət ərzində xeyli böyümüş,
təbii gözəlliyi, hündür binaları və
möhtəşəm qala divarları ilə diqqəti
cəlb etmişdir. XVIII əsrin ikinci
yarısında Azərbaycanın tarixi,
mədəni və strateji əhəmiyyətə
malik şəhəri sayılan Şuşa özünün
xalçası, ipəyi, parçası və çini
qabları ilə dünya bazarına çıxmış
və bununla da böyük şöhrət
qazanmışdı.
XVIII əsrin 80-ci illərində
şəhərin dövrəsinə möhtəşəm qala
divarları çəkilib başa çatdırıldı. Bu
dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar
məhəllələri yarandı və ticarət daha
sürətlə inkişaf etdi. Şuşalı tacirlər
Təbriz, Tehran, İsfahan, İstanbul,
Bağdad, Səmərqənd, Moskva,
Marsel və başqa şəhərlərlə ticarət
əlaqələri saxlayırdılar. Şəhərdə
“Pənahabadi” adlı gümüş sikkələr
zərb edilirdi.
XIX əsrin ikinci yarısında
şəhər əhalisinin sayı 25 min

milli ruhu güclənirdi. Ölkənin
müxtəlif yerlərindən Şuşaya
istirahətə gələnlər, eyni zamanda,
Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti
və incəsənəti ilə yaxından tanış
olurdular.
1979-cu il yanvarın 12-də
Ağdam–Xankəndi dəmir yolu
ümummilli liderin iştirakı ilə
istifadəyə verildi. Dəmir yolu
xəttinin açıldığı gün Şuşaya
gedən ümummilli lider şəhərdə
Azərbaycan xalqının tarixi
abidələrinin qorunmasına xüsusi
qayğı göstərilməsi barədə

mədəniyyət və incəsənət
adamlarının böyük bir qrupunu da
aparmışdı. Bu addımı ilə ulu öndər
ziyalıları Dağlıq Qarabağa xüsusi
diqqət yetirməyə istiqamətləndirir,
vilayətə tez-tez səfərə gəlmələrini
tövsiyə edirdi.
Heydər Əliyevin M.P.Vaqifin
məqbərəsinin açılışında söylədiyi
nitq, onun Dağlıq Qarabağa
qayğısının göstəricisi idi. Bununla
yanaşı, səfər zamanı ulu öndər
Şuşada Poeziya evini açdı,
Vaqif poeziya günlərində iştirak
etdi. Bununla yanaşı, Üzeyir

nəticəsində Şuşanın 25 məktəbi,
31 kitabxanası, 17 klubu, 8
mədəniyyət evi, 4 texnikumu,
2 institut filialı, 7 uşaq bağçası,
4 kinoteatrı, 5 mədəniyyət və
istirahət parkı, 2 sanatoriyası,
turist bazası, 2 mehmanxanası,
Azərbaycan Xalçası Dövlət
Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət
Dram Teatrı, Şuşa Televiziya
mərkəzi, Şərq musiqi alətləri
fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası,
Uşaq sağlamlıq məktəbi talan
edildi, yandırıldı və dağıdıldı.

göstəriş verdi. Ulu öndər, eyni
zamanda, Şuşada aparılan tikintiquruculuq işləri ilə də yaxından
maraqlanmış, Azərbaycan
poeziyasının klassikləri
M.P.Vaqifin və Xurşidbanu
Natəvanın yaşayıb yaratdıqları
yerlərlə tanış olmuşdu. Şuşa
rayonunun rəhbərləri ilə keçirdiyi
görüşdə ümummilli lider demişdi:
“Şuşa abidələr şəhəridir. Diyarın
zəngin tarixi ilə bağlı olan hər şeyi
qorumaq, qədim tikintiləri bərpa
etmək lazımdır”. Heydər Əliyevin
bilavasitə səyi nəticəsində
az sonra Şuşa şəhərini tarixmemarlıq qoruğu elan edən qərar
qəbul olundu.
Həmin illərdə Heydər Əliyevin
Dağlıq Qarabağa göstərdiyi diqqət
və qayğı daha da artmış və geniş
quruculuq işləri vüsət almışdı.
Belə ki, görkəmli Azərbaycan
şairi Molla Pənah Vaqifin məzarı
üstündə 1980–1981-ci illərdə
məqbərə tikilmişdi. 1982-ci il
yanvarın 14-də yağan güclü qar
altında ulu öndər Şuşada şairin
məqbərəsini böyük təntənə
ilə açmışdı. Onun M.P.Vaqifə
bu münasibəti bir tərəfdən
milli ədəbiyyata sevgisindən
irəli gəlirdisə, digər tərəfdən
diyarın tarixini, əhalisinin
etnik mənsubiyyətini bir daha
göstərməklə bağlı idi. Əslində, bu
məqbərə, eyni zamanda, gözəl
memarlıq abidəsi idi. Heydər
Əliyev abidənin tikintisini böyük,
əlamətdar hadisə hesab edirdi.
Ona görə də açılışa gedərkən
ailəsi ilə birlikdə yanında elm,

bəy Hacıbəylinin və Bülbülün
Şuşadakı ev-muzeylərindəki
eksponatlarla tanış oldu və onların
qorunmasına dair tapşırıqlarını
verdi.
Bu tarixi səfər zamanı
Şuşadakı abidələrin bərpası
ilə maraqlanan Heydər Əliyev
müvafiq göstərişlər verərək,
işlərin davam etdirilməsinə dair
bir sıra təkliflərini də söyləmişdi.
Ümummilli liderin, eyni zamanda,
Şuşa məscidinə getməsi bir
tərəfdən, onun dini dəyərlərə olan
ehtiramının və dərin bağlılığının
göstəricisi idisə, digər tərəfdən
azərbaycanlı əhalinin milli və
dini dəyərlərə sahib çıxmalarının
vacibliyin diqqətə çatdırmaq idi.
1982-ci ildə Qarabağa ikinci
dəfə səfər edən Heydər Əliyevin
bilavasitə iştirakı ilə Şuşada
Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin
açılışı oldu. Ümummilli liderin
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
1969–1982-ci illərdə Şuşa
şəhərinin və Dağlıq Qarabağın
digər məntəqələrinin siması xeyli
dəyişdi.
1992-ci ilin əvvəllərindən
başlayaraq Ermənistan silahlı
qüvvələri bir-birinin ardınca Dağlıq
Qarabağda azərbaycanlılar
yaşayan sonuncu yaşayış
məntəqələrini də işğal etdi. 1992ci il mayın 8-də Azərbaycanın
qədim musiqi və mədəniyyət
mərkəzi olan Şuşa şəhərini
ələ keçirməklə Ermənistan
ordusu tərəfindən bütün yuxarı
Qarabağ zəbt olundu. Ermənistan
silahlı qüvvələrinin təcavüzü

Bununla yanaşı, işğala qədər
Şuşada memarlıq abidəsi sayılan
500-dək qədim yaşayış binası
və 300-dək tarixi abidə var idi.
Bunların içərisində son tunc
dövrü və ilk dəmir dövrü abidəsi
sayılan Şuşa və Şuşakənd daş
qutu qəbirləri, daş dövrü abidəsi
olan Şuşa mağara düşərgəsi,
XVIII əsrə aid Şuşa qalasının
divarları, Gəncə qapısı, Pənah
xanın sarayı və kitabxanası,
İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan
sarayı və karvansaray, M.P.Vaqifin
mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı
məscid mədrəsəsi, Hacıqulların
malikanəsi, İkimərtəbəli
karvansaray, Mehmandarovların
malikanə kompleksi, Gövhər
ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı Abbas,
Mərdinli, Saatlı, Köçərli məscidləri,
Xurşidbanu Natəvanın evi və
bulağı, Ə.B.Haqverdiyevin,
Q.B.Zakirin, M.M.Nəvvabın,
S.S.Axundovun, N.B.Vəzirovun,
Y.V.Çəmənzəminlinin evləri,
Mamay bəyin evi, məscidi
və bulağı, Behbudovların,
Fərəməzovların, Zöhrabbəyovun,
Bəhmən Mirzənin evləri, Üzeyir
bəy Hacıbəylinin, Bülbülün
ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin,
Tarzən Sadıqcanın evləri, Realni
məktəbinin binası, Qız məktəbi,
Şirin su hamamı, Meydan
bulağı, İsa bulağı və s. tarixi
mədəniyyət nümunəsi erməni
işğalçıları tərəfindən talan edilib,
dağıdılmışdır.
Şuşanın abidələr şəhəri
olduğunu söyləyən ümummilli lider
Heydər Əliyev onun Azərbaycan

Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin prinsipial mövqeyi,
səsləndirdiyi tutarlı dəlillər və
əsaslı fikirlər döyüş meydanında
rəşadətli ordumuzun əldə etdiyi
qələbələr diplomatiya meydanında
da uğurlara çevrildi və ölkəmizin
müharibədəki hərbi-diplomatik
qələbəsini şərtləndirdi. Heç
şübhəsiz ki, bütün bunlar
Azərbaycanın böyük hərbidiplomatik uğuru və beynəlxalq
birliyin Azərbaycana olan
inamının, etimadının təzahürü,
ölkəmizin, xüsusilə dövlət
başçısının qlobal miqyasda olan
nüfuzunun göstəricisidir.
Azərbaycanın milli və
dövlətçilik maraqlarını daim üstün
tutan Prezident İlham Əliyev 2020ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin
azad olunması münasibətilə
xalqa müraciətində demişdir:
“İyirmi səkkiz il yarım işğal altında
olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi
azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq!
Biz bu tarixi Qələbəni döyüş
meydanında qazandıq. 2020ci il noyabrın 8-i Azərbaycan
tarixində əbədi qalacaqdır. Bu
tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim
şanlı Qələbəmizin, Zəfərimizin
günüdür!”
Bu baxımdan, strateji
əhəmiyyətli Şuşanın Azərbaycan
tarixində xüsusi yerinin olduğunu
vurğulayan Azərbaycan Prezidenti
bildirmişdir: “Bu, bizim qədim,
tarixi şəhərimizdir. Əsrlər boyu
azərbaycanlılar Şuşada yaşayıb,
qurub, yaradıb. Şuşa nəinki
Azərbaycanın, bütün Qafqazın
incisidir. Ancaq mənfur düşmən
Şuşanı işğal altında saxlamaqla
bizim mədəni irsimizə böyük zərbə
vurdu, bizim tarixi abidələrimizi

nəfərə çatmışdı. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının
məlumatına görə, təkcə XIX
əsrdə Şuşada 95 şair, 22
musiqişünas, 38 xanəndə, 19
xəttat, 16 nəqqaş, 12 nüsxəbənd,
5 astronom, 18 memar, 16
həkim, 42-dək müəllim olmuşdur.
Bu böyük ziyalı təbəqəsi Şuşa
şəhərini mədəniyyət mərkəzinə
çevirməkdə, burada elmi və
mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə
çox böyük rol oynamışdır.

Ulu öndərin qayğısı
Sovet dövründə ümummilli
lider Heydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi zamanda (1969–
1982) Qarabağa çox böyük
diqqət və qayğı göstərmiş, eləcə
də erməni iddiaları hər zaman
iflasa uğramışdı. Heydər Əliyevin
fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət
daşıyan istiqamətlərindən biri
məhz Dağlıq Qarabağda milli
ruhun oyanışı olmuşdur. Hər
şeydən əvvəl, Qarabağ tarixini,
mədəniyyətini, incəsənətini,
iqtisadi inkişafını mükəmməl
bilən Heydər Əliyev bu məsələyə
çox həssaslıqla yanaşmışdır.
Azərbaycanın qədim mədəniyyət
mərkəzi kimi Şuşanın tarixi
keçmişini yaxşı bilən Heydər
Əliyev bu şəhərin inkişafına çox
böyük qayğı göstərmişdir.
Ümummilli lider Şuşaya
zəngin tarixi abidə, Azərbaycan
xalqının qəhrəmanlıq rəmzi
kimi baxırdı. Heydər Əliyevin
bilavasitə təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin
inkişaf etdirilməsi məqsədilə
1970-ci illərin ikinci yarısında
bir neçə xüsusi qərar qəbul
edildi. Həmin qərarlara uyğun
olaraq, şəhərin keçmişdə tikilmiş
binaları, tarixi abidələri bərpa
edildi, yeni çoxmərtəbəli yaşayış
binaları, böyük mehmanxana
kompleks, ayrı-ayrı inzibati
binalar tikildi. Bununla yanaşı,
Şuşanın statusu qaldırılaraq,
ümumittifaq səviyyəli kurort
şəhərinə çevrildi. Həmin qərarların
yerinə yetirilməsinin böyük tarixi
əhəmiyyəti var idi. Şəhərdə
azərbaycanlılar üçün əlavə iş
yerləri açılır, həyat səviyyəsi
yaxşılaşır, azərbaycanlıların

dağıtdı, bizim məscidlərimizi
dağıtdı, təhqir etdi. Biz indi
Şuşaya qayıtmışıq. Bütün tarixi
abidələrimizi bərpa edəcəyik...O
cümlədən Şuşada yerləşən
məscidlərimiz əsaslı şəkildə təmir
edilməlidir, bərpa olunmalıdır,
onların öz siması qaytarılmalıdır”.
Bununla yanaşı, Şuşa
şəhərinin Azərbaycan üçün
müstəsna əhəmiyyətini bildirən
dövlətimizin başçısı qeyd
etmişdir ki, yarıdağılmış tarixi
abidələrimizin bərpasında
çox həssas olmalı, biz o tarixi
abidələrimizin əsl simasını bərpa
etməliyik. Vaxt itirmədən, eyni
zamanda, tələsmədən Şuşanın
ilkin simasının, tarixi simasının
bərpa edilməli olduğunu bildirən
möhtərəm Prezident Şuşa şəhərini
Azərbaycan mədəniyyətinin
paytaxtı elan edərək demişdir:
“Şuşa şəhəri buna layiqdir. Hesab
edirəm ki, nəinki Azərbaycanın,
bölgənin mədəni paytaxtı sayıla
bilər. Şuşanın mədəni həyatı
zəngin olmalıdır”. Bununla yanaşı,
dövlət başçısı vaxtilə Vaqif
poeziya günlərinin ənənəvi olaraq
keçirildiyini vurğulayaraq diqqətə
çatdırmışdır ki, Şuşada Vaqif
poeziya və “Xarı bülbül” festivalları
da bərpa edilməlidir.

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər
doktoru
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Adil Əliyev: Moskva görüşü
Azərbaycanın diplomatik
qələbəsi ilə yekunlaşdı
 Yeni ilin ilk ongünlüyündə daha bir diplomatik uğur qazandıq.
Belə ki, yanvarın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə Moskvaya işgüzar səfər edərək
Vladimir Putinlə ikitərəfli və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın
iştirakı ilə üçtərəfli görüşü baş tutdu.

Görüşlərin yekunu ilə bağlı üçtərəfli
bəyanat imzalandı. Mətbuat konfransında
Azərbaycan və Rusiya tərəfi münaqişənin
bitdiyini, Ermənistan tərəfi isə münaqişənin
tam həll olunmadığını bildirib. Amma maraqlı
tərəf budur ki, bir vaxtlar status məsələsində
ermənilər maraqsız idilər. Bizim statusla bağlı
müzakirə və təkliflərimizə arxa çevirdilər. Lakin
44 günlük müharibədəki Qələbədən sonra
həm də diplomatik sahədə də güclü tərəf biz
olduq. Bunun nəticəsidir ki, dövlət başçımız
bildirib ki, münaqişə bitib və status məsələsi
gündəmdə deyil...
Bu fikirləri Milli Məclis Sədrinin müavini Adil
Əliyev bildirib.
Sədr müavini qeyd edib ki, Prezident
İlham Əliyevin Moskvaya səfəri Azərbaycanın
növbəti uğuru və diplomatik qələbəsi ilə
yekunlaşdı. Qırx dörd günlük müharibəyə
yekun vuran, dövlətlər arasında siyasi deyil,
iqtisadi və regional əməkdaşlıq məsələlərini
nəzərdə tutan ikinci bəyanatın qəbul olunması
ilə bir daha təsdiq edildi ki, regionun gələcəyi
hazırkı nəticələrin təftişi deyil, perspektivə
istiqamətlənmiş məsələlərin həyata
keçirilməsindən asılıdır. Burada gələcəkdə regional və qlobal layihələrin həyata keçirilməsi
əsas mövzu idi.
Paşinyan hər vəchlə münaqişədən qalan
məsələləri gündəmə gətirmək və öz ölkəsinə
“əlidolu” qayıtmağa cəhd etsə də alınmadı. Bu
baxımdan, Moskva görüşündə dövlət başçımızın qəti mövqe nümayiş etdirməsi qalib
tərəf kimi Azərbaycanın diplomatik uğuru kimi
dəyərləndirilməlidir. Revanşist qüvvələrə

Dövlətlər arasında təkcə siyasi deyil, həm də iqtisadi, regional
əməkadaşlıq məsələlərini nəzərdə
tutan və bu il yanvarın 11-də imzalanan Bəyanatın qəbul olunması ilə
bir daha təsdiq edildi ki, regionun
gələcəyi hazırkı nəticələrin təftişi
ilə yox, perspektivə istiqamətlənən
məsələlərin həyata keçirilməsi ilə sıx
bağlıdır. Üçtərəfli bəyanat regionda
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin
bərpası, bu məqsədlə üçtərəfli işçi
qrupun, yarımqrupların yaradılması
və görüləcək işlərlə bağlı prioritetlərin
müəyyən edilməsini nəzərdə tutan yol
xəritəsidir.
Sənəd Azərbaycan və Rusiya
prezidentləri, Ermənistanın baş
naziri tərəfindən ötən il noyabrın
10-da imzalanan üçtərəfli Bəyanatı
bir daha təsdiqləyir, eyni zamanda, kommunikasiyaların bərpası ilə
bağlı əks olunan müddəaların həyata
keçirilməsi mexanizmlərinin formalaşdırılması üçün müvafiq vəzifələri
müəyyənləşdirir.
Bəyanatda əksini tapmış ən
mühüm məsələ 2021-ci il martın
1-dək Azərbaycanın və Ermənistanın
ərazisindən həyata keçirilən daşımaların təşkili, yerinə yetirilməsi və
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
zəruri olan yeni nəqliyyat infrastrukturu
obyektlərinin bərpasını və tikilməsini
nəzərdə tutan tədbirlərin siyahısı və
reallaşdırılması qrafikinin hazırlanmasıdır. Bu, Azərbaycanın əsas hissəsi
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını
birləşdirən dəhlizin yaradılması, Naxçıvanın blokadadan çıxarılması, həm
Azərbaycanın özü, həm də bütün region ölkələri üçün mühüm önəm daşıyan
nəqliyyat-kommunikasiya imkanlarının
reallığa çevrilməsi, yeni nəqliyyat platformasının yaradılması istiqamətində
əhəmiyyətli addımdır.
Ermənistan ərazisindən keçməklə
Naxçıvana gedən dəhliz özündə iki
komponenti birləşdirir:
– Horadiz–Ağbənd istiqamətində
yeni dəmir yolunun çəkilməsi;
– dəmir yolu ilə yüklərin Horadizə
çatdırılması, bu coğrafiyada yük
terminalının yaradılması, oradan isə
avtomobillərlə yüklərin Naxçıvana,
Türkiyəyə çatdırılması.
Bütün bunlar deməyə əsas verir ki,

xəbərdarlıq edildi ki, təxribata cəhd etsələr
ciddi və ən sərt şəkildə cəzalarını alacaqlar.
Bunun nəticəsi kimi, Paşinyanın hərbi əsirlərin
qaytarılması sahəsində razılığa gəlinməməsini
qeyd etməsi idi. Çünki Azərbaycan tərəfi bəyan
etdi ki, onlar terrorçudurlar.
Eyni zamanda, Moskva görüşündə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qalib
və məğrur mövqe sərgiləməsindən savayı,
alicənablığı da diqqət çəkdi. Dövlət başçısı
qalib dövlət rəhbəri statusundan, kəskin şəxsi
üstünlüyündən istifadə edərək, Paşinyanı
aşağılamadı, onu çıxılmaz duruma salmadı.
Prezident İlham Əliyevin çıxışları, davranışı
göstərdi ki, Azərbaycan uzunmüddətli sülhün, əməkdaşlığın, iqtisadi inkişafa aparan
layihələrin gerçəkləşməsinin tərəfdarıdır
və fəaliyyətini məhz bu istiqamətdə qurur.
Çünki, məlum olduğu kimi, Ermənistanda
hazırda gərgin vəziyyət davam edir. Ölkənin
siyasi, iqtisadi, sosial və humanitar həyatı
iflic vəziyyətdədir. Ekspertlər Ermənistanda
müharibədən sonrakı vəziyyəti faciə kimi
qiymətləndirirlər. Onların fikrincə, Ermənistan
öz iddialarından əl çəkərsə, fəaliyyətini
bölgənin inkişaf perspektivinə hesablanmış və
bütün region ölkələrinin mənafelərinə uyğun
olan iqtisadi, kommunikasiya, əməkdaşlıq
məsələlərinin reallaşdırılması istiqamətində
qurarsa, bundan yalnız fayda götürə və gərgin
durumdan çıxa bilər.
A.Əliyev bildirib ki, bəyanatda əksini
tapmış ən mühüm məsələ həm də 2021-ci il
martın 1-dək Azərbaycanın və Ermənistanın
ərazisindən keçən yeni nəqliyyat infrastrukturu
obyektlərinin bərpasını və tikilməsini nəzərdə
tutan tədbirlərin siyahısı və reallaşdırılması
qrafikinin hazırlanmasıdır. Bu, Azərbaycanın
əsas hissəsi ilə Naxçıvanı birləşdirən dəhlizin
yaradılması, blokadadan çıxarılması, bütün
region ölkələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edən nəqliyyat-kommunikasiya imkanlarının
reallığa çevrilməsi, yeni nəqliyyat platformasının yaradılması istiqamətində addımdır.
Bir sözlə, Moskva görüşü bütün hallarda
Azərbaycanın mənafeyinə uyğun atmosferlə
yadda qaldı. Bu isə tarixə xarici siyasətimizin
növbəti uğuru kimi həkk olundu.

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

nəqliyyat xətlərinin açılması potensialı
regional əməkdaşlıq və daha yaxşı
əlaqələr üçün geniş imkanlar aça
bilər. Azərbaycana Avropa ilə Asiya
arasında böyük əlaqəyə töhfə vermək
üçün Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xətti,
Trans-Xəzər fiberoptik xətti kimi bir
sıra nəqliyyat layihələri irəli sürüb
və maliyyələşdirib. Bunun fonunda
Azərbaycanın torpaqlarının işğalını
uzun illər davam etdirən Ermənistan
bu kimi layihələrdən, həmçinin neft
və qaz layihələrdən təcrid olunub.
Torpaq iddialarından əl çəkməklə
Ermənistan bu təcrid olunmanı başa
çatdıra bilər.
Prezidentlərin mediaya açıqlamalarından belə başa düşülür ki,
müzakirələrin əsas mövzusu ötən il
noyabrın 9-da imzalan Bəyanatın 9-cu
bəndində nəzərdə tutulan nəqliyyat
kommunikasiyaları və iqtisadi
əlaqələrin bərpası ilə bağlı olub. Yaxın zamanlarda Ermənistan vasitəsilə
Azərbaycan-Naxçıvan-Türkiyə və
Ermənistan-Azərbaycan-Rusiya,

Şanlı Qələbəmiz Azərbaycanın
beynəlxalq reytinqini daha da yüksəltdi
Bütün bunlar barəsində
 020-ci ilin yekunlarına həsr olun2
muş videomüşavirədə Prezident
İlham Əliyev ətraflı məlumat verdi.
Dövlətimizin başçısı koronavirusun
bütün dünya üçün çox böyük sınaq
olduğunu və Azərbaycanın bu sınaqdan şərəflə çıxdığını diqqətə çatdırdı.
Ölkə başçısı qeyd etdi ki, vəziyyət
tam nəzarətdədir. Operativ tədbirlər
nəticəsində yeni xəstəxanalar tikildi,
laboratoriyalar alındı. Həkimlər səfərbər
olundu. Koronavirus xəstələrinə qulluq
edən həkimlərin maaşları artırıldı. Onlar
əməkhaqqının 3-5 misli həcmində maaş
alırlar. Çox böyük sosial paket təqdim
edildi. Bir neçə milyard manat dəyərində
sosial paket koronavirusdan əziyyət
çəkən insanlara, o cümlədən qeyriformal çalışan və işsiz vətəndaşlara
yardım kimi göstərildi. Ölkə Prezidenti
bildirdi ki, koronavirusa qarşı peyvənd
bu ay ərzində Azərbaycana gətiriləcək.
Ondan sonra insanlar kütləvi qaydada
peyvənddən istifadə edəcək və canımız
bu xəstəlikdən qurtaracaq.
Pandemiyanın fəsadlarına baxmayaraq, ölkəmiz bir sıra sahələrdə
uğurlar da qazanıb. Dövlətimizin başçısı
çıxışında bunları da diqqətə çatdırdı.
Vurğuladı ki, 2020-ci il bütün ölkələr
üçün iqtisadi sahədə ağır il olub, amma
Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən
bu vəziyyətdən daha az itkilərlə çıxıb.
Qeyri-neft sənayemiz 11 faizdən çox
artıb.
Kənd təsərrüfatının 2 faiz artdığını
və bundan sonra daha da çox artacağını bildirdi. Çünki hazırda azad edilmiş
torpaqlarda payızlıq əkini aparılır. Orta
əməkhaqqı və orta pensiya təqribən
13-14 faiz artıb. Neft Fondunun vəsaiti
azalmayıb, artıb. Deməli, öz valyuta
ehtiyatlarımızı qoruya bilmişik. Baxmayaraq ki, koronavirusla mübarizəyə
milyardlarla manat yönəltmişik,
müharibə aparmışıq və digər xərclər -müavinətlər, sosial paket. Bu yaxınlarda
qəbul edilmiş qərarlar əsasında şəhid
ailələrinin müavinəti 300 manatdan 500
manata qaldırılıb.
Dünya Bankının “Doing Business”
hesabatında Azərbaycanın reytinqi
artırılıb. Yeni reytinqə görə, 190 ölkə
arasında Azərbaycan 28-ci yerdədir.
Bundan əlavə, Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilmişdir.
Ölkə Prezidenti Davos Ümumdünya
İqtisadi Forumunun hesabatının bəzi
parametrlərini də diqqətə çatdırdı. Hesabatda qeyd edilir ki, əhalinin elektrik
təchizatı səviyyəsinə görə Azərbaycan
dünya miqyasında ikinci yerdədir.
Hökumətin dəyişməyə cavabdehliyi,
yəni, islahatçı obrazı əmsalına görə

Yola saldığımız 2020- ci il xalqımızın, eləcə də dünya azərbaycanlılarının
yaddaşında əbədi qalacaq. Məhz bu ildə həm acılı, həm də sevincli günlər
yaşadıq. Ötən ilin ilk günlərindən dünyanın başı üzərini almış koronavirus
kabusu ölkəmizdən də yan keçmədi. Ancaq dövlət başçımızın düşünülmüş
tədbirləri Azərbaycanı bu bəladan daha az zərər çəkən dövlətlər sırasına qoşdu. Üstəlik, dövlət başçımızın təşəbbüsü ilə pandemiyadan daha çox əziyyət
çəkən dünyanın 30 - dan çox ölkəsinə humanitar yardım göstərildi. Əlavə
olaraq, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları həcmində
ianə edildi. İlin sonunda isə ölkəmiz 30 ilə yaxın müddətdə davam edən
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə öz gücü ilə cəmi 44
gün ərzində son qoydu.
Azərbaycan dünya miqyasında beşinci, hökumətin uzunmüddətli strategiyasına görə 10-cu, siyasi sabitliyi
təmin etməsinə görə 11-ci yerdədir.
İnfrastruktur layihələri ilə bağlı – dəmir
yolu xidmətlərinin səmərəliliyi 11-ci
yerdədir. Hava yolları xidmətlərinin
səmərəliliyinə görə – 12-ci, avtomobil
yollarının keyfiyyətinə görə isə 24-27-ci
yerlərdəyik.
Bu hesablama inkişaf etməkdə olan
74 ölkə arasında aparılmışdır. İnklüziv
inkişaf indeksi üzrə Azərbaycan üçüncü
yerdədir. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki,
bu göstəricilər dünyanın aparıcı və ən
nüfuzlu beynəlxalq qurumu olan Dünya
Bankının və dünyanın bir nömrəli forumu olan Davos Ümumdünya İqtisadi
Forumunun hesabatlarının nəticələridir.
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman
ordumuzun Ermənistan silahlı
qüvvələrini darmadağın etməsi və 30
illik münaqişəyə son qoyması dünyada
böyük əks-səda doğurub. 30 il ərzində
dünyanın ən reytinqli təşkilatlarının həll
edə bilmədikləri münaqişəni möhtərəm
Prezidentimiz 44 gün ərzində icra etdi.
Dövlət başçımız 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş videomüşavirədə
də bu Qələbənin qazanılmasını xüsusi
vurğuladı. Dedi ki, keçən ilin və nəinki
keçən ilin, son 30 ilin əsas yekunu
torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. Azərbaycan 44 gün ərzində tarixi
Qələbə qazanaraq, öz torpaqlarını
azad etdi, düşmənə sarsıdıcı zərbələr
endirdi, Ermənistanı məğlubiyyətə
uğratdı. Üç rayonumuzu bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən siyasi yollarla
geri qaytardıq.
Bu tarixi Qələbə Ermənistanın 30
il davam edən işğalçılıq siyasətinə
son qoydu. Biz bunu hərbi yollarla
həll etdik. Baxmayaraq, uzun illər
ərzində beynəlxalq vasitəçilər, aparıcı
beynəlxalq təşkilatlar iddia edirdilər
ki, münaqişənin hərbi həll yolu yox-

usiya və Azərbaycan prezidentlərinin, həmçinin
Ermənistan baş nazirinin iştirakı ilə yanvarın 11-də
keçirilən Moskva görüşü Azərbaycanın tarixi qələbəsinin
daha da möhkəmlənməsi istiqamətində növbəti diplomatik
mərhələ, işğalçı ölkənin isə siyasi-hərbi cəhdlərinin daha
bir fiaskosu kimi diqqət çəkdi. Bu görüş, eyni zamanda,
respublikamızın regional inkişaf, təhlükəsizlik baxımdan
əhəmiyyətini də qabarıq nümayiş etdirdi.
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dur. Bu, dünyada baş alıb gedən ikili
standartların, islamofobiyanın, ayrı seçkiliyin, siyasi riyakarlığın təzahürü
idi. Müharibə dövründə dövlət başçımız
dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət
edərək və xarici kütləvi informasiya
vasitələrinə müsahibələr verərək deyirdi
ki, Ermənistan tərəfi bizə tarix versin,
onlar nə vaxt bizim torpaqlarımızdan
öz silahlı qüvvələrini geri çəkirlər və biz
dayanırıq. Əks-təqdirdə, axıra qədər
gedəcəyik.
Noyabrın 10-da Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya
Prezidenti Vladimir Putin imzaladıqları
üçtərəfli bəyanat bizim qələbəmizi,
Ermənistanın isə məğlubiyyətini
rəsmiləşdirdi. Məhz Azərbaycanın
döyüş meydanındakı böyük Qələbəsi
Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyini
təslim olmağa vadar etdi. Azərbaycan
öz torpaqlarını işğaldan azad etdi.
30 ilə yaxındır icrasız qalmış BMTnin Təhlükəsizlik Şurasının məlum
qətnamələrinin icrasını Prezident
İlham Əliyev təmin etdi. Bu, həm də
beynəlxalq hüququn, ədalətin təmin
olunması deməkdir. Bu qələbə, həm
də ədalətin qələbəsi idi. Azərbaycanın
bu tarixi Qələbəsi digər bölgələrdə
olan münaqişələrin həlli üçün də açar
rolunu oynayacaq. Beynəlxalq hüquqa əməl edilmədiyi bir şəraitdə digər
dövlətlər də eyni üsuldan istifadə
edəcəklər. Bu yolda Azərbaycan onlara
nümunə göstərdi.
Dövlət başçımızın dediyi kimi, şanlı
Qələbəmiz bizim güclü iradəmizi, xalqımızın əzmini bütün dünyaya nümayiş
etdirdi, Azərbaycan dövlətinin gücünü
nümayiş etdirdi. Göstərdi ki, sözümüzlə
əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur.
Yanvarın 11- də Moskvada Vladimir
Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan
arasında keçirilən üçtərəfli görüşdən
sonra Dağlıq Qarabağla bağlı imzalanan ikinci bəyanat Azərbaycanın

yi bütün iddiaları bu görüşdə müzakirə
etməyə cəhd göstərdiyini hiss etmək
elə də çətin deyildi. Xüsusilə ötən
il noyabrın 9-da imzalanan Birgə
Bəyanatın 8-ci bəndində nəzərdə
tutulan hərbi əsirlərin və girovların dəyişdirilməsi, eləcə də həmin
sənəddə yer almayan “Qarabağın statusu” ilə bağlı məsələ Ermənistan baş
nazirin təkid etdiyi əsas məsələlər idi.
Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin
mətbuata açıqlamasında və hər üç
ölkə rəhbərinin imzaladığı yeni Birgə
Bəyanatda bu iki məsələ ilə bağlı
heç bir müddəanın yer almaması
onu göstərir ki, N.Paşinyanın müxalif qüvvələrin istəklərinə əsaslanan
məqamlar barədə nəinki razılıq əldə
edilib, heç müzakirə belə aparmağa
ehtiyac duyulmayıb.
Fikrimizcə, Nikol Paşinyan çıxışında səsləndirdiyi hərbi əsirlər və
girovlar, əslində, terrorçulardır. Onlar
Vətən müharibəsindən sonra işğaldan
azad olunan ərazilərmizdə gizlənərək,
təxribatlar törədib, hərbçilərimizi

Azərbaycanın növbəti uğuru
və diplomatik qələbəsi

eləcə də Ermənistan-Azərbaycan-İran
marşrutları üzrə nəqliyyat dəhlizlərinin
işə salınacağı barədə Azərbaycan və
Rusiya rəhbərlərinin verdiyi açıqlamalar da onu göstərir ki, danışıqlarda mövqe üstünlüyü birmənalı
olaraq Azərbaycanın tərəfindədir.
Regiondakı bütün nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması və iqtisadi
əlaqələrin bərpası yolu ilə bölgədə
sülhə və sabitliyə nail olunması
ideyası məhz Azərbaycanın mövqeyi
kimi Prezident İlham Əliyev tərəfindən
hələ münaqişə dövründə dəfələrlə
səsləndirilmişdi. İndiki üçtərəfli
görüşdə də məhz bu məsələlər üzrə
razılığın əldə olunması danışıqlar

prosesində Azərbaycanın mövqeyinin
aparıcı olduğundan xəbər verir.
Burada bir məqama da xüsusi diqqət yetirmək istərdik. Belə ki,
Ermənistanın uzun illər apardığı
işğalçılıq siyasəti fonunda bu ölkənin
ictimaiyyətində, eləcə də müxalifətində
Azərbaycana qarşı kin-küdurət,
ədavət daha da dərinləşib. Təəssüf
və təəccüb doğuran haldır ki, erməni
cəmiyyəti qəsbkar olduğu halda,
dünyaya özünü hər zaman təqib və
təzyiqə məruz dövlət kimi tanıtmağa, ətrafına havadarlar toplamağa
cəhd göstərib, özünü qədim, tarixi
ərazilərimizin əsl sahibi, yiyəsi kimi
təqdim etməyə çalışıb.
Bax, yuxarıda vurğuladığımız bu

amilə əsasən Ermənistanda müxalif
siyasi dairələr Vətən müharibəsində
parlaq qələbəmizi, ölkəsinin isə acı
məğlubiyyətini etiraf etmirlər. Ona
görə də yanvarın 11-də keçirilən
Moskva görüşündən hələ əvvəl
müxtəlif şayiələr əsasında yaratdıqları
ajiotajla baş nazir Nikol Paşinyana
təzyiq göstərir, onun istefasına nail
olmağa çalışırdılar. Buna baxmayaraq, nəzərdə tutulan Moskva görüşü
reallaşdı, Azərbaycan və Rusiya
prezidentləri, Ermənistan baş naziri
Qarabağ bölgəsində hərbi əməliyyatlar
başa çatdıqdan sonra ilk dəfə olaraq
üzbəüz görüşdülər.
Nikol Paşinyanın çıxışından
müxalifətin onun əleyhinə istifadə etdi-

öldürüblər. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına
həsr olunan müşavirədə bu barədə
deyib: “Onlar mülki əhaliyə qarşı
soyqırımı törətmişlər, Xocalı soyqırımı,
digər hərbi cinayətlər. Biz isə bizim
azad edilmiş ərazilərdə diversiya ilə
məşğul olanları əsir götürdük. Məhv
etmədik. Dedim ki, əsir götürün,
daha müharibə başa çatıb, daha qan
tökmək lazım deyil. Bu, yenə də bizim
humanist mahiyyətimizi göstərir. Bu,
bizim ərazimizdə yerləşib və oradan çıxmaq istəməyən bir qüvvədir
və bizə qarşı təxribatlar törədib,
hərbi təxribatlar. Bunun nəticəsində
hərbçilərimiz həlak olub. Biz isə yenə

növbəti diplomatik qələbəsidir. Vladimir
Putinin də qeyd etdiyi kimi, regionda
iqtisadi, ticari və nəqliyyat əlaqələrinin
bərpası, sərhədlərin açılması məsələsi
xüsusi diqqətə layiqdir.
Moskva görüşündə möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin məğrur
duruşu, alicənablığı, yüksək səviyyəli
çıxışları diqqəti cəlb etdi. Azərbaycan
Prezidenti qalib dövlət rəhbəri statusundan, şəxsi üstünlüyündən istifadə
edərək Paşinyanı aşağılamadı, onu
çıxılmaz duruma salmadı. Prezident İlham Əliyevin nitqləri, davranışı göstərdi
ki, Azərbaycan uzunmüddətli sülhün,
əməkdaşlığın, iqtisadi inkişafa aparan
layihələrin gerçəkləşməsinin tərəfdarıdır
və öz fəaliyyətini məhz bu istiqamətdə
qurur.
Paşinyanın dövlət başçılarının
mətbuat üçün bəyanatları zamanı çıxışında qaldırdığı məsələlər onu bir daha
gülünc vəziyyətinə qoydu. Çünki onun
qaldırdığı məsələlər müzakirə mövzusu
deyildi. Rusiya Prezidenti V. Putin heç
bir çıxışında status və digər bu kimi
məsələlərə ümumiyyətlə toxunmamışdı.
Həmin məsələlər birgə bəyanatda da
əksini tapmadı. Paşinyanın çıxışı, onun
ofisinin yaydığı press-reliz daxili auditoriyaya, Ermənistan əhalisinə hesablanmış iddialardan başqa bir şey deyildi.
Hazırda işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizdə geniş abadlıq-quruculuq
işlərinə başlanılıb. Beynəlxalq miqyaslı
aeroportun, hər cür infrastruktura malik
yolların, tikintisi, genişmiqyaslı infrastruktura , abadlıq–quruculuq işlərinə
başlanılması bir daha təsdiqləyir ki,
yaxın illərdə həmin ərazilər yenidən
Azərbaycanın dilbər guşəsinə
çevriləcəkdir.

Ağalar VƏLİYEV,
Milli Məclisin deputatı

humanistlik göstərmişik. Onları əsir
götürmüşük. Amma onlar hərbi əsir
sayıla bilməz, çünki müharibə qurtarıb.
Onlar terrorçudur, diversantdır. Onlar
Xocavənd rayonuna Ermənistandan,
Ermənistanın Şirak vilayətindən noyabrın 26-dan sonra gəlmişlər. Bunu
hər kəs bilsin. Nə üçün gəlmişlər?
Kim onları göndərib? Müharibə ayın
10-da qurtarıb, Bəyanat imzalanıb.
Kim göndərir onları oraya? Əgər
Ermənistan rəhbərliyi bu qanunsuz silahlı birləşmələrə nəzarət edə bilmirsə,
bu, onların problemidir. Ona görə burada heç kim bizi ittiham edə bilməz”.
Burada, həmçinin vurğulamaq lazımdır ki, beynəlxalq humanitar hüquq
normalarına, o cümlədən müharibə
qurbanlarının müdafiəsi haqqında
1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarının müddəalarına əsasən konkret
cinayət əməli törətmiş terror təxribat
qrupunun üzvləri hərbi əsir hesab edilə
bilməzlər.
Beləliklə, ötən il noyabrın 9-da
imzalanan Bəyanatın 8-ci bəndində
nəzərdə tutulan hərbi əsirlərin qarşılıqlı olaraq dəyişdirilməsi haqqında razılaşma bu hərbçilərə şamil edilə bilməz.
Ona görə də Ermənistan siyasilərinin
demaqogiyası İlham Əliyevin qəti
prinsipiallığı ilə üzləşərək növbəti dəfə
iflasa uğradı.
Minsk qrupu çərçivəsində
Dağlıq Qarabağın statusuna dair
müzakirələrin davam etdirilməsi ilə
bağlı məsələ isə, ümumiyyətlə, yuxarıda xatırlatdığımız noyabrın 9-da
imzalanan Bəyanatda öz ifadəsini
tapmayıb. Prezident İlham Əliyevin və
Prezident Vladimir Putinin görüşdən
sonrakı bəyanatlarında da bu məsələ
ilə bağlı heç bir fikir səsləndirilməyib.
Deməli, Paşinyanın bu təklifi də
müzakirə üçün məqbul hesab olunmayıb.
Beləliklə, noyabrın 8-də Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə hərb meydanında əldə
olunmuş parlaq qələbə hazırda
diplomatik müstəvidə də davam
etməkdədir. Qarşıda hələ çoxsaylı
və daha böyük uğurlarımızın şahidi
olacağıq.
Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycanın xarici işlər naziri
Pakistan Prezidenti ilə görüşüb

 Pakistana rəsmi səfəri çərçivəsində yanvarın 14-də
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Pakistan
İslam Respublikasının Prezidenti Arif Alvi ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Pakistan Prezidenti Arif
Alvi səmimi salamlarını Prezident
İlham Əliyevə çatdırmağı xahiş edib
və Azərbaycan Prezidentini Pakis-

tanda qəbul etməkdən məmnunluq
duyacağını bildirib. O, Azərbaycanın
ərazilərinin işğaldan azad olunması
və əldə olunan Qələbə münasibətilə
təbrik edib.
Arif Alvi Qoşulmama Hərəkatının

Bakıda keçirilən dövlət və hökumət
başçılarının Zirvə toplantısında
iştirakını və bu zaman Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti ilə görüşünü xatırladıb, Azərbaycanın dövlət
başçısının uzaqgörən siyasətçi olduğunu xüsusilə vurğulayıb.
Hər iki ölkənin regional
münaqişələrin beynəlxalq hüququn prinsipləri əsasında həllinə
dair mövqeləri və bu xüsusda

nümayiş olunan qarşılıqlı dəstək
qeyd olunub. Pakistan Prezidenti, həmçinin ölkələrimiz arasında
ikitərəfli münasibətlərin inkişafı, o
cümlədən iqtisadi, ticarət və digər
sahələrdə əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Ceyhun Bayramov, öz növbəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin səmimi salamlarını Pakistanın dövlət başçısına
çatdırıb. Pakistanın Azərbaycanın
beynəlxalq hüquqa və ədalətə
əsaslanan mövqeyinə verdiyi dəstəyi
vurğulayan nazir xüsusilə 44 günlük
Vətən müharibəsi dövründə dost
və qardaş ölkə Pakistanın nümayiş
etdirdiyi birmənalı dəstəyə görə qarşı
tərəfə təşəkkürünü ifadə edib.
Azərbaycanın Cammu və Kəşmir
məsələsinin beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri, həmçinin BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
əsasında həllini dəstəklədiyi və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının müvafiq
kontakt qrupu çərçivəsində iştirakımız
qeyd olunub.
Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində bərpa və reabilitasiya
işlərinin həyata keçirilməsindən bəhs
edən nazir Ceyhun Bayramov hazırkı
mərhələdə dost ölkələrin bu fəaliyyətə
cəlb oluna biləcəyini qeyd edib.
Görüşdə tərəflər ikitərəfli
əməkdaşlığın gələcəkdə daha da inkişaf etdirilməsi üzrə qətiyyətli olduqlarını ifadə ediblər.

Azərbaycanın xarici işlər naziri Pakistanın
Sərhəd İşləri Təşkilatının baş direktoru ilə görüşüb

Azərbaycan ilə İran arasında
hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olunub


Yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri,
general-polkovnik Zakir Həsənov İran İslam Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin
olunmuş səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüşüb.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, səfiri ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibətilə təbrik
edən müdafiə naziri ona uğurlar arzulayıb.
General-polkovnik Zakir Həsənov Vətən
müharibəsində İranın Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədiyinə görə səfirə minnətdarlığını
bildirib, İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah
rəisi, general-leytenant Məhəmməd Hüseyn
Baqeriyə, müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək
naziri general-mayor Əmir Hatəmiyə salamlarını
çatdırmasını xahiş edib.
Müdafiə naziri Azərbaycan-İran
münasibətlərinin inkişafında ölkə başçılarının
görüşlərinin mühüm rol oynadığını qeyd edərək
hərbi sahədə də əməkdaşlığın uğurla davam
etdiyini vurğulayıb.
Diplomat Vətən müharibəsində qazanılan Qələbə münasibətilə ölkəsi adından
Azərbaycan xalqını və dövlətini təbrik edib,

şəhid hərbi qulluqçulara və mülki şəxslərə Allahdan rəhmət, yaralılara isə şəfa diləyib.
O, dost ölkə olan Azərbaycanda səfir kimi
fəaliyyətə başlamasından məmnunluğunu,
ölkələrimiz arasında əlaqələrin, xüsusilə hərbi
sahədə əməkdaşlığın inkişafı üçün səylərini
əsirgəməyəcəyini bildirib. Səfir iki ölkə arasında
hərbi əməkdaşlığın inkişaf etməsinin regional
təhlükəsizliyin təmin edilməsində vacib amil
olduğunu vurğulayıb.
Tərəflər hərbi sahədə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi və hər iki ölkənin hərbi
nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərlərinin təşkili
barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
Görüşdə Azərbaycan ilə İran arasında hərbi
əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, hərbi-texniki,
hərbi təhsil və hərbi tibb sahələrində əlaqələrin
inkişaf perspektivləri, həmçinin regional
problemlər müzakirə olunub.

Azərbaycan ilə Yaponiya arasında hərbi
sahədə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

 Pakistan İslam
Respublikasına rəsmi səfəri
çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov
Sərhəd İşləri Təşkilatının baş
direktoru general-mayor Kamal
Azfar ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Sərhəd İşləri Təşkilatının
baş direktoru Kamal Azfar təşkilatın
fəaliyyət sahələri barədə ətraflı
məlumat verərək 45 ildən çox
müddətdə Pakistanda körpülər, yollar,
tunellər, eləcə də telekommunikasiya
xətlərinin və s. inşası, infrastruktur
xidmətlərinin inkişafı sahəsində
fəaliyyətlərindən bəhs edib.
Nazir Ceyhun Bayramov
bölgədə mövcud olan cari vəziyyəti
qeyd edərək, 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra münaqişə

sonrası bərpa və reabilitasiya
mərhələsinə qədəm qoyduğumuzu
bildirib. Hazırda bölgədə aparılan
işlər, o cümlədən minadan təmizləmə
işləri və infrastruktur layihələri qeyd

olunub. Həyata keçirilən bərpa və tikinti işlərində maraqlı tərəfdaş ölkə və
beynəlxalq təşkilatlarla birgə işləməyə
hazır olduğumuz vurğulanıb.

Görüşdə tərəflər əməkdaşlıq
perspektivləri üzrə fikir mübadiləsi
aparıblar.

Baş Qərargah rəisi:
Pakistan hər zaman
Azərbaycanın yanında
olub və onun haqlı
mövqeyini dəstəkləyib

Azərbaycan ilə Pakistan
arasında saziş imzalanıb
 Pakistana rəsmi səfəri çərçivəsində yanvarın 14-də Azərbaycan
Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Pakistan İslam
Respublikasının xarici işlər naziri Məhdum Şah Mahmud Qureşi arasında
görüş keçirilib.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Azərbaycanı işğal edilmiş ərazilərinin azad
olunması münasibətilə təbriklərini ifadə
edən pakistanlı nazir ölkəsinin Azərbaycanın
beynəlxalq hüquqa əsaslanan ədalətli mövqeyini hər zaman dəstəklədiyini vurğulayıb.
Nazir Ceyhun Bayramov Pakistanın hər
zaman Azərbaycanın yanında olduğunu
və Vətən müharibəsi dövründə Pakistan
tərəfindən bütün səviyyələrdə, xüsusilə də
Pakistan xalqı tərəfindən nümayiş etdirilən
birmənalı dəstəyi məmnunluqla qeyd edib.
İki ölkə arasında mövcud olan tarixi və
mədəni əlaqələri vurğulayan tərəflər inkişaf
etməkdə olan əməkdaşlıq münasibətlərini,
eləcə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
sərgilənən qarşılıqlı dəstək məsələlərini
müzakirə ediblər.
Azərbaycan və Pakistan arasında
yüksək səviyyəli səfər mübadilələrinin
həyata keçirilməsinin ikitərəfli münasibətlərin

inkişafına töhfə verəcəyi bildirilib.
Görüş zamanı, həmçinin ölkələr arasında ticarət, iqtisadi, kənd təsərrüfatı, enerji,
nəqliyyat, turizm və digər kimi sahələrdə
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. İnsanlararası əlaqələr, habelə təhsil sahəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri
müzakirə edilib, ADA Universiteti ilə Pakistanın Xarici Xidmət Akademiyası arasında
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi vurğulanıb.
Tərəflər görüşdə, həmçinin qarşılıqlı
maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.
Görüşdən sonra nazirlər “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə Pakistan İslam Respublikası Hökuməti arasında
fövqəladə halların qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması və azaldılması
sahəsində əməkdaşlıq haqqında” sazişi
imzalayıblar.

 Pakistana rəsmi səfəri çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramov və Pakistan İslam
Respublikası Ordusunun Baş Qərargah rəisi,
ordu generalı Qamar Cavid Bacva arasında
görüş keçirilib.
Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidməti idarəsindən məlumat verilib.
Ordu generalı Qamar Cavid Bacva Vətən müharibəsində
böyük Qələbəyə görə təbriklərini nazir Ceyhun Bayramova çatdırıb. Pakistanın hər zaman Azərbaycanın yanında
olduğunu, Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədiyini və
Pakistan ordusunun ölkəmizə verdiyi mənəvi dəstəyi və
həmrəyliyi ifadə edib.
Nazir Ceyhun Bayramov təbriklərə görə təşəkkürünü
bildirib. Nazir Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli,
44 günlük Vətən müharibəsi, bu dövr ərzində Ermənistan
tərəfindən törədilən müharibə cinayətləri, mülki insanların
hədəfə çevrilməsi barədə, eləcə də bölgədə mövcud olan
cari vəziyyət haqqında qarşı tərəfə ətraflı məlumat verib.
Həmçinin nazir Pakistan tərəfinə Azərbaycanın beynəlxalq
hüquqa əsaslanan mövqeyini birmənalı dəstəklədiyi və nümayiş etdirdiyi mənəvi dəstəyə görə dərin təşəkkürünü ifadə
edib.
Tərəflər hazırda Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində
aparılan minadan təmizlənmə fəaliyyəti, bərpa və tikinti
işləri, infrastruktur layihələri və digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.
İki ölkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, o cümlədən
hərbi texniki, hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlığın davam
etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.


Yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir Həsənov Yaponiyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Cuniçi
Vada ilə görüşüb.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, söhbət zamanı
Azərbaycan ilə Yaponiya arasında bir çox
istiqamətlərdə mövcud əməkdaşlığın və
qarşılıqlı etimadın güclənməsinə xidmət edən
fəaliyyətləri xüsusi vurğulayan nazir səfirə diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.
Ölkəmizdə fəaliyyətə başlamasından

məmnunluğunu bildirən diplomat AzərbaycanYaponiya münasibətlərinin, xüsusilə hərbi
sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində
səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib.
Görüşdə iki ölkə arasında hərbi sahədə
əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair fikir
mübadiləsi aparılıb.

“Amnesty International”
Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı raket
hücumları ilə bağlı yeni hesabat yayıb
 “Amnesty International” təşkilatı 44 günlük müharibə zamanı
Ermənistanın qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməsi nəticəsində mülki
şəxslərin qətlə yetirilməsinə dair yeni hesabat yayıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, hesabatda Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən qeyri-dəqiq ballistik raketlərdən, idarəolunmayan çoxsaylı raket
sistemlərindən və artilleriya silahlarından istifadə
edildiyi bildirilir. Hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli
Bəyanatın imzalanmasından sonra “Amnesty
International”ın ekspertlərinin raket zərbələrinə
məruz qalmış bir sıra ərazilərə səfər etdikləri qeyd
olunur. Bildirilir ki, həmin ekspertlər vəzifəli
şəxslərlə, raket zərbələrindən sağ qalmış insanlarla və həlak olmuş mülki şəxslərin yaxınları ilə
görüşüblər. Təşkilatın böhran qrupu raket qalıqlarını
təhlil edərək müharibə zamanı çəkilmiş videoları,
fotoları və peyk şəkillərini də araşdırıblar.
Diqqətə çatdırılır ki, “Amnesty International”
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın
şəhər və kəndlərinə mülki vətəndaşların həlak olması
ilə nəticələnən səkkiz raket zərbəsinin endirilməsini
sənədləşdirib.
Qeyd edilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin

oktyabrın 17-də Gəncə şəhərindəki Muxtar Hacıyev
küçəsinə endirdiyi “SCUD-B” ballistik raketinin
zərbəsi nəticəsində 21 mülki şəxs qətlə yetirilib və
50-dən çox insan yaralanıb. Bu hücum zamanı Südabə
Əsgərova adlı şəxsin 15 yaşlı qızı Nigar doğum
günündən bir gün əvvəl həlak olub. “O, mənim yeganə
övladım idi”, - deyə Südabə Əsgərova “Amnesty
International” təşkilatına bildirib. 64 yaşlı Ramiz
Qəhrəmanov isə bildirib ki, raket hücumu zamanı
onun 34 yaşlı qızı Xatirə, 11 yaşlı nəvəsi Orxan, 6
yaşlı nəvəsi Məryəm və 18 yaşlı nəvəsi Ləman həlak
olub.
Hesabatda qeyd edilir ki, Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən oktyabrın 27-də Bərdə rayonunun Qarayusifli kəndinin müxtəlif istiqamətlərdən
kasetli raketlərlə atəşə tutulması nəticəsində evlərə
böyük ziyan dəyib və həmin vaxt 5 mülki şəxs qətlə
yetirilib, 14 nəfər yaralanıb. Ölənlər arasında həmin
vaxt həyətdə oynayan 7 yaşlı Aysu İsgəndərova da
olub.
Bildirilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri
oktyabrın 28-də cəbhədən 20 kilometrdən çox
məsafədə yerləşən Bərdə şəhərini bir neçə iriçaplı
raketlərlə atəşə tutub. Atılan raketlərdən üçü şəhərin
mərkəzinə, ikisi iki xəstəxananın yaxınlığına düşüb.
Üçüncü raket - 72 ədəd qəlpəli təyinatlı 9N235
bombacıqlarından ibarət Rusiya istehsalı olan 9M55
“Smerch” raketinin şəhərin əhalinin sıx yaşadığı
yerə düşməsi nəticəsində 21 mülki şəxs həlak olub.
Həmçinin diqqətə çatdırılır ki, münaqişə
başladığı gün - sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Naftalan yaxınlığındakı Qaşaltı kəndinə
artilleriya zərbəsi endirməsi nəticəsində Qurbanovlar
ailəsinin 5 üzvü həlak olub və yaşadıqları ev dağılıb.
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Media islahatı milli jurnalistikamızın
inkişafında yeni mərhələ açır
Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatının bütün sahələrində olduğu
kimi, media sferasında da dövrün
tələblərinə uyğun təkmilləşmə uğurla
həyata keçirilir. Yeni texnologiyaların inkişaf etdiyi müasir dövrdə bu
təkmilləşmə öz aktuallığı ilə diqqətdədir.
Dövlət başçısının mətbuatın müasir cəmiyyət quruculuğu prosesində
rolunu nəzərə alaraq, bu sahənin
inkişafı istiqamətində islahatları
təkmilləşdirmək, Azərbaycan KİVlərinin dünya informasiya məkanına
inteqrasiyasını daha da sürətləndirmək
məqsədilə davamlı addımlar atması
media ictimaiyyəti tərəfindən böyük
rəğbətlə qarşılanır.
Ölkəmizdə medianın inkişafının
dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, bu
sahədə institusional quruculuq işlərinin
davam etdirilməsi, yeni informasiyakommunikasiya texnologiyalarının və in-

novasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması məqsədilə imzalanan fərmana uyğun
olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Medianın İnkişafı Agentliyi yaradılır.
Birmənalı qeyd etmək olar ki,
bu addım Azərbaycan mətbuatının
inkişafında yeni mərhələnin başlanmasıdır. Çünki yeni texnologiyaların inkişafı və tətbiqi sahəsinin
genişləndirilməsi mətbuatın da bu
imkanlardan bəhrələnməsinə yol açır.
Fərmanda qeyd edildiyi kimi, qlobal
informasiya mühitinin müəyyənləşdirdiyi
fəaliyyət prinsiplərinə uyğun olaraq
modernləşmə, qabaqcıl texnologiyaların geniş tətbiqi, aparıcı trendlərin
izlənilməsi və digər mühüm şərtləri
özündə birləşdirən innovativ təkamülün
yaratdığı imkanlardan Azərbaycan
mediasının daha çox bəhrələnməsi,
onun şəffaflıq və vətəndaş məmnunluğu
prinsiplərinə əsaslanan, cəmiyyətin
obyektiv və peşəkar şəkildə

Bugünlərdə Prezident İlham
Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan
Respublikasında media sahəsində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” fərman dövlətin kütləvi
informasiya vasitələri ilə bağlı
siyasətinin təkmilləşdirilməsi, bu
sahədə dəstək tədbirlərinin uğurla gerçəkləşdirilməsi baxımından
günün tələbatını vaxtında cavablandıran proqram səciyyəli, milli
jurnalistikamızın inkişafında yeni mərhələ açan tarixi sənəddir.
məlumatlandırılmasına xidmət edən
fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün bu
sahədə əsaslı islahatlar aparılmasına
zərurət yaranmışdır.
Çağdaş dünyada söz və mətbuat
azadlığı hər bir dövlətin, xalqın
həyatında mühüm amil olmaqla
yanaşı, həm də onun ictimai-siyasi
inkişaf səviyyəsini nümayiş etdirir. Bu
gün mətbuatımız milli özünüdərkin
bərqərar olmasında, insanlarda
vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında, azərbaycançılıq ideologiyasının,
ümumbəşəri dəyərlərin təbliğində
müstəsna rol oynayır.
2020-ci ildə yazılı və elektron
KİV-lərin istər koronavirus infeksiyası ilə bağlı maarifləndirmə işinin gücləndirilməsində, istər bu
bəlaya qarşı mübarizə tədbirlərinin
təbliğində, istərsə də 44 gün davam
edən İkinci Qarabağ müharibəsi
ilə bağlı həqiqətlərin ölkə və dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında göstərdiyi
fədakarlıq, öz missiyasına uyğun
surətdə dövlətçilik prinsiplərini əsas tutaraq birliyimizin, həmrəyliyimizin daha
da möhkəmləndirilməsi istiqamətində
atdığı addımlar diqqətdən kənarda
qalmadı. Prezident İlham Əliyevin 44
günlük müharibə dövründə dünyanın
30-dan artıq nüfuzlu mətbu orqanlarına, televiziya kanallarına və informasiya agentliklərinə müsahibələrinin
hər biri Azərbaycan reallıqlarının
təbliği baxımından zəngin mənbə kimi
dəyərləndirildi.
COVID-19-la bağlı özünütəcrid
prinsiplərinin qorunması yeni texnologiyaların inkişafının zəruriliyini daha
da qabartdı. Beynəlxalq əhəmiyyətli
tədbirlərin, konfransların videoformat
şəklində keçirilməsi hər bir ölkənin
bu sahədə də malik olduğu imkanları
ortaya qoydu. Azərbaycan bu sahədə də
yeni texnologiyaların inkişafı və tətbiqi
istiqamətində əldə etdiyi təcrübə ilə liderliyini nümayiş etdirdi. Dövlətimizin başçısı
İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, islahatlar

təkmilləşmə, yeni dövrə uyğunlaşma,
tərəqqi deməkdir. Dünya miqyasında
uğurlar əldə etmiş ölkələrin təcrübəsinə
nəzər salsaq görərik ki, bu nailiyyətlər
məhz tərəqqi hesabına əldə edilib.
Yeri gəlmişkən yada salaq ki,
1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə
qayıdışından sonra həyata keçirilən
və cəmiyyət həyatının bütün sahələrini
əhatə edən köklü islahatlar nəticəsində
ölkədə söz və məlumat azadlığını
məhdudlaşdıran bütün süni maneələr
aradan qaldırıldı, medianın fəaliyyətini
tənzimləyən mütərəqqi qanunvericilik
bazası yaradıldı. Ümummilli liderin 6
avqust 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə
Azərbaycanda senzura ləğv olundu.
1999-cu ildə beynəlxalq tələblərə cavab
verən “Kütləvi informasiya vasitələri
haqqında” Qanun qəbul edildi.
Hazırda Azərbaycanda dünya
standartlarına uyğun media, elektron
və yazılı KİV formalaşıb. 40-dan artıq
gündəlik, 200-dən çox həftəlik və
aylıq qəzetlər cəmiyyətin informasiya
tələbatının ödənilməsinə öz dəstəyini
göstərir. Ölkə əhalisinin 80 faizindən
çoxu fəal internet istifadəçisidir. Sosial
mediadan istifadə edənlərin sayı 2
milyondan artıqdır. Bu statistik rəqəmlər
Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafı
üçün bütün imkanların mövcud olmasının təsdiqidir. Ümumiyyətlə, söz və
mətbuat azadlığının təmin olunması
sahəsində həyata keçirilən uğurlu
siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq, hazırda Azərbaycan KİV-in sayına görə MDB
və Şərqi Avropa ölkələri arasında ön
sıralardadır.
Bu gün Azərbaycan mətbuatı yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
sərəncamı əsasında KİV-lərin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasının
qəbulu, jurnalistlərin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində
mühüm addımların atılması da

deyilənlərin təsdiqidir. Məhz son 17
ildə möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin 3 dəfə “Jurnalistlərin dostu”
mükafatına layiq görülməsi media
ictimaiyyətinin mətbuatın inkişafına
dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət və
qayğını məmnunluqla cavablandırmasının nəticəsidir.
Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğində
mətbuatın rolu nəzərə alınaraq, hazırda
informasiya müharibəsi dövründə
müxtəlif dillərdə internet resurslarının
yaradılması və fəaliyyət istiqamətlərinin
genişləndirilməsi zəruridir. Prezident
İlham Əliyevin bildirdiyi kimi, bu gün
xarici dillərdə fəaliyyət göstərən internet
saytları var və onların sayını artırmalıyıq. Çünki Azərbaycan həqiqətləri
dünyaya çatdırılmalıdır. Bugünkü
Azərbaycan necə inkişaf edir? Hansı
nailiyyətləri var? Dünyanın inkişaf tendensiyasına hansı töhfələri verib? Bu
istiqamətdə hələ görüləsi işlər çoxdur.
Xüsusilə internet məkanında daha
böyük işlər görülməlidir. Çünki məlumatı
internetdən əldə edənlərin sayı getdikcə
artacaq. Bütün bunlar onu deməyə
əsas verir ki, Azərbaycanda dövlət-media münasibətləri bundan sonra da
yüksək səviyyədə olacaq, jurnalistlər
üzərilərinə düşən missiyanı müasir
texnologiyaların yaratdığı imkanlardan
maksimum istifadə etməklə uğurla
yerinə yetirəcəklər.
“Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların
dərinləşdirilməsi haqqında” fərmanda
əksini tapan müddəalar sırasında
“Media haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin
iki ay müddətində hazırlanıb ölkə
Prezidentinə təqdim edilməsi də
xüsusi yer tutur. İnamla qeyd etmək
olar ki, həyatımızın bu sahəsində
müəyyənləşdirilən kompleks tədbirlər
qarşıya qoyulan məqsədlərə yüksək
səviyyədə nail olmaqda önəmli rol
oynayacaq.
Sonda qeyd edək ki, ölkəmizdə
dövlət tərəfindən medianın inkişafına
yönələn addımlar, imzalanan fərman
və sərəncamlar çağdaş Azərbaycan
mətbuatının “Əkinçi”dən başlanan yolunun uğurlu davamına xidmət edir, “dördüncü hakimiyyət” kimi dəyərləndirilən
mediaya Azərbaycan dövlətinin və
möhtərəm Prezidentimizin münasibətini,
diqqət və qayğısını özündə ehtiva edir.
Bu diqqət və qayğı öz növbəsində
jurnalist məsuliyyəti və peşəkarlığı
məsələsini daha da aktuallaşdırır.

Vüqar RƏHİMZADƏ,
“İki sahil” qəzetinin baş
redaktoru, Əməkdar jurnalist

İl yeni, baxış yeni...

Bəlkə də, ən sürətlə, dinamik
inkişaf edən sahə olmasına görədir
ki, KİV haqqında Qanun günün
tələblərinə cavab vermir, milli, xəlqi
tələblərimiz, çıxarlarımız medianın
gündəmi olmur…
Əlbəttə, İngiltərədən, başqa
ölkələrdən hansısa sahə üzrə
misallar gətirib, həmin sahələr üzrə
qanunların nəinki 20 il, hətta 200 il
öncəyə dayandığını söyləmək olar.
Lakin həm də əlavə etmək lazım
gəlir ki, hər ölkənin öz gerçəkliyi, hər
gerçəkliyin öz ölkəsi, başqa sözlə, hər
qanunun öz zamanı, hər zamanın öz
qanunu var. Bizim gerçəkliklərimiz,
gerçəkliklərimizin doğurduğu
gündəm və s. daha çox keçmiş SSRİ
coğrafiyasındakı, bir qədər geniş
götürsək, sosialist sistemi ölkələri və
ya yaxın qonşularla müqayisə olunsa
daha düzgün nəticələr əldə edilər.
Amma mən hətta bu müqayisəni
də deyil, məhz “bizə nə lazımdır?”
sualını ön plana çıxartmaq istərdim.
Gün ərzində yaxın dostlarımın KİV
haqqında Qanunun çağdaş tələblərə
uyğunsuzluğu haqqında yazdıqlarını
da görüncə, düşündüm, daşındım,
öz fikirlərimi bölüşməyi uyğun
bildim. İşin içində yeni ilin havası,
44 günlük Vətən müharibəsinin
üzə çıxardığı gerçəkliklər, qalib
ölkə vətəndaşı olmağın ovqatı da
var hər halda. Beləliklə, qalaqqalaq qəzet oxudğumuz dövrlərdə
qəbul edilmiş qanunumuz qüvvədə
olsa da, öz-özündən (sövq-təbii)
formalaşmış günün, inkişafın təbii
qanunauyğunluğu da öz diqtəsini edir,
öz varlığını hiss etdirir. Nə zamandır

2021-ci ilin ilk ayını yaşayırıq. Uzun illərdən sonra Şuşalı yeni
ilimizdir bu il. Azərbaycanın tarixi zəfəri əməli fəaliyyət sahələrinə,
demək olar, bütün parametrlər üzrə təsir edib, yeni çağırışlar,
yeni imkanlar öz xoşməramlı diqtəsi ilə çıxış edir. Etməlidir də.
Necə deyərlər, Azərbaycan öncəki Azərbaycan deyil! Üfüqümüz
genişlənib. Bəlkə, indiyədək daha çox günün çağırışlarından,
günün gerçəkliklərindən danışır, o gerçəkiklərə alışırdıqsa, indi
Azərbaycanın “dəmir yumruğu” ilə yaradılmış gerçəkliklər gündəm
olur, çağırışlarımız gündəlik yaradır. Və bütün bunlar harada inikas olur? Mediada. Yeni mediada. Bəs bizdə “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanun nə zaman qəbul edilib? 7 dekabr
1999-cu ildə. Doğrudur, sonradan bir neçə dəfə qanun əlavə və
dəyişikliklərlə yenilənib, lakin qanun həm də köhnə qanundur.

hamımızın bir barmağı telefonun,
bilgisayarın düymələrində, gözümüz
göyişıqlı ekrandadır. Televizor
ekranını telefon, bilgisayar ekranı
əvəz edir desək, yanılmarıq. Bu,
yalnız bizdəmi belədir? – Xeyr! Bu,
yaxşıdırmı, pisdirmi? – Məsələ, sual
bu deyil.
İş ondadır ki, indi istənilən adam
informasiya istehlakçısı olmaqdan
çıxıb, informasiyanın istehsalçısına
çevrilə bilər. İnformasiya məkanı
yetərincə interaktivləşib. İndi “canlı
bağlantı” yalnız 5 dəqiqə gecikməli
TV ekranından, yaxud radio
efirindən yayımlanmır, portallar,
sosial şəbəkələr günümüzdə,
güzəranımızdadır. Əvvəllər “evə
icazəsiz girən mavi ekran”dan
“şikayətçi” olanlar, indi öz şikayətlərini

əllərində telefonun kamerasını çevirib
söyləyir, sosial şəbəklərdə tirajlayır
və gündəm ola (yarada) bilir. Artıq
klassik qəzetçilik, redaksiya heyəti,
məsul katib və bu kimi “institut”lar
arxaikləşib, sanki.
Nədir məsələ? Məsələ ondadır ki:
– “KİV haqqında Qanun”umuz
çağdaş tələblərə cavab vermir.
Qanun öz sahəsini tam əhatə
etmir, artıq vurğuladığımız kimi
sosial media, internet jurnalistikası,
ümumiyyətlə, tənzimlənmir;
– Azərbaycan dilinin qaydalarına
riayət olunmur, jurnalistikanın nüfuzu
arzuolunan səviyədən aşağıdır, hətta
qeyri-peşəkarlıq problem ilə üzüzəyik;
– Çağdaş İKT-dən gərəyincə
yararlanıldığını demək çətindir;

– KİV sahəsindəki mövcud
durum ölkəmizin – qalib ölkəmizin
informasiya təhlükəsizliyinə nəinki
cavab vermir, bəlkə, ona təhdid təşkil
edir. Məsələn, mənəvi dəyərlərdən
uzaq, hüquqtanımazlığa yaxın
Ermənistanın ortaya atdığı istənilən
yalan xəbər və dezinformasiyanın
bizim yerli media tərəfindən
tirajlandığı hallar bir deyil, beş deyil.
Deməli, informasiya təxribatları ilə
üz - üzə qaldığımız danılmaz faktlar
sırasındadır;
– KİVDF də mövcud forması ilə
tələblərə tam cavab vermədi, başqa
sözlə, daha geniş yetkilərə malik,
prosesləri tənzimləyə biləcək yeni bir
quruma ehtiyac yarandı;
– “Çap mediası”nda durum daha
acınacaqlıdır – qəzetlər oxunmur,
satış bazarı bərbaddır, yayım sahəsi
üzüntülüdür;
– Sözügedən sahədə
sistemləşməyə, KİV haqqında yeni
Qanuna, bu sahəni çağdaş tələblərə
uyğun tənzimləyəcək, yaxud tələbləri
çağdaşlaşdırmağa qadir yeni quruma
ehtiyac var və s…
Bəli, jurnalistlərin, özəlliklə, TV
və radio sahəsindəki jurnalistlərin
peşəkarlığı tənqiddən ən çox nəsibini
alan, ancaq hələ də arzuolunan
səviyyə nümayiş etdirməyən sahədir.
Sosial media, internet mediası
başlı-başına bir sahədir – kiminə
görə, bu sahədə özbaşınalıqdır,
kiminə görə “bütün yeniliklər sancılı
olur – bu da keçər” arxayınçılığı var.
Reket “jurnalistikası” isə ac canavar
kimi dişini qıcayıb – sanki, onlar üçün
üsul-vasitələrin dəyişməsinin bir o
qədər də önəmi yoxdur, buqələmun
kimi hər ortama uyğunlaşıb, öz
“varlıq”larını sürdürəcək…
Uzun sözün qısası, Azərbaycan
jurnalistikası yeni dönəmə hamilədir.
Söz səhiyyəmiz, hüquq həkimliyimiz,
qanun sağlamlığmız bu yeni doğuşun
ən yaxşı şəkildə yerinə yetirilməsini
təmin etməlidir.
Söz bayrağımız, dövlət
bayrağımız da uca olsun! Dövlətimiz
zaval görməsin!

Əkbər QOŞALI

M

əlum olduğu kimi, Prezident İlham
Əliyev ölkəmizdə media sahəsində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında
fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, Azərbaycan
Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi
(MEDİA) yaradılıb. Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun
(KİVDF) hüquqi varisi olan yeni qurum KİVDF-nin
bütün hüquqlarına sahib olacaq.

Azərbaycan mediası yeni dövrün
çağırışlarına hazır olmalıdır
Hesab edirəm ki, həqiqətən, ölkəmizdə
media sahəsində islahatların aparılmasına
zərurət yaranmışdı. Belə ki, son dövrdə
media məkanında informasiyadan təzyiq və
şantaj məqsədilə sui-istifadə hallarının sayı
artmışdı. Azərbaycanın uğurlarını istəməyən
“qara qüvvələr” dövlətçiliyimizi təhdid etməyə
cəhd edirdilər. Bu, əlbəttə, vətənpərvər insanlarımızda, ziyalılarda dərin hiddət və qəzəb
doğururdu.
İnternet məkanında özbaşınalıq xüsusilə
göz önündə idi. Bu, ağır fəsadlara gətirib
çıxarırdı. Hər hansı bir ictimai, yaxud dövlət
əhəmiyyətli hadisə zamanı şayiələr, dezinformasiyalar, məqsədli təxribat cəhdləri baş alıb
gedirdi. Bəzi qüvvələr süni ajiotaj yaratmağa
çalışırdılar. Nəticədə, cəmiyyət yalan informasiya ilə yüklənir, sosial narazılıq yaranır,
müxtəlif şəxslərə, dövlət orqanlarına qarşı
haqsız qınaqlar formalaşırdı.
Azərbaycan mediasının əsas vəzifəsi
cəmiyyəti obyektiv və peşəkar şəkildə
məlumatlandırılmaqdır. Jurnalistin cəmiyyətin
inkişafına mane olan noqsanları tənqid
etməsi vacibdir, lakin tənqid konstruktiv
olmalıdır, təhqir və şantaj yolverilməzdir.
Ümid edirəm ki, yeni qurum jurnalistlərin
peşəkarlığının artırılması istiqamətində
də tədbirlər görəcək. Belə ki, “MEDİA”-nın
səlahiyyətləri arasında çap mediası və onlayn
media sahəsində inzibati xəta əlamətləri
aşkar etdikdə, Azərbaycan Respublikasının

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq
tədbirlər görmək, cinayət əlamətləri olduqda
isə aidiyyəti üzrə məlumat vermək hüququ
var.
Bu gün Azərbaycan mediası qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycan
həqiqətlərinin bütün dünyaya çatdırılmasıdır. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev ikinci Qarabağ müharibəsi günlərində
dünyanın onlarla aparıcı KİV-inə müsahibələr
vermiş, ölkəmizin ədalətli müharibə apardığını sübut etmişdir. Jurnalistlərimiz bu
sahədə möhtərəm Prezidentdən nümunə
götürməlidirlər. Xüsusilə erməni lobbisinin
təsirinin güclü olduğu ölkələrin mediasında
ölkəmizə qarşı qarayaxmalara vaxtında cavab verilməsi vacibdir.
Bu gün Azərbaycan regionun lider
dövlətidir. Qarabağ müharibəsində qələbə
qazanan Azərbaycan mediası, təbii ki,
yeni dövrün çağırışlarına hazır olmalıdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan dövləti
medianın inkişafı üçün hər cür maliyyə
və təşkilati dəstək verir. Ümid edirəm ki,
mediamız onun qarşısında duran mühüm
vəzifələrin öhdəsindən uğurla gələcək.

İlham MAZANLI,
BDU-nun beynəlxalq jurnalistika
kafedrasının dosenti,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev tərəfindən mətbuat
hər zaman diqqətdə saxlanılıb, bu sahənin müasir cəmiyyət quruculuğu
prosesində roluna mühüm önəm verilib. Ona görə də KİV bütün dönəmlərdə
islahatlar aparılmaqla təkmilləşdirilib, medianın beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə ciddi tədbirlər reallaşdırılıb.

Azərbaycanda yeni informasiya
mühiti formalaşdırılır
Bütün bunların
nəticəsidir ki, ötən dövr
ərzində Azərbaycan
mediası ölkəmizdə və
dünyada baş verən
hadisələrlə bağlı cəmiyyətin
məlumatlandırılması, xalqımızın haqq səsinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması
istiqamətində məqsədyönlü
fəaliyyət göstərib.
Lakin etiraf edək ki, media
daim yeniləşmə tələb edən
bir sahədir. Belə olduğu
halda, deməli, Azərbaycanda
cəmiyyət həyatının hər bir
sahəsini əhatə edən köklü
islahatların həyata keçirildiyi, habelə bütün dünyanı
əhatə edən vahid informasiya
məkanında yeniliklərin intensiv
xarakter aldığı, kommunikasiya vasitələrinin sürətlə inkişaf
etdiyi, mütərəqqi texnologiyaların, iş metodlarının tətbiq
olunduğu müasir dövrdə
media sahəsində də keyfiyyət
dəyişikliklərinə ehtiyac vardır.
Yanvarın 12-də Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində
islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” Fərman imzalaması
da məhz bu ehtiyacdan – medianın inkişafının dəstəklənməsi,
bu sahədə institusional quruculuq işlərinin davam etdirilməsi,
yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması məqsədindən irəli gəlib.
Sənəddə bildirilir ki,
qlobal informasiya mühitinin
müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət
prinsiplərinə uyğun olaraq
modernləşmə, rasionallıq,
qabaqcıl texnologiyaların
geniş tətbiqi, aparıcı trendlərin
izlənilməsi və digər mühüm
şərtləri özündə birləşdirən
innovativ təkamülün yaratdığı
imkanlardan Azərbaycan mediasının daha çox bəhrələnməsi,
onun şəffaflıq və vətəndaş
məmnunluğu prinsiplərinə
əsaslanan, cəmiyyətin
obyektiv və peşəkar şəkildə
məlumatlandırılmasına xidmət
edən fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün bu sahədə əsaslı
islahatlar aparılmasına zərurət
yaranıb.
Qeyd edək ki, bu gün
informasiya subyektlərinə
kompleks yanaşma sistemi
qurulmaması səbəbindən bir
çox hallarda sosial həyatda,
cəmiyyətdə obyektivlikdən
uzaq fikirlər formalaşdırmaq
cəhdləri nəzərə çarır. Bu isə

mövcud sahədə ictimai və hüquqi tənzimlənmənin aparılma
zərurətini aktuallaşdırır. Bu
məqamda hazırda narahatlıq
doğuran bir məsələ də yada
düşür. Xatırladım ki, indiki
vaxtda Azərbaycan mediasının beynəlxalq informasiya
məkanına inteqrasiyasında
müəyyən çətinliklər yaşanır.
Məhz bu səbəbə görə də
qlobal informasiya məkanında
Azərbaycanın maraqlarının qorunmasında müəyyən narahatlıq doğuran problemlər nəzərə
çarpır. Hətta bəzi hallarda milli
mediamızın bu məsələdə zəif
fəaliyyəti açıq-aşkar özünü
göstərir. Vətən müharibəsi
günlərində qeyd edilən çatışmazlığın ciddi şəkildə üzə
çıxması da danılmaz faktdır.
Fikrimin təsdiqi kimi
bir faktı diqqətə yönəltmək
istərdim. Belə ki, 44 gün
davam edən müharibə
dövründə dövlətimizin başçısının dünyanın aparıcı
informasiya agentliklərinə,
televiziya kanallarına verdiyi
çoxsaylı müsahibələr zamanı xüsusi tapşırıq alan bəzi
Qərb müxbirləri tərəfindən
əsas mövzudan yayınılaraq, feyk məlumatlara istinad edilir, Azərbaycanın
ünvanına əsassız ittihamlar,
səsləndirilirdi. Münaqişədə
guya, Türkiyənin iştirakı,
“F-16”lardan istifadə, Suriya
və Liviyadan muzdlular cəlb
olunması, atəşkəsin pozulması
və bir çox digər məsələlərdə
qıcıqlandırıcı suallar dönədönə təkrarlanırdı. Prezident
İlham Əliyev isə hər dəfə
təmkin, səbr göstərərək, bu
ittihamları fakt və dəlillərlə
təkzib edir, Qarabağın
tarixindən, münaqişənin
səbəblərindən danışır, belə bir
fürsət çərçivəsində, dünyaya
əsl həqiqətləri çatdırır, bütün
avantüra, qarayaxma kampaniyalarının, təzyiq cəhdlərinin
qarşısını qətiyyətlə alır,
xalqımızın beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının məlum
qətnamələri əsasında haqq
savaşı apardığını bildirirdi.
Etiraf edək ki, cənab İlham
Əliyevin bu cür yorulmaz
fəaliyyəti böyük bir jurnalist ordusunun aparacağı mübarizə
ilə müqayisədə üstün idi. Başqa sözlə, müharibə şəraitində
dövlət başçımızdan fərqli
olaraq, media ilə bağlı ixtisaslaşmış müxtəlif ictimai qurum-

larn işində düşmən təbliğatına
qarşı fəal, ciddi müqavimət
nəzərə çarpmadı, media
subyektlərinin xarici media
subyektləri ilə əməkdaşlığının
səmərəliliyi özünü göstərmədi.
Məhz bu baxımdan yeni
təsis edilən Medianın İnkişafı
Agentliyinin mövcud problemin
həllinə kompleks yanaşmaqla
qarşılaşılan çətinlikləri aradan
qaldıracağına əminəm.
Başqa bir məsələyə
də toxunmaq istərdim.
İndiyədək çap və onlayn
media sahəsində inzibati xəta
əlamətləri vaxtaşırı nəzərə
çarpır və bu barədə heç bir
tədbir görülmür. Bu baxımdan
Medianın İnkişafı Agentliyinə
inzibati xəta əlamətlərinin
aşkar edildiyi təqdirdə,
Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə
uyğun olaraq tədbirlər görmək,
cinayət əlamətləri olduqda isə
aidiyyəti üzrə məlumat verə
bilmək səlahiyyətinin verilməsi
mühüm önəm daşıyır.
Bütün bunlarla bərabər
qanunvericilik bazasının
yeni tələblər əsasında
təkmilləşdirilməsi, yaxud
yenilənməsi, maarifləndirmə
işinin təşkili, müvafiq konsepsiyaya uyğun olaraq müxtəlif
layihələrin reallaşdırılması kimi
digər xeyli sayda yeni vəzifə
və hüquqlar müəyyənləşdirilib
ki, onların hər biri, şübhəsiz
ki, mediamızın inkişafına
müsbət təsir göstərəcək. Bu
isə deməyə əsas verir ki,
Medianın İnkişafı Agentliyi yeni
innovativ əsaslarda və yeni
keyfiyyətdə informasiya mühitinin formalaşması işində önəmli
vəzifəni reallaşdıracaq.

Məhərrəm SƏFƏRLİ,
Beynəlxalq Jurnalistlər
Federasiyasının üzvü
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ICESCO nümayəndə heyətinin Azərbaycana
səfərinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirilib
 Yanvarın 14-də ADA Universitetində İslam Dünyası
Elm, Təhsil, və Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) Baş
direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malikin və mədəniyyət
naziri Anar Kərimovun birgə mətbuat konfransı keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, ICESCOnun nümayəndə heyətinin ölkəmizə
səfərinə həsr olunmuş mətbuat
konfransında mədəniyyət naziri Anar
Kərimov çıxış edərək deyib: “Artıq
bir neçə gündür İslam dünyasının
54 ölkəsini birləşdirən ICESCO-nun
Baş direktoru ölkəmizdə səfərdədir.
Biz Salim əl-Malikin təşkilata yeni
Baş direktor kimi fəaliyyətə başladıqdan sonra ilk səfərini ölkəmizə
etməsini əlamətdar hadisə hesab
edirik. Azərbaycanla ICESCO arasında əməkdaşlıq Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyevanın bu təşkilatın xoşməramlı
səfiri seçilməsindən sonra daha
da genişlənib. Ötən dövr ərzində
Azərbaycan ICESCO ilə çoxsaylı
beynəlxalq layihələr həyata keçirib,
2009-cu ildə Bakı, 2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhərləri İslam Mədəniyyətinin
Paytaxtı seçilib, 2009-cu ildə Bakıda İslam ölkələrinin mədəniyyət
nazirlərinin toplantısı, 2015-ci ildə
ICESCO-nun 12-ci Baş Konfransı və
İcraiyyə Şurasının 36-cı iclası keçirilib. Bununla yanaşı, təşkilatla digər
sahələrdə də layihələr və tədbirlər
reallaşdırılıb. ICESCO Prezident İlham
Əliyevin qlobal təşəbbüsü olan və
BMT tərəfindən qəbul olunan “Bakı
Prosesi”nin əsas tərəfdaşlarındandır
və bu təşəbbüs çərçivəsində 2011ci ildən təşkil edilən V Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda
rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib”.
Anar Kərimov son 30 il ərzində
Ermənistan tərəfindən işğal altında
saxlanılmış ərazilərin, xüsusilə də
Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi
hesab edilən Şuşa şəhərinin müzəffər
Ordumuz tərəfindən azad edilməsi,

bunun dünya və İslam mədəniyyəti
üçün əhəmiyyəti barədə məlumat verib.
Qeyd edib ki, Qarabağ bölgəsinin işğalı
nəticəsində bir sıra şəhərlər tamamilə
məhv edilib, bütün mədəni mülkiyyət
talan olunub, tarixi abidələr və
mədəniyyət müəssisələri vəhşicəsinə
dağıdılıb, xüsusilə İslam irsinə aid olan
abidələr və məscidlər təhqir edilib.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
inventarlaşma işlərinin aparıldığını
söyləyən nazir bildirib ki, hazırda 6
rayon üzrə məlumatlar əldə edilib: “Bu
günə olan məlumata əsasən həmin
ərazilərdə 399 mədəniyyət müəssisəsi
aşkar edilib. Eyni zamanda, 372 tarixi
mədəniyyət abidəsi müəyyənləşib.
Onlardan 195-i Şuşada yerləşir”.
Anar Kərimov hazırda əldə edilən
məlumatların sistemləşdirildiyini
söyləyib: “Hazırda nazirlikdə yol xəritəsi
hazırlanır. Bu prosesə həm yerli, həm
də xarici ekspertlərin cəlb edilməsi
nəzərə tutulur. Abidələrin bərpasına
gəldikdə, artıq təsnifatlandırma aparmışıq. Təbii ki, ilk növbədə, dünya
əhəmiyyətli abidələrdən başlamalıyıq.
Bərpa işləri Şuşa şəhərində başlayacaq. Bildiyiniz kimi, Şuşa şəhəri minalardan təmizlənib, digər tərəfdən, Şuşa
ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı elan
olunub. Daha sonra Ağdam, Füzuli və
digər rayonlardakı abidələrin də bərpası
aparılacaq”.
Nazir xüsusi olaraq vurğulayıb
ki, 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı ICESCO Azərbaycanın haqq
işinə öz dəstəyini əsirgəməyib və
ölkəmizin haqlı mövqeyini müdafiə edib:
“Ermənilər işğal etdikləri torpaqlarımızda etnik təmizləmə ilə yanaşı, mədəni
təmizləmə də aparıblar. Bu, insanlığa
qarşı cinayətdir. İnanırıq ki, ICESCO

bununla bağlı hesabat hazırlayacaq
və texniki heyət göndərəcək. Biz bu il
ərzində təşkilatın regional mərkəzinin
açılmasını planlaşdırmışıq. Mərkəz həm
təşkilatla Azərbaycan, həm də regional
ölkələr arasında əlaqələrin inkişafına
töhfə verəcək”.
A.Kərimov bildirib ki, Azərbaycanda
2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi İli" elan
olunması çərçivəsində ICESCO-da
da bununla bağlı tədbirlər keçiriləcək.
Tədbirlər Nizami Gəncəvinin İslam
dünyasına verdiyi töhfələrin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılmasında əhəmiyyətli
rol oynayacaq.
Sonra Salim bin Məhəmməd əlMalik Azərbaycan xalqını tarixi Qələbə
münasibətilə təbrik edərək ICESCOnun bu məsələdə ilk günlərdə bəyanat
verərək Azərbaycana tam olaraq öz
dəstəyini ifadə etdiyini bildirib.
Salim əl-Malik ölkəmizə səfəri
barədə təəssüratlarını bölüşərək deyib:
“Təşkilatımıza üzv olan hər bir ölkə bizim üçün vacibdir. Biz bu il üzv ölkəmiz
olan Azərbaycanın Qələbəsini qeyd
edirik. Azərbaycan dost və qonaqpərvər
ölkədir. Buraya yalnız dəstək və
Qələbəni qeyd etmək üçün deyil,
həm də Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş torpaqlarında olanları görmək
üçün gəlmişik. Hər zaman deyilir ki,
görmək inanmaqdır. Biz səfərimiz zamanı əsrlərlə mövcud olan Azərbaycan
mədəni irsinin məhv edildiyini gördük.
Törədilənlər insanlığa qarşı cinayətdir.

Biz Füzuliyə səfər etdik, burada kitabxanalar, məktəblər, qəbiristanlıqlar,
hətta yollar belə dağıdılıb. Ağdama
səfərimizdə biz yalnız məhv edilmiş
binaların divarlarının qalıqlarına şahid
olduq. Məscid, teatr binasına getdik. Bu
abidələrin yalnız divarları qalıb. Bütün
bunları törədənlər əməllərinə görə
cavab verməlidir. ICESCO-nun texniki
missiyası tezliklə Azərbaycana səfər
edəcək. Fevral ayının sonuna kimi texniki missiyanın işğaldan azad olunmuş
bölgələrə gəlişi baş tutacaq. ICESCO
nümayəndə heyəti qayıtdıqdan sonra
komanda təşkil ediləcək. Komandada üzv ölkələrlə yanaşı, üzv olmayan dövlətlər də yer alacaq. Növbəti
həftənin sonunda biz səfərin hesabatı
ilə bağlı ekspertləri təyin edəcəyik və
bundan sonra texniki missiyanın səfərini
həyata keçirməyə çalışacağıq”.
Yaxın günlərdə Şuşanın İslam
Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunacağını söyləyən ICESCO-nun Baş direktoru
deyib ki, bu barədə yekun qərar elan
olunacaq: “ICESCO-nun Azərbaycanda
açılacaq regional mərkəzinin gələcəkdə
Şuşaya köçürülməsi təklifini vermişik. Regional ofisin Bakıda açılması
hazırkı vəziyyət üçün müvafiqdir, lakin
Şuşa şəhəri bərpa olunduqdan və
orada həyat normala döndükdən sonra
ICESCO-nun regional ofisinin Şuşaya
köçürülməsi təklifi reallaşa bilər”.
Sonra jurnalistləri maraqlandıran
suallar cavablandırılıb.

SOCAR və Amerika Neft İnstitutu
arasında memorandum imzalanmışdır

uyğunluq və bütün işlərimizi müvafiq
standartlar çərçivəsində qurub müasir
təcrübələrin tətbiqi, əməkdaşlarımızın
həyat və sağlamlığının qorunması və
ətraf mühitin mühafizəsi ilə yanaşı,
şirkətin əməliyyat effektivliyinin
artırılmasına da mühüm töhfə
verəcəkdir”.
API-nin prezidenti Mayk
Sommers API haqqında təqdimatla
çıxış etmişdir. O bildirilmişdir ki,
2019-cu ildə 100 yaşını qeyd
etmiş API hazırda dünyanın əksər
ölkələrində tətbiq olunan 700-dən
artıq standarta sahibdir. API-nin
fəaliyyətinin əhatə dairəsinə təlimlər
və sertifikatlaşdırma da daxildir. Belə
bir memorandumun imzalanması isə
nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə
regionda ilk dəfə baş verir.
Sonra tərəflər arasında

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, belə tədbirlərdən
biri kimi, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fonduna (KİVDF) dövlət büdcəsindən ayrılan
vəsaitlərin xərclənməsi zamanı aşkarlanmış
qanun pozuntuları ilə əlaqədar Hesablama Palatasından daxil olmuş materiallar
üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq
maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Aparılmış istintaqla K
 İVDF-nin
sərəncamında olan əmlakın həmin qurumun
icraçı direktoru və əməkdaşlarının digər
şəxslərlə əlbir olmaqla şəxsi maraqlarına uyğun istifadə etmələrinə, fəaliyyətin
ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə proqramların
və vəzifələrin icra edilməsi adı ilə rəsmi
sənədlərə yalan məlumatlar daxil edilərək
xüsusilə külli miqdarda ziyan vurulmaqla
mənimsəmələrinə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və
digər qanunsuz əməllər törətmələrinə əsaslı
şübhələr müəyyən olunub.
Belə ki, aparılmış istintaqla

müəyyənləşdirilib ki, Fondun icraçı direktoru Səfərli Vüqar Müzəffər oğlu, “Portos”
MMC-nin direktoru Məmmədov Nadir
Məhərrəm oğlu və qeyriləri ilə qabaqcadan
əlbir olaraq mətbuat işçilərinin mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və yaşayış
evlərinin tikintisi ilə bağlı 2013-2019-cu illər
ərzində dövlət tərəfindən KİVDF-yə ayrılmış
vəsaiti layihə və smeta sənədlərində iş
həcmini əsassız şişirdib, işlərin və materialların dəyərini müəyyən edilmiş qiymətlərdən
artıq göstərilməklə “Portos” MMC-nin
bank hesablarına köçürmüş, bununla da
mətbuat işçiləri üçün Bakı şəhəri, Səbail
rayonu, 20-ci sahə, Bibiheybət qəsəbəsi
ərazisində yaşayış binalarının tikintisi üzrə
ayrılmış xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitini
mənimsəyib, həmin cinayət əməllərinin
aşkar edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə
əlbir olduğu şəxslərlə birlikdə yerinə yetirilmiş işlərin qəbulu haqqında “Forma 2”
aktlarında ayrılmış vəsaitlərin tam həcmdə
binanın tikintisinə sərf edilməsinə dair yalan
məlumatlar daxil edib şəxsən təsdiqləməklə
vəzifə saxtakarlığı da törədib.
Bundan başqa, Vüqar Səfərli digər
şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq quru-

Bakı şəhəri, 13 yanvar 2021-ci il

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda
iştirak etmiş hərbi qulluqçulara və şəhid
ailələrinə psixoloji yardımla bağlı bəzi
məsələlər barədə
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda iştirak
etmiş hərbi qulluqçulara və şəhid ailələrinə
psixoloji yardım göstərilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər
tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş hərbi qulluqçulara və şəhid ailələrinə
operativ, vaxtında, keyfiyyətlə və əlaqəli şəkildə
psixoloji yardım göstərilməsini təmin etmək
məqsədilə aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın:
Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri
Komissiyanın üzvləri:
Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin
müavini
Azərbaycan Respublikası fövqəladə hallar
nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası əmək və əhalinin
sosial müdafiəsi nazirinin müavini
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin rəisi

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin
İdarə Heyəti sədrinin müavini
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin
(TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət
Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri
Tabeliyində hərbi-həkim komissiyaları və
həkim-uçuş komissiyaları olan dövlət orqanlarının səlahiyyətli şəxsləri.
2. Komissiyaya tapşırılsın:
2.1. 2020-ci il 27 sentyabr tarixindən başlayan, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyat-larda iştirak etmiş hərbi qulluqçulara və şəhid ailələrinə
operativ, vaxtında, keyfiyyətlə və əlaqəli şəkildə
“Psixoloji yardım haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq psixoloji
yardım göstərilməsinin təmin edilməsi üçün
zəruri tədbirlər görsün;
2.2. bu Qərardan irəli gələn digər tədbirlərin
həyata keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi bu Qərardan irəli
gələn məsələləri həll etsinlər.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

ATƏT: Qarabağda münaqişənin
eskalasiyası münaqişələr həll olunmamış
qaldıqda yaranan riskləri açıq-aşkar göstərdi
Dağlıq Qarabağda silahlı münaqişənin eskalasiyası, çoxlu sayda insan itkisi münaqişələr
həll olunmamış qaldıqda yaranan riskləri açıqaşkar göstərdi. Bunu İsveçin xarici işlər naziri,
ATƏT-in hazırkı sədri Ann Linde İsveçin 2021-ci
ildə ATƏT-ə sədrlik proqramını təqdim edərkən
deyib. O bildirib ki, İsveçin ATƏT-ə sədrliyi
müddətində münaqişələrin tənzimlənməsi əsas
prioritetlərdən olacaq:
münaqişələrin həllində kömək göstərməkdir.
Beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhdidlər,
münaqişələrin yol açdığı ağrı-acılar
qəbuledilməzdir”.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan 5 ən xoşbəxt
ölkə arasında yer alıb
memorandum imzalanmışdır.
Memoranduma əsasən, SOCAR-ın
struktur vahidləri API standartlarına
uyğun sertifikatlaşdırılacaq, emal,
hasilat və nəqletmə qurumlarının
texniki, keyfiyyət və SƏTƏMM
idarəetmə sistemləri qabaqcıl
təcrübədə olduğu kimi API
standartlarına uyğunlaşdırılacaqdır.
Xatırladaq ki, API 1919-cu ildə
ABŞ-ın Nyu-York şəhərində vəkillik,
sənaye statistikasının aparılması,
standartlaşdırma və vergi xidməti
sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət
kimi qurulmuşdur. 1924-cü ildə,
Birinci dünya müharibəsindən sonra

Baş Prokurorluq: KİVDF-nin vəzifəli
şəxslərinin qanunsuz əməlləri ifşa edilib
 Ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət siyasətinə uyğun olaraq
demokratik cəmiyyətin əsas atributlarından olan kütləvi informasiya
vasitələrinin inkişafı da daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bununla
yanaşı, bu mühüm sahə üzrə dövlətin dəstək siyasətinə qanunsuz
əməlləri ilə kölgə salan vəzifəli şəxslərin aşkarlanaraq məsuliyyətə cəlb
olunmaları istiqamətində prokurorluq orqanlarının məqsədyönlü və
ardıcıl tədbirləri davam etdirilir.

№ 8 					

“ATƏT üzv ölkələrinin ümumi
problemlərinin ən yaxşı həlli üsulu çoxtərəfli
əməkdaşlıqdır. Builki sədrliyimiz müddətində
məhz bu yanaşmanı rəhbər tutacağıq.
Əsas prioritet regionumuzdakı

Yanvarın 13-də SOCAR və Amerika Neft İnstitutunun (API)
rəhbərliyi arasında online video-görüş keçirilmiş, sənaye
proseslərinin təhlükəsizliyi və keyfiyyəti üzrə əməkdaşlıq barədə
memorandum imzalanmışdır.
SOCAR-dan verilən məlumatda
bildirilir ki, şirkətin prezidenti Rövnəq
Abdullayev 20-ci əsrin əvvəlində
Azərbaycanın neft sənayesinin
elmi-texniki nailiyyətləri, tarixi ilkləri
haqqında məlumat vermiş, bildirmişdir
ki, SOCAR-ın yeni inkişaf strategiyası
təkmilləşdirilmiş effektiv idarətmə
sistemi və beynəlxalq standartların
tətbiqini labüdləşdirir: “Bu baxımdan
davamlı inkişafın və texnologiyanın
sürətli dinamikasına API çevik şəkildə
öz töhfələrini verməkdədir. Dünyanın
ən qabaqcıl neft-qaz korporasiyaları
tərəfindən tətbiq olunan API
Spesifikasiya Q1/Q2 Keyfiyyət
İdarəetmə standartlarının SOCARda tətbiqinə başlanılması buna
bariz nümunə olacaqdır. İnanırıq
ki, bu məqsədlə API-nin qabaqçıl
sənaye standartlarının tələblərinə

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI
NAZIRLƏR KABINETININ QƏRARI

mun fəaliyyətinin təşkili üçün inzibati
bina üzrə münasib yerin ayrılması və ya
qeyri-yaşayış sahəsinin aşağı qiymətlərlə
icarəyə verilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə müəyyən edilən qanuni
prosedurlara qəsdən əməl etmədən, həmin
Fondun maliyyələşməsinin həyata keçirildiyi dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait
üzrə icarə xərclərinin özünün əvvəllər sədri
olduğu, sonradan isə özünə yaxın şəxslərin
fəaliyyətlərinə faktiki nəzarəti həyata
keçirməkdə davam etdiyi şirkətlərə, habelə
yaxın münasibətdə olduğu digər şəxslərə
gəlir qismində verilməsinə nail olmaqdan
ötrü həmin şəxslərin xüsusi mülkiyyətində
olan Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Mətbuat
prospekti, 23L ünvanında yerləşən müəssisə
binasının 3-cü mərtəbəsinin Fondun inzibati
istifadəsinə verilməsi məqsədilə maddi baxımdan Fond üçün daha ağır şərtlərlə icarəyə
götürülməsinə dair müqavilələr bağlayıb,
2011-2019-cu illər ərzində cəmi 812 min
manat məbləğində pul vəsaitini icarə haqqı
adı ilə köçürməklə dövlət büdcəsinə külli
miqdarda ziyan vurub.
Həmçinin Vüqar Səfərli digər şəxslərlə
qabaqcadan əlbir olaraq nəşr olunan
qəzetlərə maliyyə yardımının göstərilməsi
məqsədi ilə dövlət tərəfindən ayrılmış
vəsaitin 2015-2019-cu illər ərzində 300 min
manat məbləğində olan hissəsini ailə üzvünün adına təsis etdiyi “Futbol+Qol” qəzetinə
qanunsuz olaraq köçürməklə həmin pulu,
eləcə də qurumun məqsədlərinin həyata
keçirilməsi üçün alınmış 103 min manat
dəyərində dəftərxana ləvazimatlarını da

şirkət qazma sənayesində geriləməni
aradan qaldırmaq məqsədi ilə ilk
sənaye standartının tətbiqinə start
vermişdir. API standartları bu gün
dünyanın aparıcı şirkətlərində
tətbiq olunur və şirkətlər arasında
əməkdaşlığın əsasını təşkil edir.
SOCAR-ın API standartlarına
uyğunlaşması son dövrdə aparılan
islahatların zəruri tərkib hissəsidir.
Bu, SOCAR-ın aparıcı beynəlxalq
enerji şirkətləri sırasında yer tutmaq
və rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün
zəruri şərtlərdən biridir.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
mənimsəyib. Eyni zamanda, 2017-2019-cu
illər ərzində ziyafətlərin keçirilməsi ilə bağlı
satınalma müqavilələrinin bağlanması zamanı qanunsuzluqlara yol verməklə KİVDF-yə
məxsus olmaqla ona etibar edilmiş cəmi 105
min manat məbləğində pul vəsaitini israf
edib.
Bundan əlavə, Vüqar Səfərli qeyriləri
ilə qabaqcadan əlbir olaraq qeyd edilən
mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığı cinayətləri
üzrə əldə etdiyi xüsusilə külli miqdarda pul
vəsaitini kommersiya bankında olan milli və
xarici valyutadakı depozit hesablarına 20152018-ci illər ərzində cəmi 5 milyon 796 min
manatı yerləşdirməklə cinayət yolu ilə əldə
edilmiş həmin pul vəsaitlərini külli miqdarda
leqallaşdırıb.
İş üzrə toplanmış ilkin sübutlar əsasında
Səfərli Vüqar Müzəffər oğlu Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq
olaraq 179.4-cü (xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə və israf
etmə), 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə
edilmiş külli miqdarda pul vəsaitlərini
leqallaşdırma), 308.2-ci (ağır nəticələrə
səbəb olan mühüm zərər vurulmaqla vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə), 3082.4-cü (satınalma prosedurları keçirilmədən
külli miqdarda ziyan vurmaqla dövlət
vəsaitlərini xərcləmə) və 313-cü (vəzifə
saxtakarlığı), Məmmədov Nadir Məhərrəm
oğlu isə Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü,
308.2-ci və 313-cü maddələrinə əsasən
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək
barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs
qətimkan tədbiri seçilib.
Hazırda cinayət işi üzrə həmin korrupsiya şəbəkəsində iştirak etmiş digər
şəxslərin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə
cəlb olunmaları və dövlətə vurulan ziyanın
bərpa olunması istiqamətində zəruri istintaqəməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

Azərbaycan ən xoşbəxt insanların
yaşadığı ilk 5 ölkə sırasında yer alıb.
Ukraynanın "Demokratik Təşəbbüslər"
Fondu və Kiyev Beynəlxalq Sosiologiya
İnstitutunun keçirdiyi rəy sorğusuna əsasən,
Azərbaycanda xoşbəxtlik səviyyəsi 76 faiz təşkil
edib. Reytinqdə ilk sıralarda Qırğızıstan (85
faiz), Qazaxıstan (78 faiz), Ekvador (77 faiz) və
Kolumbiya (77 faiz) yer alıb.
Siyahıda ən son sıralarda Ukrayna (14
faiz), Ermənistan (12 faiz), Honq Konq (7 faiz),
Qana (0 faiz) və Şimali Makedoniya (-3 faiz)
qərarlaşıb.
Sorğu 41 ölkənin əhalisi arasında keçirilib.

“Xalq qəzeti”

Ermənilərin Suqovuşanda atıb
qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
Ermənistan ordusunun atıb q
 açdığı
odlu silah-sursatın aşkar edilməsi
istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
DİN-in Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional
qrupundan verilən məlumata görə, Tərtər

RPŞ-nin əməkdaşları rayonun Suqovuşan
kəndi ərazisində xidmətdə olarkən həmin
ərazidən 1 ədəd 60 mm-lik minaatan, həmin
sialha məxsus 72 ədəd mərmi, 5 ədəd 30
mm-lik AQS-17 qumbaraatan silahı, dolu
sandığı və sursatı ilə birgə 2 ədəd 12.7 mmlik PKT, 1 ədəd PK pulemyotu, hava hücumundan müdafiə üçün atışa hazır vəziyyətdə
“İQLA” raket kompleksi, 1 ədəd “Muxa”
markalı RPQ-18 qumbaraatan, 3 ədəd tank
əleyhinə RPQ-7 mərmisi, 1 ədəd snayper
tüfəngi, 2 qutu 12.7 mm-lik patronlar, 1 ədəd
əl radiostansiyası və qidalandırıcısı aşkar
edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından 1159
nəfər sağalıb, 380 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 1159
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 380 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan AZƏRTAC-a verilən
məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən
analiz nümunələri müsbət çıxmış 14 nəfər
vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 226 min
200 nəfərin koronavirus infeksiyasına

yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
213 min 279 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2971 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı
9950 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 295 min
612 test aparılıb. Dünənki test sayı isə
7653-dür.

7

15 yanvar 2021-ci il, cümə

Böyük Britaniya hökumətinin
“Pfizer” şirkətinin hazırladığı birinci və ikinci vaksinlər arasındakı
müddətin 12 həftəyə qədər uzadılması təklifini dəstəkləməkdən imtina edib. Təşkilatın əməkdaşlarının
fikrincə, “Pfizer” şirkətinin hazırladığı vaksinin birinci və ikinci
komponentlərinin tətbiqi arasındakı fasiləni indiki üç həftədən 12
həftəyə qədər artırmağın heç bir
mənası yoxdur. Bu qərar Böyük
Britaniya səlahiyyətlilərinə risk
qrupundan olan insanları peyvənd
etmək üçün sərəncamında olan
bütün dərman dozalarını istifadə
etməyə və yalnız sonra gətirilən
yeni preparatların vasitəsilə ikinci
komponenti tətbiq etməyə kömək
edə bilər. Ara müddət 12 həftəyə
qədər artırılarsa, mövcud olan
bütün materiallar ilk inyeksiya üçün
istifadə ediləcək.
Lakin elmi müşahidələr göstərir
ki, birinci komponent tətbiq olunduqdan sonra immun anticisimlərin
səviyyəsi üçüncü həftəyə maksimuma çatır və sonra azalmağa
başlayır. Məhz bu səbəbdən
ÜST ekspertlərinin fikrincə,
səlahiyyətlilər mütləq vaksinasiya
olunmuş insanlara peyvəndin ikinci
tərkib hissəsini ilk inyeksiyadan
sonra 21 – 28 gün ərzində vurmalıdırlar. Bu, COVID – 19 infeksiyasına qarşı uzunmüddətli müdafiə
şansını təmin etmək üçün yeganə
yoldur.
Bununla birlikdə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mövqeyi
Böyük Britaniya səlahiyyətlilərinin
qətiyyətinə təsir etməyə bilər.
Onlar indi mutasiya olunmuş koro-

navirus ştammından qaynaqlanan
infeksiyaların inanılmaz artımı ilə
qarşılaşıblar. Və ən sərt karantin
məhdudiyyətləri xəstəliyin azaldılmasına hələ ki, imkan vermir. Vaksin kifayət qədər deyil və mümkün
qədər çox insana çatdırmaq üçün

gözlənilir. Əksər ölkələrdə vaksinasiyanın birinci mərhələsinə risk
qrupuna daxil olanlar cəlb olunub.
Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazovun verdiyi
məlumata görə, ölkəmizdə də ilk
mərhələdə risk qrupunda olanlara

siyalara səbəb olub. Ona görə də
onun könüllülük prinsipi əsasında
aparılması daha düzgün yoldur”.
Mütəxəssislər bildirirlər ki,
inhalyasiya proseduru COVID – 19
infeksiyası zamanı çox müsbət
səmərə verir. Mərkəzi Neftçilər

ru bir – iki gün edib uğurlu nəticə
əldə edən kimi dayandırmaq da
düzgün deyil. Həkimin təyin etdiyi
müalicə kursu sona çatdırılmalıdır. Müalicə prosesini 14 gün
ərzində aparıb, testin nəticəsi
neqativ çıxdıqdan sonra hər şeyin

Yoluxandan sonra immuniteti
yüksəltməyə çalışmaq vaxt itkisi ola bilər
“Dünyanın bir çox ölkələrində koronavirus əleyhinə vaksinasiya kampaniyasına start
verilməsinə baxmayaraq, bu il hər hansı bir ölkədə virusa qarşı kollektiv immunitetin
formalaşması və bu yolla əhalinin əsas etibarilə yoluxmaya qarşı qorunması mümkün
olmayacaq”. Bu fikirləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) elmi tədqiqatlar üzrə əsas
səlahiyyətli nümayəndəsi Soumya Svaminatan deyib. O bildirib ki, bu il ərzində əhali immuniteti
və ya kollektiv immunitetin hansısa bir mərhələsinə nail olmağı qeyri-mümkün hesab edir.
S.Svaminatan öz açıqlamasında COVID–19-a qarşı, eyni zamanda, bir neçə etibarlı və təhlükəsiz
peyvənd maddəsinin hazırlanması və kütləvi istehsalına başlanmasını ciddi tərəqqi kimi
təqdir edib. Lakin, eyni zamanda, qeyd edib ki, bütün dünyada tələb olunan milyardlarla doza
peyvəndin istehsalı və çatdırılması üçün zamana ehtiyac var. Buna görə də insanlar qarşıdakı
dövrdə səbirli olmalı və təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməlidirlər.
bütün mövcud dozaları istifadə
etmək istəyi yaranır. Hökumətlər,
bunun vaksinasiya gücünü kəskin
şəkildə zəiflədəcəyini düşünmək
istəmirlər, çünki ikinci dalğanı aşağı salmaq lazımdır.
Artıq dünyanın bir sıra
ölkələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiya tədbirlərinə başlanılıb.
Həmin tədbirin yaxın zamanda
Azərbaycanda da tətbiq olunacağı

peyvənd vurulacaq: “Risk qruplarını hər bir ölkə özü müəyyən edir.
Bunlar, ilk növbədə, əsasən tibb
işçiləri, yaşı 65 – dən yuxarı olanlar və bir də uzun müddət xroniki
xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərdir.
Vaksinasiyanın epidemik prosesin qırılmasına təsiri onun kütləvi
olduğu halda mümkündür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əvvəlki
təcrübəsi göstərir ki, vaksinasiyanın məcburi edilməsi neqativ reak-

Xəstəxanasının infeksionisti Aişə
Kərimova deyib ki, inhalyasiyanın
tərkibində istifadə edilən müəyyən
preparatlar və bir qədər də steroid mənşəli dərmanların qəbul
edilməsi, nəfəs yollarının açılmasına və selikli qişaların ödeminin
aradan qaldırılmasına səbəb
olur. Həmin müalicə prosedurunu
xəstəliyin kəskin dövründə yox,
nisbətən səngiyən mərhələsində
etmək lazımdır: “Həm də prosedu-

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin
“Azərbaycan Turizm Bürosu” Publik Hüquqi Şəxsi
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun
olaraq turizm sənayesində çalışan əməkdaşların ingilis dili biliyi səviyyəsinin artırılması
məqsədilə təlimlərin keçirilməsi xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində
ixtisaslı işçi heyətinə malik mikro, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə
bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının https//www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını (ASAN ödəniş vasitəsilə)
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün
təkliflərini təqdim edə bilərlər:
AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – “Paşa Bank” ASC
Bankın kodu – 505141
VÖEN – 1700767721
M/h – AZ82NABZ01350100000000071944
SWIFT – PAHAAZ22
Alan – “Azərbaycan Turizm Bürosu”
Publik Hüquqi Şəxsi
VÖEN – 1702095831
H/h – AZ10PAHA38060AZNHC0100004916
Tenderdə iştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi (ASAN ödəniş);

- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi
həcmində bank təminatı (tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank
günü çox olmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından
arayış;
- yüklülük barədə vergi orqanından
arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti
haqqında dövlət orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat
sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə
və düzəlişlərin müvafiq qaydada
təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı,
hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri
göstərilməklə) və rekvizitləri;
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd;
- peşəkar kadr heyəti və müvafiq
işləri icra edəcək hər bir mütəxəssisin
tərcümeyi-halı (CV);
- iddiaçının son 3 (üç) il ərzində oxşar
işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən
sənədlər;
- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq
subyektinə aid olması barədə məlumat;
- digər sənədlər (tenderin əsas
şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər
sənədlər).

Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). Mətnlər arasında fərq aşkar
olunarsa, üstünlük Azərbaycan dilində
tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı
almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət
etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Nəzrin Həsənli.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi
96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə.
Telefon: +994125058704 (əlavə
2303), +994512296077
Faks: +994124920592.
E-mail: mehman.bayramov@tourism.
gov.az
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak
üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin
bank təminatı istisna olmaqla) 24 fevral
2021-ci il saat 12.00-a, tender təklifini və
təklifin bank təminatını isə 3 mart 2021-ci
il saat 18.00-dək portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı
4 mart 2021-ci il saat 12.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir
iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını
və qiymətləndirilməsini elektron portal
vasitəsilə izləyə bilər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi “AzInTelecom” MMC
2020-ci il üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının
auditi xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində
ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri
iştirak edə bilərlər. Tender iştirakçılarına
təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının
https://www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender
haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə
iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim
edə bilərlər.
İştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.

Tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın
bank rekvizitləri:
H/h- AZ30AZPO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711
M/h-AZ76NABZ
01350100000000094944
S.W.İ.F.T:AZPOAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
-son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olma-

başa çatdığını düşünmək olmaz.
Müalicədən sonrakı mərhələdə də
mütləq 1 ay ərzində vitamin və su
balansını gözləmək, fiziki fəallıq
göstərmək, tənəffüs hərəkətlərini
yerinə yetirmək lazımdır. Xəstəlik
nəticəsində orqanizmdə müəyyən
qədər ağciyər zədələnməsi varsa,
test nəticəsi neqativ olduqdan
sonra da rentgen və kompüter
müayinəsi zamanı ocaqların
qaldığı müşahidə edilə bilər.
Bundan ehtiyat etmək lazım deyil,
ağciyərlərdəki həmin ocaqların
sorulması üçün müəyyən vaxt lazımdır. Belə xəstələrin bir hissəsi,
vəziyyətdən asılı olaraq, pulmonoqların və infeksionistlərin qərarı
ilə evə yazıla bilər, lakin sonrakı
mərhələdə heç olmasa 1 – 1,5
ay ərzində həkim nəzarəti altında
dəstəkləyici terapiya aparılmalıdır”.
Son tədqiqatlarla alimlər qan
qrupuna görə immunitetin zəif və
ya möhkəm ola biləcəyini açıqlayıblar. Onlar ehtimal edirlər ki,

ikinci qan qrupundan olan insanların virus infeksiyalarına daha tez
yoluxduğu sübut olunub. Klinik
araşdırmalarda A (II) qrup qan daşıyıcısı olan donorların 50 faizində
interferonların hasili kəskin aşağı
olub. İnterferonlar virus infeksiyaları zamanı immunitet tərəfindən
hasil olunur və orqanizmi müdafiə
edir. Lakin I, III, IV qan qruplarında
interferonlar daha yaxşı və çox
sintez olunur.
Bu baxımdan ən güclü qan qrupu IV qrup sayılır. 92 faiz halda bu
bu qrupa aid insanlarda interferon
zülalı yüksək səviyyədədir. Növbəti
yerdə isə III qan qrupu gəlir. Qeyd
edək ki, III qan qrupundan olan insanların koronavirusu daha yüngül
keçirdiyi də bildirilir.
Onu da unutmamalıyıq ki,
kimin hansı yarımnöv virusu
tutacağı öncədən bəlli deyil. Amma

əlamətlərlə bilmək olur. Buna
görə də sadəcə “hərarəti yoxdur,
bir gün oldu bitdi” demək doğru
deyil. Digər əlamətləri izləmək və
bədənə düşmüş virusun heç vaxt
iki – uç günə çıxıb gedəcəyinə
inanmaq lazım deyil. Əlamətlər
başladısa, immunitetə çox da
güvənməyin. Bu virusun necə
oyun oynayacağı bilinmir. İmmuniteti aktivləşdirməyə çalışmaq
vaxt itkisi ola bilər. Ona görə də
ən asan və etibarlı profilaktikadan
– maska məsafə və gigiyenadan
düzgün istifadə etmək lazımdır.
Odur ki, “boş ver, həmişə qrip
oluruq, adi soyuqdəymədir” kimi
fikirləri kənara qoyun və ailənizi,
ətrafınızı yoluxdurmayın.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi
Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi 2021-ci il üçün tibbi reaktivlərin, ləvazimatların,
vaksinlərin və dezinfeksiyaedici maddələrin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün
zəruri vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. İddiaçı qismində
ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri açıq
tenderdə iştirak edə bilərlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə
və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə
bilərlər. İştirak haqqı 100 manatdır.
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN -1401555071,
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı- DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş
İdarəsi
H/h - AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN- 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu 142330
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət
(müraciətdə müəssisənin adı, yerləşdiyi
ünvanı, poçt indeksi, bank rekvizitləri,

telefon nömrələri, rəhbərinin adı, soyadı
göstərilməklə, möhürlənib imzalanmış
olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi (əsli);
- tender təklifi (tender proseduru
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin təminatı) bank
təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü müddətində
qüvvədə olmalıdır). Bank təminatını
təqdim etməyən iddiaçının tender
təklifi etibarsız sayılır və tenderdən
kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatlarının
surəti;
- tibbi reaktivlərin, ləvazimatların,
vaksinlərin və dezinfeksiyaedici
maddələrin uyğunluq sertifikatları (surət)
və respublika ərazisində dövriyyəsinə
nəzarət olunan tibbi reaktivlərin,
ləvazimatların, vaksinlərin və dezinfeksiyaedici maddələrin pərakəndə
dövriyyəsinə aid icazənin olması barədə
sənəd;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının
potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat (tələb olunan tibbi
reaktivlərin, ləvazimatların, vaksinlərin
və dezinfeksiyaedici maddələrin satın
alınması üzrə təcrübəsi, ixtisaslı kadr və
texniki imkanları (işçi qüvvəsinin olması)
barədə məlumatlar sənəddə öz əksini

ması barədə vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
-podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 5 fevral
2021-ci il saat 15.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 15
fevral 2021-ci il saat 15.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 16 fevral 2021-ci
il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.

tapmalıdır. Malgöndərənin (podratçının) uçotdakı vergi orqanından aldığı
sənəddə göstərilən məlumatlarla eyni
olmalıdır);
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş
surəti);
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd (təşkilatın təsisçisinin və
ya direktorunun şəxsiyyət vəsiqəsinin
surəti);
- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində cinayətə
görə məhkum olunmaması barədə
məlumatlar (malgöndərən (podratçı)
Daxili İşlər Nazirliyindən və ya “ASAN”
Xidmət Mərkəzlərindən (məhkumluqla
bağlı arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə
bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 5 fevral
2021-ci il saat 16.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 15 fevral
2021-ci il saat 16.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların
tender təklifləri 16 fevral 2021-ci il saat
16.00-da dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Azərbaycan Respublikası Dövlət
Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm
Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
mərkəzin ərazisində yerləşən əyləncə
xidmətlərindən istifadə edən müştərilərin
dövlət büdcəsi hesabına sığortalanması
xidmətinin satın alınması ilə əlaqədar

təkliflər sorğusu elan edir
Təkliflər sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər
imzalanıb möhürlənmiş təkliflərini 27 yanvar 2021-ci il saat
17.00-dan gec olmamaq şərtilə göstərilən ünvana təqdim
etməlidirlər. Əlaqələndirici şəxs- Vüsal Balayev, telefon(+99477)2773251.
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan qiymət təklifləri
baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Qiymət təklifi zərfləri 28 yanvar 2021-ci il saat 11.00-da
Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E (Landmark I, 4-cü mərtəbə)
nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və ya onların
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda
iştirak edə bilərlər.
Mövcud vəziyyət qiymətləndirilərək xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq açılış proseduru onlayn qaydada
həyata keçirilə bilər.
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15 yanvar 2021-ci il, cümə

ABŞ
Andiçmə mərasiminin aparıcısı
Amerikalı aktyor
Tom Henks ABŞ-ın
yeni Prezidenti Co
Bayden və vitseprezident Kamala
Harrisin andiçmə
mərasiminə həsr
edilmiş proqramın
aparıcısı olacaq.
Bildirilir ki, “Celebrating Amerika” adlı xüsusi buraxılış yerli
telekanallar vasitəsilə yayımlanacaq. Bayden və Harris
proqramın 90-cı dəqiqəsində efirdə görünəcək.
Xəbəri “Mediaite” verib.

İlk kosmik otel
ABŞ-ın
Milli Aeronavtika və Kosmik
Tədqiqatlar
Agentliyi (NASA)
kosmosda ilk oteli
açmağı planlaşdırır. Layihəyə
əsasən, kosmik
otel 2024-cü ildə ilk turistləri qəbul etməlidir. Turistlər üçün
biletin təxmini qiyməti isə 55 milyon dollar olacaq.
NASA gələcək otel olaraq “Axiom Space” stansiyasını
seçib. Bildirilir ki, stansiya Yerdən 250 mil yüksəklikdəki
orbitdə olacaq və elm adamlarının və kosmik turistlərin
qalması üçün dizayn ediləcək.
Məlumatı “Tourprom.ru” yayıb.

Nümayəndələr Palatası Donald
Trampa qarşı impiçment elan edib

Türkiyənin Sənaye və
texnologiyalar naziri Mustafa
Varank cari ilin iqtisadi proqnozları
ilə bağlı fikirlərini mediaya
açıqlayıb. Onun sözlərinə görə,
ölkədə aparılan hərtərəfli islahatlar
Türkiyə iqtisadiyyatına artıq müsbət
təsir göstərməyə başlayıb. Xəbəri
“Anadolu” agentliyi yayıb.

 ABŞ Konqresi Nümayəndələr Palatası
üzvlərinin əksəriyyəti Prezident Donald Trampa
qarşı impiçment elan olunması haqqında
qətnaməni bəyənib. Bundan sonra sənəd
baxılmaq üçün yuxarı palataya – Senata
göndəriləcək. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib.

“İslahatlar Türkiyə iqtisadiyyatına
müsbət təsir göstərəcək”
M.Varank əmin olduğunu bildirib ki, 2021-ci il
Türkiyənin iqtisadi inkişafında “Sıçrayış ili” olacaq. Nazir
fikrini onunla əsaslandırıb ki,
son aylar ərzində Türkiyədə
qanunvericilik və iqtisadiyyat sahələrində aparılan
geniş islahatlar, yeni koronavirus pandemiyasına
qarşı peyvəndləmənin kütləvi
təşkili və s. amillər ölkənin
iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdıracaq.
Nazir konkret rəqəmlər
göstərərək qeyd edib ki,
məlum çətinliklərə baxmayaraq, Türkiyədə ötən il
sənaye istehsalının indeksi
illik hesablamada 11 faiz
artıb. Bu göstərici keçən ilin

noyabr ayında daha yüksək
olub, yəni 1,3 faiz təşkil
edib. 2020-ci ilin noyabrında
ölkədə pərakəndə satışın
həcmi bir il əvvəlki göstərici
ilə müqayisədə 11,9 faiz
yüksəlib. Bu dövrdə qeyriərzaq məhsullarının satışı isə
13,8 faiz çoxalıb. M.Varankın
sözlərinə görə, qeyd olunan
göstəricilər bazar proqnozlarından yüksəkdir.
Sənaye və texnologiyalar
naziri həmçinin bildirib ki,
Türkiyədə sənaye istehsalının artım sürəti qlobal
iqtisadi inkişaf templərindən
yüksəkdir. Türkiyə
hökumətinin indi qarşısında
duran əsas vəzifə ölkədə
sənaye inkişafının yüksək

“Sinovac” peyvəndinin tətbiqinə icazə verilib

İsveçrə
Maykl Rayanın bəyanatı
Koronavirus
pandemiyasının
ikinci ili dünya
ölkələri üçün keçən
ildən daha təhlükəli
ola bilər. Bu
bəyanatla Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının (ÜST)
fövqəladə hallar proqramının icraçı direktoru Maykl Rayan
çıxış edib. O deyib: “Biz pandemiyanın ikinci ilinə qədəm
qoyuruq və bu il koronavirusun yayılma dinamikasını
nəzərə alsaq, daha çətin ola bilər”.
ÜST rəsmisi əlavə edib ki, son iki həftə ərzində quruma daxil olan məlumatlar yoluxmanın yenidən pik həddə
qalxdığını göstərir.
Xəbəri “Euronews” verib.

İspaniya

 İtaliyanın cənubunda yerləşən Kalabriya
regionunda son illər ölkə tarixində mafiyaya
qarşı həyata keçirilən ən böyük məhkəmə
proseslərindən birinə start verilib. Bu barədə
“Euronews” agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilir, bu regionda
fəaliyyət göstərən “Ndranqeta” mafiyasının yüzlərlə üzvü
və onlarla əlbir olan şəxslər

məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Onlara qarşı qətl, adam
öldürməyə cəhd, narkotik
vasitələrin saxlanılması,

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

satışı və dövriyyəsi, vəzifə
səlahiyyətindən sui-istifadə,
çirkli pulların yuyulması və
digər maddələr üzrə cinayət
işi açılıb.
Ümumilikdə, 355 nəfərə
qarşı aparılan məhkəmə
işində 400-dən artıq vəkil
iştirak edəcək, 900-dək şəxs
isə şahid qismində ifadə
verəcək.
Qeyd olunur ki, məhkəmə
prosesi Kalabriya regionunda yerləşən Lametsia
Terme şəhərində baş tutacaq. Ədliyyə orqanlarının
diqqət mərkəzində yüzlərlə
müttəhim arasında çoxsaylı
“Ndranqeta” klanları arasında
xüsusi nüfuzu olan Mankuzo

ailəsi və onların əlaltıları dayanır. Müttəhim kürsüsündə
oturanlar arasında həmçinin
bu ailənin başçısı “dayı“
ləqəbli Luici Mankuzo da var.
“Ndranqeta“ dünyanın ən
güclü mafiya təşkilatlarından
biridir və beynəlxalq narkotik
vasitələr ticarətində dominant
mövqeyi ilə yanaşı, silah
satışı, çirkli pulların yuyulması, insan alveri və korrupsiya
vasitəsilə böyük sərvət əldə
edib. Ekspertlərin rəyinə
görə, “Ndranqeta”nın dünya
üzrə illik dövriyyəsi 50–100
milyard avro arasındadır.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

2021-ci il yanvarın 9-da Yava dənizində qəzaya
uğrayan İndoneziyaya məxsus sərnişin təyyarəsi
barədə ilkin hesabat faciənin baş verməsindən
sonra 30 gün ərzində açıqlanacaq.

Qəzaya uğramış təyyarə
barədə hesabat açıqlanacaq
Bu barədə İndoneziyanın
Nəqliyyatda Təhlükəsizlik
Üzrə Milli Komitəsinin sədr
müavini Nurkahio Utomo açıqlama verib: “Biz
uçuşların təhlükəsizliyi
üzrə beynəlxalq normalara müvafiq olaraq yaxın
30 gün ərzində istintaqın
gedişi barədə ictimaiyyəti
məlumatlandırmaq
niyyətindəyik”.

Bununla yanaşı, o
qeyd edib ki, hesabatda
qəzanın səbəbləri barədə
müstəntiqlərin rəyi, baş vermiş faciənin təhlili öz əksini
tapmaya bilər. Çünki bunun
üçün daha uzun müddətə
ehtiyac var.
Komitə sədri Soercanto
Tacahono isə bəyan edib ki,
yanvarın 12-də aşkar edilən
“qara qutu”nun şifrəsinin

Son 10 ilin ən yaxşı pleymekeri
“Barselona”
klubunun futbolçusu Lionel Messi
son 10 ilin ən
yaxşı oyun qurucusu (pleymeker)
seçilib. Bunu
Beynəlxalq Futbol
Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS)
açıqlayıb. Təşkilat qalibi müəyyənləşdirərkən əvvəlki illərin
göstəricilərini də nəzərə alıb. Argentinalı hücumçu 20152017-ci və 2019-cu illərdə ən yaxşı oyun qurucusu seçilib.
O, 2011-ci, 2014-cü, 2018-ci və 2020-ci illərdə isə ikinci
olub.
Siyahıda “Barselona”nın sabiq futbolçusu Andres
İnyesta ikinci, “Real Madrid”in yarımmüdafiəçi Luka Modriç
isə üçüncü pillədə qərarlaşıblar.
Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Mafiyaya qarşı ən böyük
məhkəmə prosesi

Türkiyə
Türkiyədə
koronavirus
pandemiyasına qarşı kütləvi
peyvəndləmə
aparmaq üçün
Çində istehsal
olunan “Sinovac” vaksininin
tətbiqinə icazə verilib. B barədə Türkiyənin Dərman və Tibbi Ləvazimat Təşkilatı qərar qəbul edib. Bildirilir ki, ölkəyə
gətirilən 3 milyon doza “Sinovac” peyvəndinin laboratoriya
yoxlaması keçirilib və hər hansı problem aşkarlanmayıb.
Qeyd edilir ki, kütləvi peyvəndləmə çərçivəsində ilk
peyvənd səhiyyə naziri Fahrettin Kocaya vurulacaq.
Məlumatı “Anadolu” yayıb.

templərini qoruyub saxlamaqdır.
Son vaxtlar Fars
körfəzində yerləşən
ölkələr arasında əlaqələrin
genişlənməsi, xüsusilə bir
sıra ərəb ölkələrinin Qətər
dövləti ilə münasibətlərinin
normal məcraya düşməsi
Türkiyə iqtisadiyyatının inkişafına müsbət təsir göstərə
bilər. Belə ki, regionda
günəş və nüvə enerjisi,
neft-kimya və s. sahələrdə
həyata keçiriləcək bir çox
iri layihələrdə Türkiyə geniş
təmsil oluna bilər.

Məlumata görə,
qətnamənin lehinə 232,
əleyhinə isə 197 konqresmen səs verib. İmpiçmenti
dəstəkləyənlər arasında
on nəfər respublikaçı da
var. Qətnamədə Prezident
Tramp keçən həftə insanları
Kapitolidə qarşıdurmaya təhrik
etməkdə günahlandırılır.
Qeyd edək ki, impiçmentlə
bağlı məsələ Senata
ötürüldükdən sonra burada
məhkəmə prosesi başlayacaq. Ancaq Nümayəndələr
Palatasına nisbətən Senatda
impiçment tərəfdarları azdır.
Ona görə də burada impiçment barədə təklif, hər şeydən
əvvəl, ya rədd ediləcək, ya
da məsələyə baxılması yeni
prezidentin vəzifəsinin icrasına
başlamasına qədər uzadılacaq. Artıq Senatdakı respublikaçı çoxluğun lideri Mitç
Makkonell də bəyan edib ki,
bu məsələyə baxılması üçün
yuxarı palatanın təcili iclasını
çağırmayacaq.
Onu da xatırladaq ki, Senatın növbəti iclası yanvarın 19-

ÂÂYanvarın 15-də
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı,
arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim
cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam
şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq,
arabir güclənəcək. Gecə 3-6, gündüz 11-15, Bakıda gecə 4-6, gündüz
12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer
təzyiqi 752 mm civə sütunundan 758
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi
rütubət gecə 70-80 , gündüz 55-60
faiz olacaq.
ÂÂNaxçıvan Muxtar Respublikasında arabir yağıntılı olacağı, bəzi
yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrıayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 2-7° şaxta, gündüz
0-5° isti olacaq.
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na, yeni seçilmiş prezident Co
Baydenin andiçmə mərasimi
isə yanvarın 20-nə planlaşdırılır.
Prezident Tramp özünə
qarşı impiçment elan olunmasından sonra xüsusi müraciətlə
çıxış edərək bildirib ki, onun
əsl tərəfdarları siyasi zorakılıqda iştirak edə bilməzlər:
“Mən keçən həftə Kapitolidə
baş verənləri pisləyirəm.
Bizim ölkədə qəddarlığa
yer olmamalıdır. Mənim əsl
tərəfdarlarımdan heç kim

siyasi zorakılığın iştirakçısı ola,
hüquq-mühafizə orqanlarına
və bizim Amerika bayrağına
qarşı hörmətsizliyi dəstəkləyə
və bizim vətəndaşları incidə
bilməz”.
O əlavə edib ki, Kapitoliyə

hücumda iştirak etmiş şəxslər
məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Tramp, eyni zamanda,
tərəfdarlarını sakitləşməyə,
gərginliyi azaltmağa və ölkədə
sülhün bərpasına kömək
etməyə çağırıb. O, Baydenin
andiçmə mərasimi zamanı qaydaların dəstəklənməsi üçün federal orqanlara lazımi göstəriş
verdiyini də bəyan edib.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Əlverişsiz hava şəraiti
Rusiyanın regionlarında
fəsadlar yaradıb
 Anomal Sibir siklonu – qar çovğunu,
güclü külək və yüksək şaxta Rusiyanın
regionlarında fəsadlar yaradıb.

Saxalində aviareyslər təxirə salınıb. Yakutiyada 50
dərəcə şaxta hökm sürür. Məktəblər bağlanıb. Saratov
vilayətində nəqliyyatın hərəkəti iflic olub. Penza vilayətində
təhlükəli hava şəraiti elan edilib.
Ulyanovsk vilayətinin 25 məntəqəsində xilasedicilər
çalışırlar. Leninqrad vilayətində 25 dərəcə şaxta hökm
sürür. Qar çovğunu həyatı iflic edib. Belqorod və Volqoqrad
vilayətlərində də vəziyyət gərgindir.
Soyuq və əlverişsiz hava şəraiti paytaxt Moskvada da
fəsadlar törədib. Paytaxtda 14 dərəcə şaxta qeydə alınıb.
Normadan artıq yağıntı düşüb. Nəqliyyatın hərəkəti iflic
olub.
Sinoptiklərin proqnozlarına görə, soyuq və əlverişsiz
hava şəraiti hələ bir neçə gün davam edəcək.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
açılması 5 gün vaxt tələb
edir. Bununla yanaşı, dalğıcların pilotların kabinəsində
aparılmış danışıqları qeydə
alan ikinci “qara qutu”nu
hava şəraitinin pisləşməsi ilə

ÂÂYuxarı Qarabağ: Xankəndi,
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı,
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə
qar yağacağı, axşama doğru tədricən
kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 3-7° isti, yüksək
dağlıq ərazilərdə 0-3° şaxta, gündüz
0-3° isti olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında arabir yağış, dağlıq ərazilərdə
qar yağacağı, axşam tədricən
kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 0-4, gündüz
5-8° isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki,
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,
Xaçmaz, Qusar rayonlarında arabir

əlaqədar hələlik aşkar edə
bilmədikləri də qeyd edilir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
1-4, gündüz 6-9° isti, dağlarda gecə
3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 3-6°
isti olacaq.
ÂÂMərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3-7,
gündüz 8-13° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik,
Lənkəran, Astara rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 4-6, gündüz 10-15, dağlarda
gecə 6-8, gündüz 10-13° isti olacaq.

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

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

Qusar rayonundan Şair Alxasov Nərimanov Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevə anası
FATMA XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
“Azərsutikinti” ASC-nin sədri Yusif Hümbətov
Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Abdin
Fərzəliyevə anası
FATMA XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev
və universitetin kollektivi Nərimanov Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevə anası
FATMA XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Bakının Nizami rayon 7 nömrəli doğum evinin baş
həkimi Leyla Seyidbəyova və doğum evinin kollektivi
Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Abdin
Fərzəliyevə anası
FATMA XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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