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Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunda
Füzuli-Şuşa yolunun və hava limanının
təməllərini qoyub, Şuşa şəhərində səfərdə olub

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva:
Azad olunmuş qədim Şuşa şəhərimizdə
olmağımdan çox xoşbəxtəm!

Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyeva rəsmi “Instagram”
səhifəsində işğaldan azad olunmuş
Şuşa şəhərinə səfərlə bağlı
paylaşım edib. AZƏRTAC paylaşımı
təqdim edir:
"Əziz qardaşlar və bacılar!

Bizim doğma, işğaldan azad
olunmuş qədim Şuşa şəhərimizdə
olmağımdan çox xoşbəxtəm! Böyük
məmnuniyyətlə bu gözəl diyara
etdiyimiz səfərimizin görüntülərini
sizinlə paylaşıram.
Dərin hörmət və sevgilərlə,
Sizin MEHRİBAN"

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə
Agentliyinin yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev yanvarın 14-də Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil
yolunun 27-ci kilometrində Füzuli–Şuşa yolunun, həmçinin
Füzuli rayonunda hava limanının təməllərini qoyub.
Sonra Prezident İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva və
qızları Leyla Əliyeva Azərbaycanın
işğaldan azad edilən mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərində olublar.
Şuşaya gedərkən avtomobili
özü idarə edən Prezident İlham
Əliyev dedi:
– Səhər tezdən yola çıxmışıq.
İstiqamət Şuşa şəhəridir.
Azad edilmiş torpaqlara keçirik. Şanlı Azərbaycan Ordusu bu
istiqamətdən hücum edərək düşməni
qova-qova torpaqlarımızdan çıxartdı.
Füzuli rayonunun ermənilər
tərəfindən dağıdılmış Qaraxanbəyli
kəndi.
Füzuli–Şuşa yolunun yeni
işlənmiş layihəsinə körpü və
tunellərin inşası daxildir. Yəni, çətin
relyefə malik olan ərazilərdə dolama
yolların yerinə körpü və tunellərin
tikintisi nəzərdə tutulur. Yeni yol Füzuli hava limanı ilə əlaqələndiriləcək
və bu yoldan İsa bulağına yeni yol
çəkiləcək.
Dövlətimizin başçısı və birinci
xanım yolun təməlini qoydular.

Prezident İlham Əliyev: Füzuli–Şuşa yolunun təməlini qoyduq. İndi
isə Füzuli hava limanının təməlini
qoyacağıq və bu il hava limanının hər
halda uçuş-enmə zolağı istifadəyə
verilməlidir.
Sonra Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva Füzuli
rayonunda beynəlxalq hava limanının
təməlini qoydular.
Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 2800 metr olacaq hava limanı
beynəlxalq standartlara uyğun
infrastrukturla təchiz ediləcək. Burada
təyyarələrin qəbulu və yola salınması,
sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür
şərait yaradılacaq.
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Bu gün yanvarın 14-də Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının təməli
qoyuldu. Mən hava limanının tikintisi ilə bağlı Azərbaycan xalqına
məlumat vermişdim. Bu, azad edilmiş
bölgələrimizin inkişafı üçün çox önəmli
bir layihədir. Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanı bu il istifadəyə verilməlidir.
Hər halda uçuş-enmə zolağı bu il
istifadəyə verilməlidir. Hava limanı-

nın binası isə ola bilər bu il, ola bilər
gələn il istifadəyə veriləcək. Bu hava
limanının əsas məqsədi xarici qonaqların Şuşaya gəlişini təmin etməkdir.
Çünki buradan Şuşaya olan məsafə
o qədər də böyük deyil. Nəzərə alsaq
ki, bu gün Füzuli–Şuşa dördzolaqlı və
bəzi yerlərdə altızolaqlı yeni avtomobil
yolunun təməli qoyulub, xarici qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına
gələrək, çox rahat və qısa müddət
ərzində Şuşa şəhərinə gedə biləcəklər.
Şuşa şəhəri mənim tərəfimdən
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
elan edildi. Şuşa şəhərinin bərpası
və tarixi simasının özünə qaytarılması istiqamətində işlərə start verildi.
Bütövlükdə müharibədən cəmi iki ay
vaxt keçib, ancaq böyük quruculuq
işlərinə start verildi. Azad edilmiş torpaqlarımızda ikinci beynəlxalq hava
limanı Kəlbəcər və ya Laçın rayonlarının ərazisində inşa ediləcək. İndi yer
seçilir və beləliklə, iki beynəlxalq hava
limanının tikintisi yaxın zamanlarda
təmin edilməlidir.
Böyük qayıdış başlayır, bütün
işlərə start verildi. Əminəm, necə
ki, düşməni qısa müddət ərzində
torpaqlarımızdan qovduq, – cəmi 44
gün ərzində, – bizim tarixi dədə-baba
torpağımız olan Qarabağı da qısa
müddətdə bərpa edəcəyik.
Qarabağ Azərbaycandır!

***
Daha sonra Prezident İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Şuşa
şəhərinə yola düşdülər.
Prezident İlham Əliyev: Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının təməlini
qoyduq. Bu il Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanı istifadəyə verilməlidir. Hər
halda uçuş-enmə zolağı istifadəyə
verilməlidir ki, bu ildən başlayaraq
artıq vətəndaşlar, xarici vətəndaşlar
və xaricdə yaşayan azərbaycanlılar
Şuşaya təyyarə ilə rahat gələ bilsinlər.
Bununla paralel olaraq, göstəriş
verildi ki, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanından beynəlxalq uçuşların təşkil
edilməsi istiqamətində də işlərə başlanılsın. Eyni zamanda, Azərbaycanın
digər şəhərlərindən – Lənkərandan,
Naxçıvandan, Gəncədən buraya
gəlib, Şuşaya rahat gedə bilərlər. İndi
isə istiqamət Şuşa şəhəridir və yol
boyunca əlavə məlumat veriləcəkdir.
Füzulidən Xocavənd rayonuna gedirik. Ondan sonra da Şuşa
şəhərinə gedəcəyik. Qarşımızda
gözəl mənzərə açılır, gözəl, vüqarlı
dağlar, dağların başında qar, gözəl
Azərbaycan diyarımızdayıq. Bu isə
Şəkərcik kəndidir. Şəkərcik kəndi
Füzuli şəhərinə bitişik olan kənddir.

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əsasında
publik hüquqi şəxs statuslu Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi yaradılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə
Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) Azərbaycan
Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentliyin hüquqi varisidir, onun hüquq
və öhdəlikləri, habelə əmlakı Agentliyə keçir.
3. Müəyyən edilsin ki:
3.1. Agentlik Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin, habelə
müharibə və hərbi əməliyyatların təsirinə məruz
qalmış digər ərazilərin minalardan, partlamamış
hərbi sursatdan, tərkibində partlayıcı olan qurğulardan və digər partlayıcı qalıqlardan təmizlənməsi,
həmçinin onların müvəqqəti saxlanılması, daşınması,
zərərsizləşdirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən,
habelə bu sahədə digər zəruri işlərin təşkilini,
fəaliyyətin planlaşdırılmasını, əlaqələndirilməsini
və idarə edilməsini həyata keçirən publik hüquqi
şəxsdir;
3.2. Agentliyin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata
keçirmək üçün 3 (üç) üzvdən – sədr və onun 2 (iki)
müavinindən ibarət İdarə Heyəti yaradılır.
4. Agentliyin təsisçisinin səlahiyyətlərinin
həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edilsin:
4.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə:
4.1.1. Agentliyin nizamnaməsinin təsdiq olunması və nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən
edilməsi, onların dəyişdirilməsi;
4.1.2. Agentliyin idarəetmə orqanlarının yaradılması;
4.1.3. Agentliyin İdarə Heyəti sədrinin və onun
müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilməsi;
4.1.4. Agentliyin yenidən təşkili və ləğvi;
4.2. Agentliyə:
4.2.1. “Publik hüquqi şəxslər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.2-ci
maddəsində publik hüquqi şəxsin təsisçisinin
səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərin həlli.
5. Agentliyin fəaliyyətinin təşkili və təmin
edilməsi xərcləri dövlət büdcəsinin vəsaiti və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına
maliyyələşdirilir.
6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Agentliyin nizamnaməsinin layihəsini 15
gün müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
7. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
7.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı
təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
7.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat

versin;
7.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə
beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
7.4. Agentliyin dövlət qeydiyyatına alınması
üçün onun nizamnaməsi təsdiq edildikdən sonra
3 (üç) gün müddətində “Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq tədbirlər
görsün;
7.5. dövlət qeydiyyatına alındığı gündən
Agentliyin inzibati bina ilə təmin olunması və
maddi-texniki təminatı məsələlərinin həlli üçün bir
ay müddətində tədbirlər görüb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
7.6. Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin
Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentliyin ləğv
edilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görsün;
7.7. Agentlik dövlət qeydiyyatına alındığı
gündən bir ay müddətində Azərbaycan Respublikası
Ərazilərinin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə
Agentliyin və Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin
Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin balansındakı əmlakın Agentliyin balansına verilməsini
təmin etsin;
7.8. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri
həll etsin.
8. Agentlik “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı
və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada
dövlət qeydiyyatına alındığı günədək Azərbaycan
Respublikası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik və Azərbaycan Respublikası
Ərazilərinin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə
Agentlik öz fəaliyyətini davam etdirsin.
9. Agentlik:
9.1. Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin
Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin
işçilərinin Agentlikdə müvafiq vəzifəyə təyin
olunması üçün tədbirlər görsün və nəticəsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
məlumat versin;
9.2. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri
həll etsin.
10. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi:
10.1. bu Fərmanın 5-ci hissəsinə uyğun olaraq
maliyyələşməni təmin etsin;
10.2. Agentliyin saxlanılması və fəaliyyəti üçün
tələb olunan vəsaiti hər il üçün dövlət büdcəsinin
layihəsində nəzərdə tutsun.
11. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ
hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu
Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 yanvar 2021-ci il
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Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunda Füzuli-Şuşa yolunun
və hava limanının təməllərini qoyub, Şuşa şəhərində səfərdə olub
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Füzuli şəhəri azad olunanda Şəkərcik
uğrunda da şiddətli döyüşlər gedib.
Baxın, düşmən işğal dövründə bütün bu
əraziləri yerlə-yeksan edib. Biz artıq Füzuli
şəhərində olmuşuq. O dəhşətli mənzərəni
Azərbaycan xalqı görüb, bütün dünya görüb və görməlidir. Ona görə göstəriş verildi
ki, xarici qonaqları Azərbaycana dəvət
edib və bu bölgələrə gətirib, onlara erməni
vəhşiliyi, əməlləri göstərilsin. Artıq bütün
dünya görür ki, biz hansı vəhşi düşmənlə
müharibə aparmışıq və hansı vəhşi
düşməni məhv etmişik. Bu dağlar bizimdir.
Bura Xocavənd rayonunun Böyük Tağlar kəndinin ərazisidir. Baxın, bizim ölkəmiz
necə də gözəldir. Bütün bu ərazini işğalçılardan qəhrəman Azərbaycan Ordusu azad
edib.
Dövlətimizin başçısı, birinci xanım və
qızları Leyla burada xatirə şəkli çəkdirdilər.
***
Prezident İlham Əliyev: Yolumuza davam edirik. Baxın, Günəş də çıxdı. Günəş
də bizi salamlayır, yolumuzu işıqlandırır.
Biz gedirik Şuşaya, azad edilmiş Şuşaya. Bu yolun tikintisi aparılır. Əminəm ki,
ölkəmizin ən gözəl yollarından biri olacaq.
Təbii ki, ən yüksək keyfiyyətlə tikiləcək.
Eyni zamanda, mənzərəli yoldur, tarixi
yoldur, Qələbəyə aparan yoldur.
Bu yol heç vaxt olmayıb. Qəhrəman
hərbçilərimiz bu ərazilərdən keçib. Biz
isə cəmi iki ay ərzində bu yolu açmışıq.
Sonra, əlbəttə ki, yol genişləndiriləcək və
asfalt döşənəcək. Azərbaycan vətəndaşları
Şuşaya rahat gedəcəklər.
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva Şuşa şəhərinə gəldilər.
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşa
şəhərində üçrəngli bayrağımızı ucaltdı.
Dövlətimizin başçısı hərbçilərlə görüşdü və çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

– Əziz hərbçilər, noyabrın 8-i
xalqımızın tarixində əbədi qalacaq.
Noyabrın 8-də qədim Şuşa şəhərimizi
düşməndən azad edərək Azərbaycan
parlaq qələbə qazandı. Şuşanın işğaldan azad edilməsi böyük qəhrəmanlıq,
peşəkarlıq, milli ruh tələb edirdi.
Azərbaycan hərbçiləri bütün bu ülvi
xüsusiyyətləri nümayiş etdirmişdir.
Mən Şuşaya Qələbə yolu ilə
gəlmişəm. O yol indi açılıbdır, yol
yox idi. Dağlardan, meşələrdən,
dərələrdən keçərək, onlarla kilometr məsafəni qət edərək qəhrəman
Azərbaycan hərbçiləri yol boyunca
kəndləri, qəsəbələri düşməndən azad
edib, Şuşa şəhərinə yaxınlaşıb, Daşaltı kəndini azad edib və ondan sonra
Şuşanı işğalçılardan azad edib.
Əminəm ki, Şuşa əməliyyatı
aparıcı beynəlxalq hərbi məktəblərin
dərsliklərinə salınacaqdır. Artıq
məndə məlumat var ki, inkişaf etmiş
bir çox ölkələrin mütəxəssisləri 44
günlük Vətən müharibəsinin hər bir
gününü təhlil edirlər. Çünki 44 günlük müharibənin hər bir günü qələbə,
zəfər günüdür. Şuşanın işğaldan
azad edilməsi düşmənə vurulan ən
böyük zərbə idi. Çünki düşmən hesab
edirdi ki, Şuşanı azad etmək mümkün
deyil və yəqin ki, müəyyən dərəcədə
haqlı idi. Çünki Pənahəli xan bu şəhəri
elə salmışdır ki, hər tərəfdən sıldırım qayalar və təbii landşaft Şuşanı

mühafizə edir. 1992-ci ilin mayında
o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin və
hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan
AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanəti
nəticəsində Şuşa işğal altına düşdü. O vaxt ermənilər öz dırnaqarası
əməliyyatına bir ad vermişdilər – dağlarda toy. Halbuki heç əməliyyat da
keçirilməmişdi. Şuşa şəhəri boşaldılmışdı. O vaxtkı müdafiə naziri demişdi
ki, Şuşa əldən getsə, başıma güllə
çaxacağam, qorxaqcasına Şuşadan
qaçmışdı. Ondan sonra isə ermənilər
guya bu əməliyyat haqqında əfsanələr
uydurmuşdular – dağlarda toy. İndi
biz onlara elə toy tutmuşuq ki, onlar
bu dərsi əbədi yadda saxlayacaqlar. Qəhrəman Azərbaycan övladları
mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək
cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc,
milli ruh nümayiş etdirərək Şuşanı
işğalçılardan azad etmişlər və uzun
fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada
Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır.
Bakıda möhtəşəm Dövlət Bayrağı Meydanı açılanda mən çıxış
edərkən demişdim ki, gün gələcək
və Azərbaycan bayrağı işğal edilmiş
torpaqlarda, o cümlədən Şuşada
qaldırılacaqdır. Bax, bu gün gəldi.
Xatırlayıram, erməni separatçı rejiminin bəzi dırnaqarası nümayəndələri
o vaxt demişdilər ki, ancaq bir halda
Azərbaycan bayrağı Şuşada qaldırıla
bilər, o da əgər Azərbaycan “Dağ-

lıq Qarabağ respublikası”nı tanısa
və Azərbaycan Dağlıq Qarabağda
öz səfirliyini açsa. Görün, nə qədər
iyrənc, nə qədər təkəbbürlü ifadələr
işlədilib. İndi siçan kimi oturublar,
dillərini qoyublar qarınlarına. Bir kəlmə
də söz deyə bilmirlər. Biz buraya
qalib kimi gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır.
Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim
bu torpaqları bizə elə-belə verməyib.
Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə
malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz
gücümüzlə öz torpaqlarımızı azad
etməliyik və bunu etdik. Bütün dünyaya gücümüzü sübut etdik, göstərdik,
düşmənin başını əzdik. Düşməni
məcbur etdik ki, qabağımızda diz çöksün, kapitulyasiya aktına imza atsın.
Belə də oldu və alçaldıcı kapitulyasiya
aktı tarixdə əbədi qalacaq. Bütün dünya bizim Qələbəmizdən danışır. Bütün
dünyanın aparıcı media orqanları
Azərbaycanın parlaq qələbəsi haqqında yazırlar, reportajlar hazırlayırlar. İndi analitik məqalələr dərc edilir,
kitablar da yazılacaq.
Bizim şanlı Ordumuzun 44 günlük
müharibəsi XXI əsrin müharibəsidir.
Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq və
bunu gizlətmirdik. Mən dəfələrlə
demişdim ki, o cümlədən hərbçilərlə
görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə,
əgər düşmən torpaqlarımızdan öz

xoşu ilə çıxmasa, məcbur edəcəyik
onları, qovacağıq torpaqlarımızdan,
güc amili öz rolunu oynayacaqdır və
belə də oldu, 44 günlük müharibənin
hər bir günü zəfər günü idi. Hər gün
biz qabağa gedirdik. Bir gün belə geri
addım atmadıq. Bu, müharibələrdə
çox nadir hallarda müşahidə edilən bir
mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar
olur, geriyə çəkilmə olur, manevrlər
olur, biz isə hər gün qabağa gedirdik.
Hər həftə onlarla yaşayış məntəqəsini
işğalçılardan azad edirdik. Nəticədə
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək
300-dən çox yaşayış məntəqəsini
və Şuşanı azad etdik. Onları məcbur
etdik və cəmi 20 gün ərzində Ağdam,
Laçın və Kəlbəcər rayonlarından qoşunlarını çıxardılar, rədd oldular bizim
torpaqlarımızdan və biz qayıtmışıq.
Müharibə başlayan gündən mən deyirdim ki, rədd olun bizim torpağımızdan, dərhal öhdəlik götürün. Özü də
demişdim ki, bu öhdəliyi Ermənistan
rəhbərliyi götürməlidir, deməlidir, tarix
verməlidir ki, filan tarixdə mən torpaqlardan çıxıram, mən də müharibəni dayandırıram. Əks-təqdirdə, sona qədər
gedəcəyik. Bütün təzyiqlərə, bütün
telefon zənglərinə, bütün təhdidlərə
baxmayaraq, dedim ki, sona qədər
gedəcəyik, düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq. Etdik də, getdik də,
qovduq da və düşmən məcbur olub
noyabrın 10-da kapitulyasiya aktını

imzaladı və beləliklə müharibəyə son
qoyuldu.
Bu müharibə bizim tariximizdə
əbədi yaşayacaq. Bu müharibəni biz
şəhidlərimizin canı, qanı bahasına,
hərbçilərimizin şücaəti hesabına
qazanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin! Allah onların yaxınlarına səbir versin! Bütün şəhid ailələri
dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə
olunub. Bütün şəhid ailələrinə dövlət
tərəfindən mənzillər, evlər veriləcəkdir.
Artıq bu ildən başlayaraq göstəriş verildi. Şəhid ailələri üçün müavinət 300
manatdan 500 manata qaldırıldı və
daim o ailələr diqqət mərkəzində olacaqlar. Birinci Qarabağ müharibəsində
həlak olmuş 9 min şəhidin ailəsinə
dövlət artıq mənzillər, evlər vermişdir.
Yaralı hərbçilərimiz dövlət tərəfindən
qayğı ilə əhatə olunub. Əlil olmuş
hərbçilərin reabilitasiyası, onların müasir protezlərlə təmin edilməsi məsələsi
öz həllini tapacaq. Müharibədə
qəhrəmanlıq göstərmiş minlərlə hərbçi
mənim tərəfimdən yüksək orden
və medallarla təltif edilib. “Vətən
Müharibəsi Ordeni” Azərbaycanın
ən ali hərbi ordenidir. “Zəfər” ordeni,
“Qarabağ” ordeni. Bütün bu ordenlərin
adlarını mən özüm təklif etmişəm.
Qəsəbələrimizin, şəhərlərimizin azad
edilməsi işində fərqlənmiş hərbçilərə
o rayonların adlarını daşıyan medallar
verilib. Ordumuz Şuşaya qədər qələbə

yolu ilə, uğurla gedərək Cəbrayıl,
Füzuli, Xocavənd rayonlarını, Suqovuşan, Hadrut qəsəbələrini, Murovdağ
silsiləsini, Laçın rayonunun cənub
hissəsini, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını azad edib və noyabrın 8-də Şuşa
şəhərini azad edib. Noyabrın 9-da
düşmən təslim olub, ağ bayraq qaldırıb, diz çöküb və öz məğlubiyyətini
etiraf edib.
Biz qalib xalqıq. Mən Şuşaya son
dəfə 39 il bundan əvvəl gəlmişəm.
39 il bundan əvvəl iki dəfə gəlmişəm
və birinci dəfə yanvarın 14-də
gəlmişəm. Bax, bu gün, yanvarın
14-də yenə də buradayıq. Bu dəfə
müzəffər Azərbaycan Ordusunun,
qalib Azərbaycan Ordusunun Ali Baş
Komandanı kimi gəlmişəm. Düşmənin
belini qıran Ordunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm və burada
müqəddəs bayrağın altında, qəhrəman
hərbçilərin önündə deyirəm ki, biz bu
torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! Biz
Şuşanı və dağıdılmış bütün başqa
şəhər və kəndlərimizi bərpa edəcəyik.
Dağıdılmış bütün tarixi abidələrimizi
bərpa edəcəyik. Ermənistan saxtakarlıq edərək bütün dünyaya Şuşa
haqqında uydurmalar çatdırırdı ki,
guya Şuşa onların qədim şəhəridir.
Pənahəli xanın saldığı şəhər necə
erməni şəhəri ola bilər?! Axı, bu, yaxın
tarixin işidir, hadisələridir.
(ardı 3-cü səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunda Füzuli-Şuşa yolunun
və hava limanının təməllərini qoyub, Şuşa şəhərində səfərdə olub
başını əzdi. Əgər bizə qarşı hər
hansı bir təxribat törədilərsə,
cavabımız çox sərt olacaq, çox
peşman olacaqlar və yenə də
acı məğlubiyyətlə üzləşəcəklər.
Heç kim bizim qabağımızda dura
bilməz. Bundan sonra həmişə
belə olacaq. Azərbaycan Ordusu, xüsusi təyinatlılar, bizim
qəhrəman övladlarımız, hərbi
birləşmələrin döyüşçüləri Şuşanı
və azad edilmiş bütün torpaqları
göz bəbəyi kimi qorumalıdırlar
ki, düşmən bir daha belə cəhd
etməsin. Cəhd edərsə, axırı lap
pis olacaq.
Noyabrın 8-də Şəhidlər
xiyabanında Azərbaycan xalqına Şuşanın azad edilməsi
müjdəsini verərkən çıxışımın
sonunda demişdim: Əziz Şuşa,
sən azadsan! Əziz Şuşa, biz
qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni
dirçəldəcəyik! Bu gün eyni
sözləri təkrarlayıram. Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!
***
Hərbçilərlə xatirə şəkli
çəkdirildi.

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Əgər onlar bu şəhəri öz
şəhəri hesab edirdilərsə, nə
üçün belə bərbad vəziyyətə
qoydular, nə üçün bütün binaları
dağıtdılar? Görün, nə gündədir
bu şəhər?! Daş üstə daş qalmayıb 30 il ərzində, ancaq özləri
üçün villalar tikdiriblər, özləri
üçün şərait yaradıblar.
Biz bu şəhəri bərpa
edəcəyik. Mənim göstərişimlə
böyük bir qrup ezam edildi, bütün təhlil aparıldı. Dünən mənə
ilk dəfə olaraq məruzə edildi, artıq müvafiq göstərişlər verilibdir.
Yaxın zamanlarda biz Şuşanın
bərpasını planlı şəkildə təmin
edəcəyik. Əlbəttə ki, bundan
sonra biz Şuşanı göz bəbəyi kimi
qorumalıyıq. Bizim hərbçilərimiz,
bizim qəhrəman övladlarımız
Şuşanı qoruyacaqlar ki, düşmən
heç bu tərəfə baxmağa özündə
cəsarət tapmasın. Mən demişəm
ki, əgər kimsə Ermənistanda
revanş haqqında düşünürsə, o,
bizim dəmir yumruğumuzu bir
daha görəcək. Bu dəmir yumruq onların belini qırdı, onların

Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva Şuşa şəhərindəki Saatlı
məscidini ziyarət etdilər.
Dövlətimizin başçısı məscidə
“Qurani-Şərif” hədiyyə etdi.
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Saatlı məscidini ziyarət etdik,
dualarımızı etdik, Məkkədən gətirilmiş
“Qurani-Şərif”i Saatlı məscidinə hədiyyə
etdim. Sonra Aşağı Gövhərağa, Yuxarı
Gövhərağa məscidlərində olacağıq. Oraya da müqəddəs Məkkədən gətirdiyim
“Qurani-Şərif”i bağışlayacağam.
Düşmən bizim azad edilmiş torpaqlardakı dini abidələrimizi işğal dövründə
məhv edib, 67 məscidi dağıdıb, yaxud
da ki, belə yararsız vəziyyətə salıb.
Şuşa işğaldan azad olunandan sonra
bizim vətəndaşlar əl gəzdirib, məscidi
təmizləyib və müəyyən təmir işlərini
görüblər. Ancaq, əlbəttə ki, məscidin
əsaslı təmiri bundan sonra aparılacaq,
bütün müvafiq göstərişlər verilib, Heydər
Əliyev Fondu bu missiyanı öz üzərinə
götürüb. Mehriban xanım bu barədə
açıqlama verib və biz bütün tarixi-dini
abidələrimizi bərpa edəcəyik.
Bildirməliyəm ki, ziyarət etdiyim
Ağdam Cümə məscidinin əsaslı təmiri
və bərpası işlərinə start verildi. Artıq
mütəxəssislər oraya ezam edildi və
yaxın zamanlarda təmirlə bağlı təkliflər
veriləcək. Eyni zamanda, Şuşa şəhərinin
məscidləri də bərpa ediləcək. Minarənin
dağıdılması düşmənin islamofob xislətini
göstərir. Ermənistan daim çalışır ki,
müsəlman ölkələri ilə münasibətlər
qursun, bəzi ölkələrlə münasibətləri
inkişaf etdirsin, özünü sanki müsəlman
xalqlarına müsbət münasibət bəsləyən
bir ölkə kimi qələmə versin. Hamısı
yalandır. Əgər buna kimsə bu günə
qədər inanıbsa, gəlsin Şuşaya, Ağdama,
Füzuliyə, Cəbrayıla, bizim azad edilmiş
digər torpaqlara, görsün ki, Ermənistan
rəhbərliyi nə günə salıb müsəlman
məscidlərini. Hər bir müsəlman üçün
müqəddəs olan məbədlərimizi nə günə
salıb. Dağıdıb, təhqir edib, donuz
saxlayıb, inək saxlayıb, məscidlərimizin
üzərində təhqiramiz ifadələr yazdırıb.
Belə bir ölkə müsəlman ölkələri ilə dost
ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Mən bunu
dəfələrlə bütün beynəlxalq kürsülərdən
bəyan edirdim, müsəlman ölkələrinin
liderlərinə müraciət edərək həm ikitərəfli

formatda, həm çoxtərəfli görüşlər
əsnasında, beynəlxalq tədbirlərdə
deyirdim ki, Ermənistan müsəlman
ölkələri üçün dost ola bilməz, məscidləri
bu günə qoyan ölkə müsəlman ölkələri
ilə dost ola bilməz. Bu, riyakarlıqdır və
Ermənistanı dost ölkə kimi qəbul etmək
də riyakarlıqdır, Allahsızlıqdır. Bunu
dağıdanla müsəlman ölkələrinin liderləri
necə dost ola bilərlər? Cavab versinlər
buna. Mənə yox, öz xalqlarına cavab

versinlər. Məscidləri dağıdan, oraya inək
salan müsəlman ölkələri ilə dost ola
bilər? Qoy, onların xalqları buna cavab
versinlər.
Biz bütün dinlərin məbədlərini
qoruyuruq və qoruyacağıq. Heç kimdə
şübhə olmasın. Artıq bunu müstəqillik
tarixi də göstərib, müstəqillikdən əvvəlki
tarix də göstərib. Bütün dinlərin abidələri
bizdə qorunur – kilsələr, sinaqoqlar,
o cümlədən erməni kilsəsi Bakının

mərkəzində dövlət tərəfindən qorunur,
təmir edilib. Onlar nə ediblər? Mən
Zəngilanda olarkən dağıdılmış, divarları
qalmış məscidin önündəki çıxışımda
Azərbaycan xalqına müraciət edərək
dedim onlar nə ediblər, beynəlxalq
təşkilatlara müraciət edərək dedim ki,
gəlin baxın, hesabatı burada hazırlayın,
öz kabinetlərinizdə yox. Ermənistan
rəhbərliyinin və onun havadarlarının yalan məlumatlarına inanmayın, gəlin, öz

gözlərinizlə baxın nə günə salıblar bizim
məscidlərimizi. Sadəcə olaraq, onlar görüntü yaratmaq üçün Yuxarı Gövhərağa
məscidini guya bir xarici şirkətlə birlikdə
təmir etdiriblər. Bu təmir bizə lazım deyil.
Bu təmir riyakarlıq rəmzidir, sadəcə
olaraq, görüntü yaratmaqdır ki, guya
Ermənistan rəhbərliyi məscidləri təmir
etdirir. Əfsuslar olsun ki, bir ölkənin
şirkəti bu çirkin əməllərdə onlarla şərik
olub. Əlbəttə ki, Yuxarı Gövhərağa
məscidinin təmiri qəbuledilməzdir. Çünki
bizim icazəmiz olmadan, qanunsuz olaraq torpaqlarımıza gəlib, orada aylarla
oturub, Ermənistanın kriminal xunta
rejimi ilə əlbir olub bu məscidi guya təmir
ediblər. Bizə belə təmir lazım deyil və
heç kimi aldatmasın, heç kim bu yalana uymasın. Biz bütün məscidlərimizi
yenidən təmir etdirəcəyik, yenidən bərpa
edəcəyik və bütün dünya görməlidir
ki, mənfur düşmən bizim müqəddəs
məbədlərimizi nə günə salıb.
Şuşa işğaldan azad olunandan sonra şəhərin, bütün tarixi binaların bərpa
edilməsi prosesinə start verilib. Şuşanı
erməniləşdirmə cəhdlərinə son qoyulub. Otuz il onlar çalışırdılar ki, Şuşanı
erməniləşdirsinlər, nail ola bilmədilər.
Bu, onlar üçün yad şəhərdir, öz şəhəri
saysaydılar, bu günə qoymazdılar. Şuşanın əsl sahibləri qayıdıb, biz qayıtmışıq.
Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!
***
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını, o cümlədən Şuşanı işğal etməsi
nəticəsində tarixi, mədəni abidələrimiz
dağıdılıb, ev muzeyləri qarət edilib.
Onların arasında Xurşidbanu Natəvanın,
Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşadakı
büstləri də var. Güllələnmiş bu büstlər
erməni vandalizminin şahidləridir. Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində
demişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa
ediləndən sonra Bülbülün, Natəvanın,
Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada qoyulacaq. Dövlətimizin başçısının
bu sözləri artıq reallığa çevrilib. Həmin
dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada
yenidən əvvəlki yerlərinə qoyulub.
Bununla bağlı keçirilən tədbirdə
çıxış edən Prezident İlham Əliyev
dedi:
– Bu gün Şuşaya gələrkən 30
ilə yaxın Bakıda İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılan dahi
şəxsiyyətlərimizin – Xurşidbanu

Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin və
Bülbülün büstlərini gətirmişəm. Bu
yerdə Mədəniyyət Evi yerləşirdi və
Üzeyir bəyin, Bülbülün büstləri məhz
bu yerdə qoyulmuşdu. Mənfur düşmən
Şuşa Mədəniyyət Evini dağıdıb və dahi
şəxsiyyətlərimizin büstlərini gülləbaran
edib.
Xurşidbanu Natəvanın büstünü
Heydər Əliyev özü şəxsən açmışdır,
1982-ci ilin yay aylarında. Mən də o vaxt
atamla birlikdə burada idim. Bax, buradan bir qədər aralı bir yerdə Xurşidbanu
Natəvanın büstü qoyulmuşdu. Ermənilər
dahi şəxsiyyətlərimizin büstlərini təhqir
edəndən sonra onları əridib satmaq,
pul əldə etmək üçün Ermənistana
aparmışdılar. Görün nə qədər alçaq
keyfiyyətli insan olmalısan ki, tarixi
şəxsiyyətlərin xatirə büstlərini güllə ilə
vurasan, təhqir edəsən, sonra aparıb
bunu əritmək istəyəsən. O vaxt Polad
Bülbüloğlu bundan xəbər tutmuş və ulu
öndər Heydər Əliyevə müraciət etmişdi. Görülmüş tədbirlər nəticəsində bu
büstlər ermənilərdən alındı. Onu da açıq
deməliyəm, pulla alındı. Satdılar onlar.
Necə ki, hər şeyi satıblar ömrü boyu.
Büstləri də biz pulla almışıq. O vaxt
gətizdirdik və onlar İncəsənət Muzeyinin
həyətində yerləşdirildi.
Sonra müxtəlif vaxtlarda bəzi insanlar mənə müraciət etmişdilər ki, bəlkə
bu büstləri Bakının hər hansı bir yerində
qoyaq, orada olsun. Dedim ki, yox. Onları biz ancaq Şuşanı düşməndən azad
edəndən sonra gətirib öz yerlərində
qoyacağıq və öz yerlərində də qoyduq.
Dahi şəxsiyyətlərimizin büstləri bizim
Qələbəmizin rəmzidir. Onların ruhu şaddır. Onlar doğma Vətənə qayıdıblar. Biz
qaytarmışıq onları, düşməni qova-qova,
düşməni məhv edərək, torpaqlarımızdan
rədd edərək, Şuşanı geri alaraq, azad
edərək qaytarmışıq. Burada duracaq,
Şuşaya gələn hər bir insan yaxından
görəcək erməni vəhşiliyini.
Tarixi ədalət bərpa olunur. Biz tarixi
ədaləti bərpa edirik – güc hesabına,
əzm, iradə hesabına, cəsarət, mətanət
hesabına, milli ruh hesabına! Natəvan,
Üzeyir bəy, Bülbül milli ruhumuzun
təcəssümüdür. Onların əziz xatirəsi
bizim qəlbimizdə əbədi yaşayıb və əbədi
yaşayacaqdır. Qarabağ Azərbaycandır!
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(əvvəli 3-cü səhifədə)
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva keçmiş Şuşa Rayon Partiya
Komitəsinin binasında oldular.
Prezident İlham Əliyev: Mənfur
düşmən burada özü üçün “meriya”
adlı bir qurum yaratmışdı. Bu, Şuşa
şəhərinin xunta başçısının qəbul otağı
olub. Bu da keçmiş, batmış, gorbagor
olmuş qondarma “Dağlıq Qarabağ
respublikası”nın “Şuşi” şəhərinin “icra
başçısı”nın otağı idi. “Şuşi” yox, Şuşa.
Unutmasınlar, dəmir yumruq yerindədir.
Bu otaqda isə quldurlar istirahət ediblər.
Bu da onların kitablarıdır, baxın. Bunların yeri zibilxanadır. Hamısı muzey
eksponatları olacaq. Kondisioneri söküb
aparıblar. Şuşadan qaçanda o qaçaqaçda vaxt tapıb kondisioneri də aparıb
oğrular. Buradan meydana mənzərə
açılır. Sınmış şüşələr, eyni zamanda,
büstlər də buradan görünür.
***
Ermənilər Şuşanı tərk edərkən
inzibati binalarda da kütləvi oğurluq və
talançılığa yol veriblər. Məsələn, bu binadakı bütün kondisionerlər və istilik sistemi avadanlıqlarını söküb aparıblar. Bu,
şübhəsiz ki, acgözlüyün, amma həm də
oğru xislətinin təzahürüdür. Bu, həm də
30 illik işğal dövründə Azərbaycan xalqının mədəniyyətini vandalizmə məruz
qoyanların rəzil aqibətinin göstəricisidir.
***
Dövlətimizin başçısı, birinci xanım
və qızları Leyla Natəvan bulağı ilə tanış
oldular.
Prezident İlham Əliyev: 1982-ci ildə
atamla birlikdə burada idik, Natəvan bulağının önündə. 39 ildən sonra müzəffər
ordunun Ali Baş Komandanı kimi qayıtmışam. Şuşa yenə bizimdir! Şuşa yenə
Azərbaycandır!
Dövlətimizin başçısı Şuşa şəhərinin

su və elektrik enerjisi təchizatı ilə maraqlandı.
Bildirildi ki, indi şəhər su ilə də, işıqla
da normal şəkildə təchiz olunur.
Prezident İlham Əliyev sovet
dövründə uşaq sanatoriyası kimi
fəaliyyət göstərən, işğaldan sonra
ermənilər tərəfindən dağıdılan Natəvan
sarayının xan qızının evi kimi bərpa
ediləcəyini bildirdi.
Dövlətimizin başçısı və ailə üzləri
Natəvan sarayının önündə xatirə şəkli
çəkdirdilər.
***
Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva Bülbülün dağıdılmış evmuzeyinə də baxdılar.
Bülbülün dağıdılmış büstünü
göstərən Prezident İlham Əliyev dedi:
– Ermənilərin növbəti vandallığı,
növbəti düşmənçiliyi. Görün, dahi Bülbülün büstünü, evini nə günə qoyublar. Cavabını artıqlaması ilə alıblar. Biz onların
cavabını döyüş meydanında verdik, bütün şəhidlərimizin qisasını aldıq, onların
qanları yerdə qalmadı. Xocalı soyqırımını, mədəni soyqırımı törədən mənfur
düşmən döyüş meydanında məğlub
oldu, məhv oldu. Əminəm ki, Polad gəlib
atasının evini bərpa edəcəkdir.
***
Dövlətimizin başçısı, birinci xanım
və qızları Leyla Aşağı Gövhərağa və Yuxarı Gövhərağa məscidlərini də ziyarət
etdilər.
Prezident İlham Əliyev bu
məscidlərə də “Qurani-Şərif” bağışladı.
***
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva Şuşadakı Qazançı kilsəsində
oldular.
***
Şuşa şəhərində erməni

vandalizminə məruz qalan abidələrdən
biri də XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan
şairi və ictimai-siyasi xadim, Qarabağ
xanının vəziri olmuş Molla Pənah Vaqifin
muzey-məqbərə kompleksidir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə
1982-ci ildə Molla Pənah Vaqifin muzeyməqbərə kompleksinin açılışı olub.
Şuşa şəhərinin məşhur yerində –
Cıdır düzünə yaxın bir ərazidə böyük şairin məzarı üstündə inşa edilən məqbərə
dördkünc quruluşa malikdir və mərmərlə
bəzədilmişdi. Burada Vaqifin Şuşa
həyatını əks etdirən dövrə aid səksənə
yaxın eksponat da sərgilənirdi. 1992ci ilin may ayında Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğal
edilməsi nəticəsində kompleksin binası
və burada sərgilənən eksponatlar məhv
edilib.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva vaxtilə Molla Pənah Vaqifin
büstünün olduğu yerə gəldilər.
Prezident İlham Əliyev: Bu da tarixi
şəkildir. Heydər Əliyev Vaqifin büstünün
önündə. Şəkildə məscidin minarələri
də görünür. Vaqifin büstü ermənilər
tərəfindən dağıdılıb. Onun yerində belə
bir eybəcər dükan tikiblər. Bu, erməni
vandalizminin növbəti təzahürüdür,
növbəti cinayətdir.
Dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri
Vaqifin dağıdılmış məqbərəsinə baxdılar.
Məqbərənin qarşısında çıxış edən
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Molla Pənah
Vaqifin məqbərəsinin düz 39 il bundan
əvvəl – 1982-ci il yanvarın 14-də açılışı
olmuşdur. Bu tarixi gün mənim yadımdadır. Çünki o vaxt atamla bərabər, bax,
bu yerdə mən də durmuşdum. Bu, tarixi
videokadrlar da var. Çox şaxtalı, qarlı
bir hava idi. Möhkəm qar yağırdı. Amma
buna baxmayaraq, bu tədbirə yığışmış

insanlar, Azərbaycan ziyalıları heç o
soyuğu hiss etmirdilər. Çünki Qarabağ xanının vəziri olmuş Molla Pənah
Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi açılırdı.
Bu təşəbbüsü ulu öndər Heydər Əliyev
irəli sürmüşdü, onun rəhbərliyi ilə inşaat
işləri aparılmışdı və gözəl, əzəmətli
məqbərə ucaldılmışdı.
Xanın vəziri olan insanın şərəfinə o
vaxt – sovet dövründə məqbərə ucaltmaq qeyri-adi bir hadisə idi. İndi buna
hər kəs təbii hadisə kimi baxa bilər,
amma o vaxt – sosializm dövründə xanın vəzirinin şərəfinə məqbərə ucaltmaq
doğrudan da fövqəladə bir hadisə idi.
Məhz Heydər Əliyevin təkidi və cəsarəti
nəticəsində o vaxt Azərbaycan buna
nail ola bildi və bu yer də təsadüfən
seçilmədi. Molla Pənah Vaqifin qəbri

buradadır. Bu məqbərənin yaradılması və açılışı bir tərəfdən Azərbaycan
Respublikasının öz tarixinə, Azərbaycan
xalqının öz dahi şəxsiyyətlərinə olan
hörmətin əlaməti idi. Digər tərəfdən
bu məqbərənin Şuşada açılması bir
daha təsdiq edirdi ki, Şuşa Azərbaycan
şəhəridir.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
yaradılanda Şuşanı bu vilayətin
tərkibinə salmaqla güdülən məqsəd
də aydın idi ki, yavaş-yavaş, tədricən
burada Azərbaycan izi silinsin, bu ərazi
erməniləşdirilsin və azərbaycanlılar
öz respublikasının bu ərazisində azlıq
təşkil etsinlər. Məqsəd bu idi. Ulu öndər
Heydər Əliyevin dövründə – 19691982-ci illərdə onun səyləri nəticəsində,
siyasəti nəticəsində, o cümlədən

Yevlaxdan, Ağdamdan Xankəndiyə
dəmir yolunun çəkilişi, Dağlıq Qarabağda müəssisələrin yaradılması və
bu müəssisələrə Azərbaycanın müxtəlif
yerlərindən mütəxəssislərin gəlməsi
burada milli tərkibin Azərbaycan xalqının
xeyrinə xeyli dəyişmişdi və 1982-ci ildə
azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətində əhalinin 25 faizini təşkil edirdi.
Əgər o vaxt Heydər Əliyev Azərbaycanda
qalsaydı, növbəti 10 il ərzində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində azərbaycanlılar
əksəriyyət təşkil edəcəkdilər və beləliklə,
heç vaxt burada hər hansı bir münaqişə,
yaxud da ki, separatizm meydana
çıxa bilməzdi, separatizm baş qaldıra
bilməzdi.
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(əvvəli 4-cü səhifədə)
Ulu öndərin uzaqgörənliyi, doğma
xalqına bağlılığı, doğma ədəbiyyatına,
mədəniyyətinə olan sevgisi, bax, bu
məqbərənin tikintisində özünü göstərib.
Bir daha demək istəyirəm ki, sovet
rəsmi ideologiyasında xanlıqlar antimilli qurum kimi qələmə verilirdi, xanlar
ictimaiyyətə düşmən kimi təqdim edilirdi. Sovet dövlətinin rəsmi ideologiyası
elə idi ki, sanki Azərbaycan ərazisində
mövcud olan xanlıqlar insanları yalnız
istismar edirdi. Azərbaycan xalqı sanki
gözləyirdi ki, bu xanlıqlar ləğv edilsin
və sovet hakimiyyəti yaradılsın. Təbii
ki, bu, cəfəngiyatdır, Azərbaycan xalqı
əsrlərboyu azadlıq, müstəqillik eşqi ilə
yaşamışdır. Əfsuslar olsun ki, tariximizin böyük əksəriyyəti müstəmləkəçilik
formatında keçib. Biz başqa dövlətlərin

tərkibində yaşamışıq. Bizi buna məcbur
ediblər, zorla, öz xoşumuzla yox.
Ulu öndər sovet dövründə də milli
ruhun yüksək səviyyədə olması üçün
çox böyük işlər görürdü. Bu məqbərənin
açılışı tarixi hadisə idi. Mən o günü çox
yaxşı xatırlayıram. Mən təxminən orada,
kənarda durmuşdum, burada atam və
görkəmli mədəniyyət xadimləri. Yadımdadır, Azərbaycan və erməni şairləri
şeirlər deyirdilər. Hətta erməni şairləri
Azərbaycan dilində şeirlər deyirdilər.
Bu, bir dostluq bayramı, dostluq tədbiri
idi və heç kimin ağlına gələ bilməzdi
ki, bir neçə ildən sonra burada separatizm baş qaldıracaq, Ermənistan
Azərbaycana qarşı təcavüz edəcək,
bizim tarixi şəhərimizi əlimizdən alacaqlar, tarixi abidələrimizi, məscidlərimizi,
bu məqbərəni bu günə salacaqlar,
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik irsini

Qarabağ diyarından silməyə çalışacaqlar. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi. Mən
dəfələrlə demişəm və bir daha deyirəm,
əgər Heydər Əliyev 1982-ci ildə Bakıdan
Moskvaya getməsəydi, əgər onu Moskvaya təyin etməsəydilər, heç vaxt imkan
verməzdi ki, burada separatizm baş
qaldırsın, heç vaxt. Ancaq Heydər Əliyev
hakimiyyətə gələndə artıq Şuşa işğal altında idi, Kəlbəcər işğal altında idi, Laçın
işğal altında idi, Daşaltı işğal altında idi,
bütün ətraf bölgələr işğal altında idi və
Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında
coğrafi bağlantı yaradılmışdı.
Xalq Cəbhəsi–Müsavat hakimiyyəti
bunun günahkarıdır. Onlar bu xəyanəti
törətdilər, ondan sonra da qorxaqcasına qaçıb gizləndilər, fərarilik etdilər,
Şuşanı satdılar. Şuşa kimi alınmaz
qalanı düşmənə təslim etdilər ki,
Azərbaycandakı o vaxtkı hakimiyyəti

yıxsınlar və hakimiyyətə gəlsinlər.
Belə də oldu. Şuşanın əldən getməsi
o vaxtkı hakimiyyətin süqutuna gətirib
çıxardı. Xalq Cəbhəsi bundan istifadə
edib Şuşa əldən gedəndən sonra və
Laçın düşmənə təhvil veriləndən sonra
hakimiyyətə gəldi. Hər kəs bu tarixi görə
bilər, bu, yaxın tarixdir. Xalq Cəbhəsi–
Müsavat ancaq hakimiyyətə gəlmək
üçün xəyanət, satqınlıq, cinayət törədib.
Sonra nə edib? Sonra da Azərbaycanda
talançılığı dövlət siyasətinə çevirib,
rüşvətxorluğu öz ideoloji prinsipi elan
edib, satqınlığı, fərariliyi Azərbaycan
xalqının tarixinə bir ləkə kimi yapışdırıb.
Xalq Cəbhəsi–Müsavat satqınları xalqımızı dünyanın gözü qarşısında rəzil
etmişlər, biabır etmişlər. Ermənistan
kim idi ki, biz onlara məğlub olaq? Kim
idi? Xalq Cəbhəsi–Müsavat, antimilli
ünsürlər Şuşanı düşmənə verdilər,

özləri də qaçıb gizləndilər.
Ondan sonra erməni vandalları
bizim bütün şəhərlərimizi yerlə-yeksan
etdilər. İndi azad edilmiş torpaqlarda
olarkən bunu öz gözümlə görürəm və
bütün dünya görməlidir. Məscidlərimizi,
qəbirlərimizi, tarixi abidələrimizi, bütün binalarımızı yerlə bir ediblər. Bu
məqbərəni də yadelli düşmənlər dağıdıblar. Məqbərənin bu hissəsində naxışlar var idi, indi tarixi şəkillər var, hamısı
sökülüb talan edilib, məqbərə dağıdılıb.
Onların ürəyində nə qədər
düşmənçilik hissi olmalı idi ki, bax,
bu vəhşiliyi törətsinlər. Bunu törədən
Sarkisyan-Koçaryan cütlüyüdür. Bizim
şəhərlərimizi bu günə salan Sarkisyan–Koçaryan cütlüyüdür. Quldurları,
Xocalı cəlladlarını, özündən yalançı
qəhrəman düzəldənləri biz məhv etmişik. Onların ordusunu biz məhv etmişik.

Şuşanı onların ordusunun əlindən biz
geri almışıq, qəhrəmanlıq göstərərək,
sıldırım qayalardan qalxaraq. Yüngül
silahlarla, bıçaqlarla toplara, tanklara
qarşı vuruşaraq məhv etdik onların
ordusunu. Harada idilər onlar? Qaçıb
gizlənmişdilər İrəvanda. Biri burnunu
soxmuşdu buraya. Amma beş gündən
sonra dovşan kimi buradan qaçdı. O birisi, ümumiyyətlə, heç səsini çıxarmırdı.
Üçüncüsü də var, müharibə cinayətkarı
– Ohanyan, özü də burada doğulub,
bizim torpağımızda. Müharibə dövründə
guya Şuşanı müdafiə etməyə gəlmişdi.
İti qovan kimi qovduq onu. İndi yenə
sülənir Ermənistanda. Ağzını açıb çirkin
sözlər deyir. Bizə sataşanın aqibəti nə
oldu, onu hər kəs gördü. Heç kim unutmasın bu dəmir yumruğu.
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Düşmənin belini qırdıq. Lazım
olarsa, bir daha qırarıq. Koçaryan–Sarkisyan, Azərbaycan
xalqının düşmənləri, siz buranı
bu günə saldınız. Mən müzəffər
Ordunun Baş Komandanı kimi
gəlmişəm və burada durmuşam,
öz torpağımda durmuşam. Sizin
iziniz də, tozunuz da rədd olub
buradan və bir daha olmayacaq,
heç vaxt olmayacaq.
Bu gün Dağlıq Qarabağda
özünü siyasətçi adlandıran bəzi
ünsürlər yenə də baş qaldırmağa
çalışırlar. Unutmasınlar, bizim
səbrimizlə oynamasınlar, 44
günlük müharibə onların yadından çıxmasın. Yoxsa ordu qurub
torpaqları geri alacaq? Gəlin, alın.
Gəlin bura, siz buradasınız, yaxındasınız. Gəlin alın, görüm necə
alırsınız? İti qovan kimi qovmuşuq
sizi, rədd etmişik, cəhənnəmə
göndərmişik.
Vaqif Poeziya Günləri bərpa
ediləcək. Mən artıq göstəriş
vermişəm, bu il keçiriləcək. “Xarı

bülbül” festivalı bu il keçiriləcək.
Biz artıq Şuşanın bərpasını başlayırıq. İndi baş plan hazırlanır.
Bütün binaların təftişi aparılıbdır. Şuşa Azərbaycan dövlətinin
mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə
çevriləcəkdir. Əslində, həmişə
belə olub. Sadəcə olaraq, mənfur
düşmən bütün tarixi abidələrimizi
dağıdıb. Amma biz bərpa
edəcəyik. Onların əsl simasını
qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı
Şuşada bundan sonra əbədi yaşayacaq. Şuşa bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır! Şuşaya səfər
çərçivəsində Prezident İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva
Cıdır düzündə də olublar.
Cıdır düzü tarixən cıdır yarışlarının keçirildiyi və Qarabağ xanlığı
dövründən yerli əhalinin Novruz
bayramını keçirdiyi ərazidir. Bu
ərazidə bir çox milli xalq oyunları
keçirilirdi. Bu oyunların qalibinə
bəzən qızıl pullar, bəzən isə taxıl,
buğda, məişət əşyaları verilirdi.
Bu düzdə güləş, qaçış, oxatma

və sair oyunlar keçirilirdi. Sonralar
həmin ərazidə at yarışları, çövkən
oyunları keçirildiyinə görə bu
ərazini Cıdır düzü adlandırıblar.
Prezident İlham Əliyev:
– Bura Cıdır düzüdür. Hər birimiz üçün əziz, doğma Cıdır düzü.
Şuşanı Cıdır düzüsüz təsəvvür
etmək mümkün deyil, Azərbaycanı
isə Şuşasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Biz Şuşaya qayıtmışıq,
Cıdır düzünə qayıtmışıq və tarixi
yerdə bundan sonra muğam səsi
eşidiləcək, Azərbaycan mahnıları ifa olunacaq, böyük tədbirlər
keçiriləcək, toy-bayram olacaq.
Bir müddət bundan əvvəl
işğalçı qüvvələr bizim üçün
müqəddəs olan bu yerdə
heysiyyətimizə toxunmaq,
Azərbaycan xalqını təhqir etmək
üçün eybəcər hərəkətlər etmişlər,
– bütün dünya artıq bundan
xəbərdardır, – “Yallı” getmişlər.
İzi-tozu da qalmayıb burada, rədd
etmişik. İndi Cıdır düzü də, Şuşa
da, Qarabağ da azaddır. Bu torpağın sahibləri qayıdıblar, əllərində
silah, əllərində bayraq, ürəklərində

Vətən sevgisi. Vətən sevgisi bizi
Qələbəyə gətirdi. Vətən sevgisi,
vətənpərvərlik Qələbəmizin əsas
amilinə çevrildi.
Mən çox şadam ki, son
illər ərzində Azərbaycanda
vətənpərvər, güclü, milli ruhda
tərbiyə almış gənc nəsil yetişib. On
yeddi ildir ki, mən Azərbaycanın
rəhbəriyəm. Bu illər ərzində
yetişən insanlar bu torpaqları azad
etdilər. Bütün nəsillərdən olan
vətəndaşlarımızın bu Qələbədə
böyük zəhməti var, payı var.
Ancaq onu da bildirməliyəm ki,
əsas yükü, əsas vəzifəni gənc
nəsil yerinə yetirdi. 2003-cü ildə
10 yaşı, 15 yaşı olanların bu gün
27-32 yaşı var. Onların məhz
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
alması, düşmənə nifrət hissi bizi
Qələbəyə apardı və Azərbaycan
tarixi ədaləti bərpa etdi. Gənc nəsil,
yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar, bütün
xalqımız, bütün etnik qrupların
nümayəndələri, bütün dinlərin
nümayəndələri bir yumruqtək
birləşib. Qələbəmizin rəmzi
təsadüfən yumruq seçilməyib. Mən
demişəm, burada – Cıdır düzündə
bir daha demək istəyirəm ki, bu
yumruq, həm gücdür, həm birlikdir.
Onsuz da bizdə birlik kifayət qədər
yüksək səviyyədə idi, bundan
sonra daha da güclü olacaq. Birliyi
olan ölkələr qələbə qazanırlar.
İradəli olan liderlər qələbə qazanırlar. Heç nəyə baxmayan, heç
kimdən çəkinməyən, milli maraqları
müdafiə edən liderlər qələbə qazanırlar. Azərbaycanın timsalında
bunu hər kəs gördü.
Biz Qələbə qazanmışıq,
Ermənistan məğlub olub. Biz, eyni
zamanda, haqlıyıq. Bizim davamız haqq davasıdır. Ermənistanın
davası işğalçılıq davasıdır. Haqqədalət zəfər çaldı, güc hesabına,
iradə hesabına, siyasət hesabına, birlik hesabına! Eşq olsun
Azərbaycan xalqına! Yaşasın
Azərbaycan!

(ardı 7-ci səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunda Füzuli-Şuşa yolunun
və hava limanının təməllərini qoyub, Şuşa şəhərində səfərdə olub

(əvvəli 6-cı səhifədə)
İşğal dövründə ermənilər qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın
“parlamentini” Şuşa şəhərinə köçürmək
üçün burada bina tikməyə başlamışdılar. Ancaq şanlı Azərbaycan Ordusu
düşmənin bu niyyətini puç etdi. Şuşa
2020-ci il noyabrın 8-də işğaldan azad
olundu. Qondarma rejimin “parlamenti”
binasının inşası yarımçıq qaldı.
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Qondarma rejim bəyan etmişdi
ki, “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın
“parlamentini” Şuşa şəhərinə
köçürəcək. Beləliklə, Şuşa şəhərini
erməniləşdirmək üçün növbəti cəhd
edilməli idi. Bax, bu binanı onlar
“Dağlıq Qarabağ respublikası”nın
“parlament” binası kimi inşa etməyə
başlamışdılar. Ancaq çatdıra bilmədilər.
Biz gəldik, bu torpağın sahibləri gəldi,

onları buradan qovdu və beləliklə, onların bu çirkin əməlləri həyata keçmədi.
“Parlament” də gorbagor oldu, status
da gorbagor oldu, cəhənnəmə getdi.
Qarabağ Azərbaycandır!
***
Daha sonra Prezident İlham Əliyev,
birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva erməni vandalizminin
qurbanı olmuş Şuşa Realnı Məktəbinin
dağıdılmış binası ilə tanış oldular.
Prezident İlham Əliyev: Dünyada
onlar kimi saxtakar millət yoxdur. Bu
bina da bərpa olunacaq.
Qeyd edək ki, Şuşa Realnı Məktəbi
dövrünün nümunəvi maarif ocağı
sayılırdı. Məşhur Azərbaycan yazıçıları Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və
Yusif Vəzir Çəmənzəminli bu məktəbin
məzunu olmuşlar.
1992-ci ilin may ayında Şuşa

şəhəri işğal edildikdən sonra erməni
vandalları Realnı Məktəbini yandıraraq
xarabazara çeviriblər.
***
Yanvarın 15-də Prezident İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva
və qızları Leyla Əliyeva yenidən Cıdır
düzünə gəldilər.
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Bu gün yanvarın 15-də səhər
tezdən yenə Cıdır düzünə gəldik.
Artıq Şuşadan Bakıya yola düşürük.
Getməmişdən əvvəl də istədik gələk
bu müqəddəs, tarixi yerə, bir daha bu
gözəlliyi seyr edək, Şuşaya “Çox sağ
ol”, “Gələn görüşlərədək” deyək. Biz
qayıtmışıq öz doğma torpağımıza,
Şuşanı azad etmişik. Bundan sonra
Azərbaycan xalqı Şuşada əbədi yaşayacaq.
Dünən Şuşada bütün tarixi

abidələri ziyarət etdik, müqəddəs
məscidlərimizi ziyarət etdik. Ürək ağrısı
ilə deyə bilərəm ki, burada olan dağıntılar hər bir Azərbaycan vətəndaşının
qəlbini incidir. Ancaq Şuşanı dağılmış,
amma, eyni zamanda, əyilməmiş,
əzəmətli görmək bizi hədsiz dərəcədə
qürurlandırır. Şuşa ayaqdadır, Şuşa
sınmayıb, Şuşa əyilməyib! Mənfur
düşmən nə qədər çalışsa da, Şuşanın
simasını dəyişdirə bilməyib. Biz Şuşanın bütün yaralarını sağaldacağıq.
Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərlərindən
birinə çevriləcək.
Biz dünən gecə Şuşada qalmağa
qərar verdik, halbuki Bakıya qayıtmalı idik. Ancaq mən hesab etdim ki,
mütləq gecə Şuşada qalmalıyıq. Çünki
Azərbaycan Prezidenti ilk dəfədir ki,
Şuşaya gəlib. Bizim müstəqilliyimizin
təxminən otuz yaşı var. Ancaq bu

otuz il ərzində birinci dəfə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan Şuşaya gəlib, Şuşada qalıb və
sözün düzü, Şuşadan getmək istəmir.
Şəhərin nadir memarlığı,
relyefi, təbiəti, havası, aurası
təkrarolunmazdır. Mən dünən qeyd
etdiyim kimi, Şuşada iki dəfə 1982-ci
ildə olmuşam. O vaxt burada bir neçə
kütləvi tədbir keçirilmişdir. Yəni, Şuşanı
dünənki kimi, bugünkü kimi, bu formada görmək mənə nəsib olmamışdı.
Bir daha gördüm ki, bu şəhərin nadir
aurası, təbiəti, memarlığı bizim böyük
sərvətimizdir.
Bu gecə cəmi beş saat yatmışam. Saat 5-də oyanmışam, bilmirəm
nəyə görə. Bəlkə dünənki gün çox
həyəcanlı idi. Çünki Şuşanı görmək,
Şuşaya qayıtmaq təkrarolunmaz bir
hissdir. Ola bilər, Şuşanın səfalı təbiəti,

havası kifayət edir ki, insan heç çox
yatmaq da istəmir. Bakıya dönməzdən
əvvəl yenidən gəlmişəm buraya, Cıdır
düzünə, Şuşanın tarixi yerinə ki, bir
daha Azərbaycan xalqına öz sözümü
deyim. Deyim ki, biz xoşbəxt xalqıq,
biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etmişik. Xoşbəxt xalqıq ki, özümüzü
müstəqil dövlət kimi təsdiq etmişik. Bir
daha deyim ki, Şuşa bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır!
***
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyeva Cıdır düzündə çay süfrəsinə
qonaq oldular.
Prezident İlham Əliyev: Cıdır
düzündə armudu stəkanda çay,
paxlava ilə. Dostlarımız sevinsin,
düşmənlərin gözü kor olsun!
AZƏRTAC
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“Azərbaycan Respublikasının hərbi əməliyyatlar nəticəsində
işğal olunmuş və bununla əlaqədar zərər çəkmiş ərazilərinin
bərpası və yenidən qurulması üzrə Dövlət Komissiyası
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il
12 iyul tarixli 471 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə

İqtisadi Şuranın 2021-ci ildə ilk iclası keçirilib

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının hərbi
əməliyyatlar nəticəsində işğal olunmuş və
bununla əlaqədar zərər çəkmiş ərazilərinin
bərpası və yenidən qurulması üzrə Dövlət
Komissiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 12 iyul tarixli
471 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 7,

maddə 535; 2006, № 7, maddə 588; 2010,
№ 2, maddə 80; 2015, № 11, maddə 1301;
2017, № 1, maddə 51; 2020, № 3, maddə
230) ləğv edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 yanvar 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikasının Hərbi Əməliyyatlar Nəticəsində
İşğal Olunmuş və Bununla Əlaqədar Zərər Çəkmiş Ərazilərinin
Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Dövlət Komissiyasının
nəzdində Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan
Təmizlənməsi üzrə Agentliyin yaradılması barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 18 iyul
tarixli 854 nömrəli Sərəncamının ləğv edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının Hərbi
Əməliyyatlar Nəticəsində İşğal Olunmuş və
Bununla Əlaqədar Zərər Çəkmiş Ərazilərinin
Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Dövlət
Komissiyasının nəzdində Azərbaycan
Respublikası Ərazilərinin Minalardan
Təmizlənməsi üzrə Agentliyin yaradılması
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 1998-ci il 18 iyul tarixli 854 nömrəli
Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 7, maddə
464) ləğv edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 yanvar 2021-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Hörmətli cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi təbrik
edir, Zati-alinizə və ailənizə ən xoş arzularımı çatdırır, böyük nailiyyətlər və xoşbəxtlik
diləyirəm.
Sizə və Azərbaycana bütün bəşəriyyət

üçün sülh və tərəqqiyə töhfə verəcək yeni-yeni nailiyyətlər və firavanlıq dolu yeni il
arzulayıram.
Dərin hörmətlə,

Marius VİZER
Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Prezidenti

Azərbaycan və Rusiyanın xarici işlər
nazirləri arasında telefon danışığı olub
 Yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramovla Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov
arasında telefon danışığı olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər
2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın
icrası ilə bağlı son vəziyyət, eləcə də bu il
yanvarın 11-də Moskvada imzalanmış birgə
bəyanatdan irəli gələn məsələlər barədə fikir

mübadiləsi aparıblar.
Tərəflər, həmçinin ikitərəfli əməkdaşlıq
gündəliyinə daxil olan məsələləri və qarşılıqlı
maraq doğuran digər mövzuları müzakirə
ediblər.

Leyla Abdullayeva:
Son onilliklər ərzində Ermənistan beynəlxalq
missiyaların Azərbaycanın işğal altındakı
ərazilərinə səfər etməsinə maneçilik törədib
 Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla
Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ICESCO-nun Baş direktoru ilə görüşü zamanı
çıxışına dair bəyanatını şərh edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Leyla
Abdullayeva şərhində bildirib: “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti bu il yanvarın
13-də ICESCO-nun Baş katibi ilə keçirdiyi
görüş zamanı çıxışında ölkəmizin işğaldan
azad olunmuş ərazilərində Ermənistan
tərəfindən onilliklər ərzində həyata keçirilən,
Azərbaycanın tarixi, maddi-mədəni irsinin
məhv edilməsinə hədəflənən məqsədyönlü
siyasəti növbəti dəfə ifşa etdi.
Bu ərazilərdə Azərbaycan xalqına məxsus
hər bir şeyi məhv edərək, azərbaycanlıların
öz evlərinə geri qayıtmasına imkan
verməmək məqsədini güdən Ermənistan
tərəfindən 30 ilə yaxın işğal altında qalan
ərazilərdə tarixi, mədəni və dini abidələrin dağıdılması, talan edilməsi, onların mənşəyinin
dəyişdirilməsi istiqamətində fəaliyyət hərbi
cinayətlərə bərabərdir. Əlbəttə, bu cinayətlərə
görə Ermənistan məsuliyyət daşıyır və
beynəlxalq məhkəmələr qarşısında cavab
verməlidir.
Qədim erməni dini və dünyəvi abidələrinə
gəldikdə, Qafqaz etnoslarına aid olmayan və
Qafqaza kütləvi şəkildə XIX əsrdə köçürülən
ermənilərin bu kimi abidələri bəlkə də haradasa mövcuddur. Bizim bölgəyə aidiyyəti
olmadığı üçün bu məsələni şərh etməzdim.
O ki, qaldı Ermənistan XİN-in guya
Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların,
xüsusilə də UNESCO-nun əraziyə səfər
etməyə icazə verməməsinə dair əsassız ittihamlarına, Ermənistan XİN-in yadına salırıq
ki, son onilliklər ərzində məhz Ermənistan

beynəlxalq missiyaların Azərbaycanın işğal
altında olan ərazilərinə səfər etməsinə maneçilik törədib. Bu fakt hətta UNESCO-nun
2005-ci ildə dərc etdiyi fəaliyyət hesabatında
aydın şəkildə əks olunub. Belə ki, hesabatda
Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağ və
işğal olunmuş digər ətraf ərazilərdə mədəni
irsin mühafizəsi ilə bağlı narahatlığını ifadə
edərək bu ərazilərə fakt araşdırma missiyasının göndərilməsi müraciəti etdiyi, lakin
Ermənistanın hərbi işğalı səbəbindən bu
missiyanın həyata keçirilməsinin mümkün
olmadığı göstərilir.
Azərbaycan tərəfi UNESCO missiyasının
təşkili ilə bağlı cavabını qarşı tərəfin diqqətinə
çatdırıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla
UNESCO arasındakı dialoq prosesinə heç bir
üçüncü tərəf müdaxilə edə bilməz.
Əminik ki, UNESCO/ICESCO missiyası
Ermənistanın 30 illik işğal dövründə törətdiyi
vandalizm əməllərini obyektiv əsaslarla
və real faktlarla beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırılması üçün əlverişli imkan
olacaqdır.
Azərbaycan multikultural ölkədir və
Qarabağdakı bütün müsəlman və xristianalban abidələri Azərbaycan xalqının tarixi,
mədəni və dini irsinə məxsusdur. Azərbaycan
ərazisindəki bütün abidələr dövlət
səviyyəsində qorunur. Ölkəmizin zəngin
irsinin mühafizəsi bundan sonra da yüksək
səviyyədə təmin ediləcək, o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki abidələrin
bərpası, təmiri və yenidən qurulması işləri
həyata keçiriləcək.

 Yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri,
İqtisadi Şuranın sədri Əli Əsədovun sədrliyi ilə Şuranın
növbəti iclası keçirilib.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, iclasda sosial-iqtisadi
inkişafla bağlı uzunmüddətli strateji hədəflər və cari
məsələlərə dair müzakirələr aparılıb.

Azərbaycan ilə Əfqanıstan parlamentləri arasında
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
 Yanvarın 15-də
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova Əfqanıstan İslam
Respublikasının ölkəmizdəki
səfiri Amanullah Ceyhun ilə
görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a verilən məlumata
görə, Amanullah Ceyhuna səfir kimi
fəaliyyətində uğurlar arzulayan spiker
Sahibə Qafarova əmin olduğunu
bildirib ki, o, ölkələrimiz arasında
münasibətlərin inkişafı üçün səylərini
əsirgəməyəcək.
Qeyd edilib ki, Azərbaycan onun
müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən
biri olan Əfqanıstanla müxtəlif
sahələrdə əlaqələrin dərinləşməsində
maraqlıdır. Xalqlarımız arasında
dostluğun qədim tarixi kökləri var və
bu münasibətlər bu gün də yüksək
səviyyədə davam etdirilir.
Spiker Sahibə Qafarova bildirib ki, ölkə başçılarının görüşləri
zamanı aparılan danışıqlar siyasi
münasibətlərimizi keyfiyyətcə yeni
səviyyəyə qaldırıb. Yüksək səviyyəli
siyasi dialoq digər sahələrdə də
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
müsbət təsir edir.
Bu gün Əfqanıstan İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfirliyinin uğurla fəaliyyət göstərdiyini bildirən Milli
Məclisin sədri qeyd edib ki, bu ölkə
ilə əlaqələri daha da dərinləşdirmək
məqsədilə Azərbaycan parlamenti
ötən sessiyada Kabildə səfirliyimizin
açılması barədə qanun layihəsini
qəbul edib. Cari il yanvarın 13-də isə
həmin qanun layihəsi Prezident İlham
Əliyev tərəfindən təsdiqlənib.
Əlaqələrimizin inkişafında hər
iki ölkənin parlamentlərinin müsbət

rolundan danışan spiker xatırladıb ki, Milli Məclisdə Əfqanıstanla
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupu fəaliyyət göstərir. O, təcrübə və
informasiya mübadiləsi baxımından
deputatların mütəmadi görüşlərinin
vacibliyini vurğulayaraq, postpandemiya dövründə qarşılıqlı səfərlərin
təşkilinin əhəmiyyətli olacağını qeyd
edib.
Milli Məclisin sədri Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həllində
Əfqanıstan dövlətinin mövqeyini
yüksək qiymətləndirib. Bildirib ki,
Əfqanıstan hər zaman Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü məsələsində açıq
mövqe nümayiş etdirib, ölkəmizin
ədalətli mövqeyinə dəstəyini göstərib.
Bu dəstək özünü Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı da
aydın şəkildə büruzə verib. Belə ki,
Əfqanıstan Xarici İşlər Nazirliyi, bu

ölkənin Milli Assambleyasının Ağsaqqallar Şurası, Assambleyanın Xalq
Palatası Azərbaycanın suverenliyinə
və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə
ediblər.
Sahibə Qafarova gələcəkdə də
münasibətlərimizin yüksələn xətlə
inkişaf edəcəyinə inamını bildirib.
Səmimi qəbula görə
minnətdarlığını bildirən Əfqanıstan
İslam Respublikasının ölkəmizdəki
səfiri Amanullah Ceyhun ölkələrimiz
arasında münasibətlərin qədim
tarixə malik olduğunu qeyd edib.
O, ölkələrimiz arasında əlaqələrin
daha da dərinləşməsi üçün səylərini
əsirgəməyəcəyini deyib. Səfir
Əfqanıstanın ölkəmizin haqq işinə
həmişə dəstək verdiyini söyləyərək,
Azərbaycan parlamentində ölkəmizin
Kabildə səfirliyinin açılması ilə bağlı
qəbul olunmuş qərarı rəsmi Bakının

iki ölkə arasında dostluğa verdiyi yüksək dəyərin nümunəsi kimi
qiymətləndirib.
Əfqanıstan parlamentinin
fəaliyyəti barədə danışan diplomat
hər iki ölkənin qanunvericilik orqanları arasında əməkdaşlığın daha da
dərinləşməsinin əhəmiyyətini qeyd
edib. Qonaq deyib ki, bu əlaqələrin
müxtəlif platformalarda daha da
genişləndirilməsi qarşıya qoyulan
məqsədlərə çatmaqda əhəmiyyətli rol
oynaya bilər.
Görüşdə, həmçinin iki ölkənin
parlamentlərində təmsil olunan
qadın deputatlar arasında mütəmadi
görüşlərin təşkili, qadın və uşaq
hüquqlarının müdafiəsi, elm, təhsil,
mədəniyyət, humanitar sahələrdə
əməkdaşlığın dərinləşməsi və tərəfləri
maraqlandıran digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycan-ICESCO əməkdaşlığının
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb

 Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov yanvarın 15-də ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin
Məhəmməd əl-Malik ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidməti idarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, Baş direktoru
səmimiyyətlə salamlayan nazir

Ceyhun Bayramov Azərbaycanla
ICESCO arasında yüksək səviyyəli
əməkdaşlıq münasibətlərinin mövcud
olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanın

öz ərazisindəki tarixi, mədəni, dini
abidələrin qorunmasına hər zaman
yüksək diqqət göstərdiyini bildirən
nazir hökumət tərəfindən bu sahədə
görülən işləri xüsusi qeyd edib.
Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyinin ICESCO
tərəfindən dəstəkləndiyini, xüsusilə
də 44 günlük Vətən müharibəsi

zamanı bu təşkilat tərəfindən verilmiş
bəyanatın yüksək qiymətləndirildiyi
Baş direktorun diqqətinə çatdırılıb.
Azərbaycanın işğaldan azad
olunmuş ərazilərində tarixi-mədəni
irsin dağıdılması və məhv edilməsinə
diqqət çəkən C.Bayramov son
onilliklər ərzində ölkəmizin aidiyyəti
beynəlxalq təşkilatlara bu məsələ
ilə bağlı çoxsaylı müraciətlər etdiyini
bildirib. ICESCO-nun Baş direktorunun hazırkı səfəri çərçivəsində
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərinə baş çəkməsinin onun bu
ərazilərdəki vəziyyətlə əyani şəkildə
tanış olması üçün əlverişli imkan
yaratdığı bildirilib.
Baş direktor Salim bin Məhəmməd
əl-Malik bu səfəri olduqca uğurlu
qiymətləndirib. O, səfərin yalnız
yüksəksəviyyəli rəsmilərlə görüş baxımından deyil, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdəki vəziyyətlə tanış olmaq
baxımından da səmərəli olduğunu
vurğulayıb.
Ərazilərlə tanışlıq zamanı buradakı dağıntıların miqyasının, o
cümlədən dini abidələr, məzarlıqlar,
muzeylər, yaşayış evləri və digər
tikililərin məhv edilməsinin bu dağıdıcı siyasətin onilliklər ərzində
məqsədyönlü şəkildə aparılmasının
bariz nümayişi olduğu diqqətə çatdırılıb.
Görüşdə tərəflər, həmçinin
Azərbaycan–ICESCO əməkdaşlığının
perspektivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.
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Böyük qələbə

Düşmənin davranışları müharibəni labüd etdi

Beynəlxalq güclərin, böyük
dövlətlərin təmsil olunduğu və
münaqişənin danışıqlar yolu ilə
həllinə vasitəçilik etmək məqsədi
ilə yaranan Minsk qrupu və
onun həmsədrləri əslində, hər
vasitə ilə status-kvonu qoruyub
saxlamaqdan başqa heç nəyə
nail ola bilmədilər. Azərbaycan
hakimiyyətinin problemin sülh
yolu ilə həlli üçün göstərmiş
olduğu çabalar da təəssüf ki,
qarşı tərəfdən dəyərləndirilmədi.
Əksinə, özgələrin kölgəsində
boylarını böyük görən mənfur
düşmən daha da azğınlaşaraq
bizi təhdid etməkdə davam etdi.
Ermənistan rəhbərləri Azərbaycan
əsgərinin və Azərbaycan xalqının heysiyyətinə toxuna biləcək
ifadə və hərəkətlərdən çəkinmədi.
Odur ki, sülh danışıqlarını davam
etdirməklə yanaşı, problemin
lazım gələrsə hərbi müstəvidə
həllinə də səylə hazırlıq gedirdi.
Birbaşa ölkə Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
cənab İlham Əliyevin daimi şəxsi
nəzarəti altında ordu quruculuğuna xüsusi diqqət verilir, ildən-ilə
hərbi xərclər artırılır, şəhid və
qazi ailələri daim dövlətin qayğı
və diqqət mərkəzində saxlanır,
əsgər və zabitlərin, hərbi qulluqçuların sosial problemlərinin
həlli istiqamətində xüsusi dövlət
proqramları həyata keçirilirdi.
Əsgərlərimizin döyüş hazırlı-

ğı, ordunun müasir silahlarla
təchizatı, yeni növ silahlardan
istifadə vərdişləri və peşəkarlığı
da bilavasitə cənab Ali Baş
Komandanın nəzarəti altında
gücləndirilirdi.
Prezidentin “Biz torpaqlarımızı
heç kimə güzəştə getməyəcəyik”,
“Sülh yolu ilə həll edilməsə, problemin hərbi yolla həlli qaçılmazdır”,
“Qarabağ Azərbaycandır!” kimi
qətiyyətli bəyanat və çağırışları
Qarabağın Azərbaycan olduğuna
heç kimdə şübhə yeri qoymurdu.
Azərbaycan cəmiyyəti, xüsusilə
də gənclər düşmənin təxribatçı
davranışına cavab olaraq israrla
müharibə çağırışları edir, zəbt
olunmuş torpaqlarımızı döyüş
yolu ilə geri qaytarmaq əzmində
olduqlarını qətiyyətlə bildirirdilər.
Bir sözlə, müharibə artıq xalqın
əksər hissəsinin sosial sifarişinə
çevrilmişdi. 27 sentyabr 2020-ci
ildə Ermənistan ordusunun yeni
ərazilərimizi işğal etmək niyyəti
ilə ağır artilleriyanın, uzaqvuran
topların gücündən istifadə edərək
genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara
başlamaları Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin işğal olunmuş torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün
son və həlledici döyüşə başlaması
ilə nəticələndi.

Qarabağ Azərbaycandır!
27 sentyabr səhəri cəbhəyanı
rayonların sakinləri erməni toplarının, raketlərinin atəş səslərindən
diksinərək yuxudan oyandılar.
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu
düşmənin növbəti xaincəsinə
hücumunu dəf etmək üçün dərhal
əks-hücum əməliyyatına başladı.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan xalqa müraciət edərək
xaincəsinə hücum və Azərbaycan
Ordusunun başlamış olduğu
sülhə məcburetmə əməliyyatı
barədə məlumat verdi. O, yumruğunu düyünləyərək ordumuzun,
əsgərlərimizin düşmənə həddini
bildirəcəyini, xain düşməni əzəli və
əbədi torpaqlarımızdan “iti qovan
kimi qovacağını” bildirdi.
Müharibə xəbəri, adətən,
insanlarda daha çox qorxu,
çaşqınlıq, dərd, qayğı yaradır.

Müharibə. Qanla yazılan tarix. Gücün önə çıxdığı
məqam. Siyasətçilərin danışıqlar yolu ilə həll edə
bilmədikləri problemin döyüş meydanlarında həllinə
cəhd. Otuz il idi ki, ölkəmiz mənfur qonşularımız
tərəfindən zorla müharibəyə cəlb edilmişdi.
Torpaqlarımızın ən səfalı, ən məhsuldar və strateji
cəhətdən, bəlkə də, ən mühüm nöqtələri Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuş, əhali yurd-yuvasından
didərgin salınmışdı. BMT Təhlükəsizlik Şurası işğal
olunmuş ərazilərimizdən erməni qoşunlarının dərhal
çıxarılmasına dair 4 qətnamə qəbul etsə də, bu
qətnamələr icra olunmamış qalırdı.
Bu dəfə isə tam əksi oldu. Xalq
Qarabağda müharibənin başlanması xəbərini coşquyla, yüksək
əzmkarlıqla qarşıladı. Müzəffər
Ali Baş Komandanın xalqa
müraciətindəki qətiyyəti, ordumuza inamı gördü və rəhbərinə
daha artıq inandı. İnandı ki, onun
dəmir yumruğu ərazilərimizi
bütövləşdirmək, düşməni öz
yerində oturtmaq, üstümüzdə olan
məğlubiyyət ləkəsini təmizləmək
üçün düyünlənib. Beləliklə, qısa
bir zaman kəsiyində xalq bir
yumruğa döndü. Prezident – Xalq
birliyi yarandı. Xalq bütövlükdə
bir ordu oldu. Gənclərimiz hərbi
səfərbərlik idarələrinin qarşısına
axışdı. Analar oğullarının ardınca
su ataraq “düşmənə çəpər, sinəsi
sipər oğlum, düşməni əz, gəl”,–

dedilər. Düşmənə aman vermə,
onu parçala”, – dedilər. Bir ailədən
2, bəzən də 3 qardaş eyni vaxtda
Vətəni düşmən işğalından azad
etmək üçün yola düşdü. Atalar
və oğullar düşmənə qarşı eyni
səngərdə döyüşdülər. Millət hər
şey qələbə, hər şey Vətən üçün!
– deyə hayqırdı. Oğlu şəhid olan
analar, “Təki Vətən sağ olsun.
Qisasa qisas!”, dedilər.
44 gün davam edən bu
müharibədə Azərbaycan tərəfinin
bir nəfər də olsun fərarisi olmadı. On milyon əhalidən döyüşə
getmirəm, deyən olmadı. Hər kəs
ön cəbhədə, düşmənlə üz-üzə
durub mərdi-mərdanə döyüşə can
atdı. 27 sentyabr Dağlıq Qarabağdakı şiş qayalar da, sanki, atılan
mərmi səslərindən diksinmədilər,
qorxmadılar. Başlarını qəmli-qəmli
əymədilər. Qamətlərini düzəldib,
“çoxdandır sizi gözləyirik” dedilər.
Böyük Kirs başını dik qaldırıb “Qarabağ Azərbaycandır!”, deyə bağırdı. Bərgüşad və Qarqar çayları
coşaraq, daşaraq məhvərindən
çıxmaqla sinəsi dağlı Qarabağın
yarasına məlhəm olmaq istədi.

“Könlüm keçir
Qarabağdan…”
27 sentyabrda sanki Qarabağ xanı Pənahəli xanın da
ruhu məzardan baş qaldırıb
igidlərimizi salamladı. Üzeyir bəyin
“Koroğlu”su daha möhtəşəm bir
coşqu ilə nər oğulları həlledici
döyüşə səslədi. Xan qızı Natəvan
qollarını geniş açaraq bu yurdun qəhrəman oğullarına dastan qoşdu. Göylərdə sərgərdan
dolaşan şəhid ruhları sanki dil
açaraq Qarabağın əsil sahiblərinə
“xoş gəldin”, - dedi. Düşmənin
ayağının altından yer qaçdı.
Başının üstündə göylər titrədi.
Hər qaya - hər daşın “Qarabağ
Azərbaycandır!” hayqırtısı dağlarda əks-səda verərək sanki bütün
dünyaya yayıldı.
Nəhayət, düşmən də açılan hər bir atəşin, guruldayan
hər mərmi səsinin “Qarabağ
Azərbaycandır!” dediyini anladı. Yad torpağında qalib ola

bilməyəcəyini, özgə torpağından
ona vətən olmayacağını nəhayət
ki, o da dərk etdi. Bu torpaqların
onun olmadığını hiss etdi.

Prezident – Xalq
birliyi
Müharibə günlərində xalq
Azərbaycan əsgəri ilə Ali Baş
Komandan tandemini görüb
daha artıq səfərbər oldu. Qısa
bir zamanda ölkə sanki vahid bir
komandaya çevrildi. Gənclərimiz
sosial şəbəkələrdə düşmənin feyk
xəbərlərini tutarlı faktlarla alt-üst
edirdi. Diplomatlarımız sağdansoldan üstümüzə yağdırılmaqda
olan böhtan və təhdidləri ifşa
edir, polis və təhlükəsizlik orqanları, digər dövlət strukturları
hərbi vəziyyət rejimində daha

peşəkarcasına çalışdılar. Ordumuz mükəmməl taktiki-strateji
hazırlıq əsasında dəqiq zərbələr,
sərrast atəşlərlə düşmən ordusunu tar-mar etməkdə davam edirdi.
Hər gün düşmən işğalından
azad olunan yeni-yeni şəhər və
kəndlərimizdə, strateji nöqtələrdə
Azərbaycan Bayrağının dalğalanması xəbəri milli birliyimizi daha
da gücləndirirdi. Qələbə xəbərləri
itirilən əsgər acılarına, tökülən
şəhid qanlarına bir məlhəm
olurdu. Əsgər nəyin uğrunda
canını fəda etdiyini gözəl bilirdi.
Müqəddəs şəhidlik zirvəsinə
ucalan igidlərimizin gözləri arxada
qalmırdı. Gözəl başa düşürdülər
ki, onların hər birinin Prezident
Əliyevin şəxsində dərdlərinə yanan bir lideri, əsgərinin qayğısına
candan yanan Müzəffər Ali Baş
Komandanları var.
Hərbi əməliyyatların elə ilk
anlarından rəzil vəziyyətə düşən
azğın düşmən 2016-cı ilin aprel
döyüşlərində olduğu kimi, bu dəfə
də döyüş meydanındakı uğursuzluqlarını öz xalqından və dünyadan gizlətməkdə idi. Bununla
belə baş nazir N.Paşinyanın təlaş
içində zəng etmədiyi dövlət başçısı, döymədiyi qapı qalmamışdı.
Ümidsiz vəziyyətdə qalaraq çapalaması hətta sosial şəbəkələrdə
günün ən çox izlənən gülüş və
ironiya mövzusuna çevrilmişdi.
Çox güvəndiyi Rusiya, Fransa və ABŞ-dan real dəstək ala
bilməməsi onu və komandasını
dəli vəziyyətinə salmışdı. Rusiya
Prezidenti V.Putin anladanda ki,
müharibə Azərbaycan ərazisində
gedir, Azərbaycan Ordusu 30 il
işğal altında saxlanılan torpaqlarını azad etmək uğrunda döyüşür
və belə olan halda nə Rusiya,
nə də Kollektiv Təhlükəsizlik
Təşkilatı Ermənistan tərəfindən
hərbi əməliyyatlara qoşula bilməz,
ermənilərin olan-qalan ümidləri də
puç oldu.
Ermənilərin dünya informasiya
məkanını feyk xəbərlərlə doldurulmasına baxmayaraq, hərbi
əməliyyatların gedişi və tərəflərin
davranışından tədricən hər şey

hər kəs üçün aydınlaşmaqda
idi. Artıq çox aydın şəkildə hiss
olunurdu ki, Ermənistan idarə
olunmur. Axı, narıncı inqilab
dalğasında hakimiyyətə gələn,
əslində isə dövlət idarəçiliyi
mətbəxindən tam xəbərsiz olan
naşı və diletant bir şəxs dövləti
elə belə də “idarə” etməli idi.
Düşmən ordusunda başıpozuqluq
başlamışdı. Onların 30 il ərzində
qurmuş olduqları “keçilməz ohanyan sədləri” bir-birinin ardınca
Azərbaycan əsgəri tərəfindən ələ
keçirilir, hərbi texnikası, silah və
sursat anbarları ya məhv edilir, ya
da qənimət olaraq ələ keçirilirdi.
Cəbhənin Azərbaycan tərəfində
isə qalibiyyət əhval-ruhiyyəsi
hər an güclənərək bütövlükdə
cəmiyyətə də sirayət etməkdə
idi. Çünki, N.Paşinyandan fərqli
olaraq Azərbaycan dövlətini idarə
edən, orduya Ali Baş Komandanlıq edən şəxs sorosların layihəsi
olan meydan hərəkatı dalğası
altında deyil, xalqın istəyi və sosial sifarişi əsasında hakimiyyətə
gəlmiş İlham Əliyev artıq dünya çapında kifayət qədər yaxşı
tanınan nüfuzlu bir dövlət xadimi
idi. Ulu öndər Heydər Əliyevin
dövlət idarəçilik məktəbini görmüş olan təhsilli, təcrübəli, iradəli
və qətiyyətli bir dövlət xadimi,
lazımi anda lazımi qərarlar verə
bilən tədbirli və qüdrətli sərkərdə
idi. Xalqla məsləhətləşən, hərbi
əməliyyatların gedişinə dair ən
isti informasiyaları anındaca
xalqına çatdıran bir dövlət adamı,
əsl xalq qəhrəmanı! Qərarı qəti,
amalı aydın, addımları qətiyyətli
bir Müzəffər Ali Baş Komandan!
Paşinyanın 7 düşük şərtinə
qarşı cəmi bir şərt qoyan ötkəm
bir lider! “Düşmən işğal olunmuş ərazilərimizdən rədd olub
getməlidir”, - deyən yenilməz
Komandan!
Elin gözündən heç nə yayınmır. Təsadüfi deyildir ki,
aqillərimiz “elin gözü tərəzidir”
deyiblər. Cəbhədə şiddətli
döyüşlər getdiyi günlərdə Ali
Baş Komandan ordunun və arxa
cəbhənin balanslı və dinamik işini
təşkil etməkdə idi. O, eyni zamanda, qazanılan qələbələr, azad
olunan torpaqlar haqqında dərhal
xalqı məlumatlandırmaqda idi. Bu
səmimiyyət, bu birlik vətəni sevən,
onun bütövlüyünü arzulayan hər
bir Azərbaycan vətəndaşının
qəlbində Müzəffər Ali Baş Komandanın möhtəşəm abidəsini
yaradırdı. Onun hər bir çıxışı
xalq tərəfindən sevinc və sevgi
ilə qarşılanaraq dillər əzbərinə
çevrilməkdə idi. Azərbaycan
Ordusu düşmənin ağır texnikasını, hərbi gücünü məhv etdiyi
kimi, Azərbaycan Prezidenti də
düşmənin mənfur ideologiyasını,
saxta xəbərlərini, yalan üzərində
qurulmuş səltənətlərini darmadağın etməkdə idi. Erməni yalanlarına uyub üstümüzə gələn, dünyanın aparıcı media qurumlarında
və informasiya agentliklərində kök
salan erməni kimilər Müzəffər Ali
Baş Komandanın qarşısında necə
rəzil bir duruma düşdüklərini özləri
də yaxşı dərk edirdilər. Dəmir
yumruq əməliyyatı dəmir məntiq,
dəmir iradə, zəngin hərbi, elmi
və siyasi təcrübə ilə cilalandığı

üçün düşmənin məhv ediləcəyi
şübhəsiz idi.
Bir-birinin ardınca Cəbrayıl,
Zəngilan, Füzuli, Qubadlı rayonları, Hadrut qəsəbəsi, Xocavənd
və Ağdərə rayonlarının kəndləri,
düşmənin zaman-zaman davamlı
olaraq üstümüzə od yağdırdığı strateji yüksəkliklər ordumuz
tərəfindən azad edildi. Bununla
belə düşmən xaricdən olan havadarlarının dəstəyi ilə hələ də təslim
olmaq fikrində deyildi. Qarşıda
Qafqazın mirvarisi olan Şuşanın
azad olunması vəzifəsi dururdu.
Noyabrın 8-də Şuşa da azad
edildi. Şuşanın güclü qəhrəman
əsgərlərimiz tərəfindən işğaldan
azad edilməsi düşmənin belini qırdı, onu diz çökməyə, kapitulyasiya
aktını imzalamağa məcbur etdi.
“Qələbə güc ilə qazanılır,
ağıl ilə qorunub saxlanılır”, deyib
müdriklər. Biz düşmənə birliyimizi,
birliyimizdən yaranan gücümüzü
göstərdik. Düşmənin 30 ildə fantastik xərc çəkib tikdiyi keçilməz
istehkamlarla möhkəmləndirilmiş
üç böyük rayonumuz - Ağdam,
Kəlbəcər və Laçını Azərbaycan,

Bakı küçələrinə çıxmışdı. Üzlərdə
sevinc, qəlblərdə fərəh hissi vardı.
Qələbə paradında bu və ya digər
formada iştirak edən hər kəs öz
qalib ordusunu, əsgərlərini, döyüş
komandanlarını salamlamaq,
ordumuzun qüdrətini, əzəmətini
bir daha əyani şəkildə görmək
arzusunda idi. Azərbaycan və
Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev
və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
xalqlarımızın birlik rəmzinə
çevrilmiş münasibətlərini dostluğumuz timsalında yenidən seyr
etmək arzusunda idik. İnsanlar öz
sevincini gözlərdən mirvari dənəsi
kimi süzülən göz yaşları ilə ifadə
edirdi. Qalib ordunun Müzəffər
Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin paraddakı proqram
xarakterli dərin məzmunlu çıxışı
onun xalqın arzularının ifadəçisi,
qələbəmizin təminatçısı, dəmir
yumruq, dəmir iradə sahibi
olduğunu bir daha təsdiqləmiş
oldu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın paradın yüksək
tribunasından toxunduğu notlar,
səsləndirdiyi qlobal və regional
əhəmiyyətli çağırışlar hər kəsi bir

Rusiya və Ermənistan
rəhbərlərinin 10 noyabrda imzalamış olduğu üçtərəfli bəyanatın
şərtlərinə uyğun olaraq heç bir
itki vermədən, qan tökülmədən
işğaldan azad etdik. Bununla da,
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü
təmin etmiş oldu.

daha kövrəltdi və növbəti dəfə qürurlandırdı. “Tək millət, iki dövlət”
taleyini yaşayan xalqlarımızın
bundan sonra da əbədi birliyini
ifadə edən bu çıxış bizi sevindirdi,
dostları ürəkləndirdi, düşmənləri
isə yenidən düşünməyə vadar
etdi.
Qələbə paradında rəmzi
olaraq 2783 türk əsgərinin iştirakı
və onların paraddakı əzəmətli
keçidi bir növ xalqlarımızın tarixi
ənənələrini ləyaqətlə davam
etdirməklə, “bir ölüb, min dirilmək”
fikrinin ifadəsinə çevrildi.
10 dekabr 2020-ci il Bakıda
keçirilən hərbi parad düşmən
üzərində hərbi, mənəvi və
psixoloji qələbənin nümayişi idi.
Düşməndən qənimət götürülmüş
hərbi texnikanın miqyası ordumuzun, əsgər və zabitlərimizin hərbi
bilik və bacarıqlarının, müasir
silahlardan istifadə məharətinin
nümayişi demək idi.
2020-ci il dünya üçün çox ağır
bir il oldu. Bəşəriyyət dünyanı bürümüş amansız pandemiyanın hücumları qarşısında hələ də acizdir.
Prezident İlham Əliyev isə pandemiya ilə mübarizəni uğurla təşkil
etməklə yanaşı, bu ili Azərbaycan
üçün tanınmış iş adamı Fərhad
Əhmədovun təbirincə desək, həm

Qalib ölkənin Zəfər paradı
10 dekabr 2020-ci il, qalib
ölkənin zəfər paradı! Müharibədən
qalib çıxmış ordumuzun
qüdrətinin nümayişi olan zəfər
paradı! O gün Bakıda təkcə
Azərbaycan Ordusunun qələbəsi
nümayiş etdirilmədi. Bu parad
həm də milli iradənin, milli birliyin,
milli həmrəyliyin, özünə inamın,
xalq - hakimiyyət birliyinin paradı
oldu. Bu parad, eyni zamanda,
Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun, qardaşlığının sarsılmazlığını
nümayiş etdirən, bundan sonra
bu münasibətlərin yeni müstəvidə
daha da inkişaf etdiriləcəyinin
göstəricisi oldu. İstər ekran qarşısında, istərsə də Bakı küçələrində
bu paradı seyr edənlərin sevinc
və fərəhinin həddi-hüdudu yox
idi. Bəli, yüz minlərlə insan bu
fərəhi, bu sevinci ona yaşadan
qalib ordunun əsgərlərini salamlamaq, onlarla bir olmaq üçün

də tarixi Qələbə ili etdi.
Artıq yurdumuzun hər yerində
olduğu kimi, 30 ildir ki, gözü
həsrət, ürəyi xiffət çəkmiş Qarabağımızda da yenidənqurma və
abadlıq işlərinə başlanılıb, infrastruktur bərpa olunur. Heç şübhəsiz
ki, yaxın zamanlarda düşmən
tərəfindən dağıdılmış yurd
yerlərimiz, xarabazarlığa çevrilmiş şəhərlərimiz yenidən bərpa
olunacaq. Obalarımız doğma
sakinlərini yenidən öz qucağına
alacaq. Qarabağımızda yenidən
izdihamlı həyat bərpa olunacaq.
30 il öncə qorxu, göz yaşı, ahunalə ilə evlərini tərk etmiş soydaşlarımız sevinclə, fərəhlə, iftixar
hissi ilə öz doğma yurd-yuvalarına
dönəcəklər.
Biz xalq olaraq hər zaman
səmamızda raketlərin, ölüm
saçan güllələrin deyil, sülh
göyərçinlərinin uçmasını istəmişik.
Elə bu 44 günlük müharibə
zamanı da Azərbaycan Ordusunun yalnız hərbi hədəfləri dəqiq
nişan alması, dinc əhalini, yaşayış
məntəqələrini hədəf seçməməsi
xalqımızın mənəvi cəhətdən

kimliyinin, müharibə qanunlarına
sadiqliyinin və humanist təbiətinin
bariz nümunəsi oldu.
Bu günlər xalqımız çoxdan
haqq etdiyi, yolunda təşnə olduğu
QƏLƏBƏ sevincini yaşamaqdadır. Müharibə sözü, qan-qada,
ölüm, göz yaşı, yarımçıq qalmış
ömürləri, nakam taleləri, xaraba qalmış yurd-yuvaları, viran
qalmış şəhərləri ifadə etsə də,
Vətən müharibəsində çalınan
qələbə göz yaşı içində sevinc,
qəhrəmanlıq, mərdlik, qürur,
iftixar deməkdir. İndi xalqımız
ona bu iftixarı yaşadan, bu
qələbə uğrunda canını fəda
edən oğulları ilə fəxr etməkdədir.
Əlbəttə, qalib ölkənin vətəndaşı,
qalib ordunun əsgəri və ya zabiti
olmaq xoşbəxtliyini dünyanın
heç bir neməti ilə müqayisə
etmək olmaz. Bizə bu xoşbəxtliyi
yaşadan Azərbaycan əsgərinin,
Azərbaycan Ordusunun, Müzəffər
Ali Baş Komandanın heyrətamiz
xidmətləri xalqımızın qəlbində
əbədi iftixara çevrildi.

Qafar CƏBIYEV,
tarix elmləri doktoru,
professor, Əməkdar jurnalist,
Elşən QƏNI,
publisist
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Ölkə Prezidentinin tapşırıqlarının icrası
ədliyyə orqanlarının diqqət mərkəzindədir

Azərbaycan ilə Pakistan arasında
hərbi əməkdaşlığın inkişaf
perspektivləri müzakirə edilib
 Yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri generalpolkovnik Zakir Həsənov Pakistanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Bilal
Haye ilə görüşüb.

 Yanvarın 15-də ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun
sədrliyi ilə nazirliyin videokonfrans formatında geniş kollegiya
iclası keçirilib. İclasda dövlətimizin başçısının 2020-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə verdiyi tapşırıqlardan
irəli gələn ədliyyə orqanlarının vəzifələri müzakirə olunub.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
görüşdə çıxış edən nazir 2020-ci ilin
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin müdrik və yenilməz sərkərdəliyi
ilə xalqımızın Qarabağın azadlığı
uğrunda apardığı Vətən müharibəsində
Qələbəsi – Zəfər ili kimi yadda qaldığını
vurğulayıb.
Dövlətimizin başçısının və respublikamızın Birinci vitse-prezidenti xanım
Mehriban Əliyevanın işğaldan azad
edilmiş ərazilərə, o cümlədən yanvarın 14-də Qarabağın tacı, mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərinə səfərinin və
Füzuli–Şuşa yolunun, həmçinin Füzuli
rayonunda beynəlxalq hava limanının
təməlinin qoyulmasının doğma torpaqlarımızın dirçəldilməsinin və Böyük
Qayıdışın təminatı olduğunu qeyd edib.
Bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin
ölkə başçısı kimi 17 illik fəaliyyəti
ümummilli lider Heydər Əliyevin yaratdığı müasir Azərbaycan dövlətinin daha
da möhkəmlənməsinə, onun iqtisadi
və hərbi cəhətdən qüdrətlənməsinə
yönələrək bu möhtəşəm qələbəmizi
şərtləndirib. Dövlətimizin başçısının
qeyd etdiyi kimi, “Bu gün müstəqil
Azərbaycan dövləti özünün ən şanlı
dövrünü yaşayır. Çünki Azərbaycan
tarixdə heç vaxt bu qədər güclü olmamışdır”. Nüfuzlu beynəlxalq maliyyə
qurumlarının hesabatlarında ölkəmizin

inklüziv inkişaf indeksi üzrə 3-cü yerdə
olması, dövlətin siyasi sabitliyi təmin
etməsinə və hökumətin uzunmüddətli
strategiyasına görə 10-11-ci yerlərdə
qərarlaşması və bir daha dünyanın
ən islahatçı 10 ölkəsi sırasına daxil
edilməsi bunun əyani təzahürüdür.
Kollegiyada qarşıda duran ən
mühüm vəzifənin işğaldan azad edilmiş
ərazilərin bərpası olduğu vurğulanaraq bununla bağlı təxirəsalınmaz
məsələlərin həlli və fəaliyyətin
əlaqələndirilməsi üçün ölkə Prezidenti
tərəfindən Əlaqələndirmə Qərargahının
yaradıldığı vurğulanıb. Bununla
əlaqədar ədliyyə orqanları tərəfindən
fəaliyyətin qərargahla koordinasiyada
qurulması və qarşıda duran vəzifələrin
mütəşəkkil icrası ilə bağlı tədbirlər
müəyyən edilib.
İclasda Ədliyyə Nazirliyinin 2020-ci
ildə fəaliyyətinin yekunları müzakirə
olunaraq qlobal pandemiya şəraitində
fəaliyyətin təşkili üzrə zəruri profilaktik
işlərin aparıldığı, ədliyyə orqanlarına
və məhkəmələrə əlçatanlığın asanlaşdırılması məqsədilə innovasiyaların
tətbiqinin genişləndirildiyi, vətəndaşların
müraciətləri və qəbulu işinin, əhaliyə
göstərilən ədliyyə xidmətlərinin elektron
qaydada həyata keçirildiyi vurğulanıb.
Məlumat verilib ki, 2020-ci ildə nazirlik tərəfindən 1800-dək qanunvericilik
aktı layihəsi hazırlanıb, 3300-ə yaxın
akt hüquqi ekspertizadan keçirilib, 3,9

milyon notariat hərəkəti rəsmiləşdirilib,
290 mindən çox vətəndaşlıq vəziyyəti
aktları dövlət qeydiyyatına alınıb. Bu
əməliyyatlarla bağlı 7 milyon manat
vəsait, daşınmaz əmlakla əlaqədar
müqavilələr üzrə isə 36 milyon manatdan çox vergi dövlət büdcəsinə
köçürülüb. “Mobil notariat”ın funksionallığı artırılaraq, bir sıra etibarnamələrin
mobil qaydada verilməsi təmin edilib.
Həmçinin çoxpartiyalı sistemin inkişafına dövlət dəstəyinin təzahürü olaraq
7 siyasi partiya, habelə 145 qeyri-kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatına
alınıb, 45 mətbu nəşr uçota götürülüb.
İclasda məhkəmə qərarlarının
icrasının səmərəliliyinin artırılması,
alternativ mexanizmlərin, o cümlədən
özəl icranın tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin
davam etdirildiyi, bu sahədə xarici
təcrübənin öyrənilməsi üçün beynəlxalq
təşkilatlarla səmərəli əlaqələr qurulduğu bildirilib, 409 min icra sənədinin
icrasının təmin edildiyi, 700 milyon manat vəsaitin fiziki və hüquqi
şəxslərə, habelə vergi borcları üzrə
büdcəyə ödətdirildiyi qeyd olunub,
borclu şəxslərə aliment və digər icra
ödənişlərinin onlayn qaydada aparılması, uşaqla ünsiyyətin videoəlaqə
vasitəsilə həyata keçirilməsi imkanının
yaradıldığı vurğulanıb.
Məhkəmə ekspertizası mərkəzində
41 ekspert ixtisası üzrə 35 minə yaxın
işə baxılıb, bələdiyyələrin 77 mindən
çox aktı inzibati nəzarət qaydasında
yoxlanılıb, qanunsuz ayrılmış 8200
hektardan artıq torpaq sahələri geri
qaytarılıb, cinayət xarakterli 23 fakt üzrə
materiallar prokurorluğa göndərilib.
Kollegiyada, həmçinin ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsi,

müasir məhkəmə infrastrukturunun
yaradılması üzrə tədbirlər qeyd edilib,
məhkəmə proseslərinin videoformatda keçirilməsi imkanının yaradıldığı,
habelə cinayət işlərinə də videoəlaqə
ilə baxılması üçün dövlət başçısının
təşəbbüsü ilə qanunvericiliyə mühüm
dəyişikliklər edildiyi diqqətə çatdırılıb.
“Elektron məhkəmə” və “Elektron icra”
informasiya sistemlərinin respublikanın
bütün ərazisi üzrə tətbiqi üçün Dünya
Bankı ilə birgə görülən əməli tədbirlər
vurğulanıb.
İclasda dövlətimizin başçısının
bütün sahələrdə islahatların davam
etdirilməsi, korrupsiya və rüşvətxorluğa
qarşı daha ciddi mübarizə aparılması, büdcə xərclərinə nəzarətin
gücləndirilməsi, israfçılığa yol
verilməməsi ilə bağlı və digər tapşırıqları diqqətə çatdırılaraq ədliyyə
fəaliyyətinin Prezident İlham Əliyevin
yüksək tələbləri səviyyəsində qurulması, vətəndaş məmnuniyyətinin,
şəffaflığın artırılması, korrupsiyanın
yolverilməzliyinin, etik davranış qaydalarına dönmədən əməl olunmasının vacibliyi qeyd olunub. Nazirliyin fəaliyyət
istiqamətləri üzrə əsas prioritetlər, o
cümlədən ədliyyə sahəsində işin müasir çağırışlara uyğun təkmilləşdirilməsi,
kadr korpusunun peşəkar və
mənəvi cəhətdən saf işçilərlə
komplektləşdirilməsi, innovasiyaların
tətbiqinin genişləndirilməsi, regional
idarələrin fəaliyyətinin səmərəliliyinin
artırılması, maliyyə intizamının
gücləndirilməsi, dövlət vəsaitlərindən
qənaətlə istifadə olunması və sair ilə
bağlı konkret tapşırıqlar verilib.
Sonda bir sıra qeyri-hökumət
təşkilatları dövlət qeydiyyatına alınıb.

Səfir: AZƏRTAC ilə Əlcəzair
mediası arasında sıx əlaqələr
qurulmasını istərdik

ları çərçivəsində, o cümlədən İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Milli Xəbər
Agentlikləri Birliyində Əlcəzair Xəbər
Agentliyi (APS) ilə əməkdaşlıq edir.
Bu münasibətlərin ikitərəfli müstəviyə
keçirilməsi, Azərbaycan və Əlcəzairin
aparıcı informasiya agentlikləri arasında
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, qarşılıqlı xəbər mübadiləsi hər iki tərəf üçün
faydalı olar.
Azərbaycanla bağlı məlumatları
AZƏRTAC-ın saytında ərəb və fransız
dillərində əldə etdiyini deyən Salima Ab-

Qubadlı rayonunun Xanlıq
kəndində FHN-in yerli strukturu
fəaliyyətə başlayıb
 Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyi (FHN) işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
yerli strukturlarının formalaşdırılmasını davam etdirir.
AZƏRTAC
nazirliyin saytına
istinadla xəbər
verir ki, Qubadlı
rayonunun Xanlıq
kəndində FHN-in
Dövlət Yanğından Mühafizə
Xidmətinin Yanğından Mühafizə
bölməsi fəaliyyətə
başlayıb. Bölmə
xidmətin yüksək
səviyyədə həyata
keçirilməsi üçün müvafiq texnika və avadanlıqla təchiz edilib.
Xatırladaq ki, işğaldan azad olunmuş digər ərazilərdə, o cümlədən
Qubadlı şəhərində də FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin
müvafiq yerli strukturları fəaliyyətə başlayıb.

Pakistan xalqına və dövlətinə minnətdarlığını
ifadə edib.
Diplomat Vətən müharibəsində qazanılan Qələbə münasibətilə Azərbaycan xalqını
təbrik edib, şəhid hərbi qulluqçulara və mülki
şəxslərə Allahdan rəhmət, yaralılara isə şəfa
diləyib.
B.Haye qeyd edib ki, ölkələrimizin coğrafi baxımdan bir-birindən uzaq məsafədə
yerləşməsinə baxmayaraq, xalqlarımız
arasında tarixən dostluq münasibətləri mövcuddur. Müxtəlif sahələrdə münasibətlərin
genişlənərək xeyli gücləndiyini qeyd edən
pakistanlı səfir iki ölkənin hərbi sahədə
əməkdaşlığının böyük potensialının olduğunu
bildirib.
Səfir azad edilmiş ərazilərin minalardan
və partlamamış sursatlardan təmizlənməsi
prosesində Pakistan mütəxəssislərinin də iştirak etməyə hazır olduğunu diqqətə çatdırıb.
Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi,
hərbi-texniki, hərbi-təhsil və digər sahələrdə
əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair
fikir mübadiləsi aparılıb. İki ölkə arasında
hərbi əməkdaşlığın dostluq və qardaşlıq
münasibətləri üzərində qurulduğu və tərəflər
üçün qarşılıqlı faydalı olduğu vurğulanıb.

Bölgələrdə 20 şəhid ailəsinə və
Qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar
əlilliyi olan şəxslərə yeni evlər verilib
 Prezident, Ali
Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi
ilə Ordumuzun Vətən
müharibəsində
qazandığı möhtəşəm
Zəfərlə tariximizin şanlı
qəhrəmanlıq səhifəsinə
çevrilən 2020-ci il sosial
sahədə mühüm sosial
proqramların daha da
genişləndiyi bir il kimi
yadda qaldı.

 AZƏRTAC ilə Əlcəzair KİV-ləri arasında əməkdaşlığın
qurulması və informasiya mübadiləsinin aparılması ölkələrimiz
haqqında daha obyektiv və dürüst məlumatların yayılmasına
şərait yaradar.
Bu fikirlər AZƏRTAC-ın İdarə
Heyətinin sədri Aslan Aslanov ilə
Əlcəzairin Azərbaycandakı səfiri
xanım Salima Abdelhakın görüşündə
səsləndirilib. Səfirliyin təşəbbüsü ilə
keçirilən görüş zamanı birgə layihələrin
reallaşdırılması, məlumatların operativ
mübadiləsi məsələləri müzakirə olunub.
Qonağa AZƏRTAC-ın fəaliyyəti
və dünya informasiya məkanında
mövqeyi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, agentliyimiz bir sıra
beynəlxalq və regional media qurum-

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, səfiri ölkəmizdə
diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibətilə
təbrik edən müdafiə naziri Azərbaycan
ilə Pakistan arasında əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində ona uğurlar
arzulayıb.
İki ölkə arasında bütün istiqamətlərdə
olduğu kimi, hərbi sahədə də əməkdaşlığın
inkişaf etdiyini vurğulayan müdafiə naziri
bunun gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə
əminliyini vurğulayıb.
Görüşdə hərbi əməkdaşlığın ölkələrimizin
maraqlarına cavab verdiyi əsas gətirilərək bu
istiqamətdə səylərin daha da artırılmasının
zəruriliyi qeyd olunub. Müzakirələr zamanı
Azərbaycan Ordusu ilə Pakistan və Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun növlərinin,
o cümlədən xüsusi təyinatlı qüvvələrin cəlb
edilməsi ilə birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi,
təcrübə mübadiləsi məqsədilə hərbi qulluqçuların qarşılıqlı səfərlərinin təşkili və bir sıra
digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.
Müdafiə naziri ölkəmizə göstərilən humanitar yardıma və beynəlxalq səviyyədə daim
Azərbaycanın haqq işini dəstəklədiyinə görə

delhak agentliyin Əlcəzair haqqında da
xəbərlər yaymasından məmnunluğunu
ifadə edib. “AZƏRTAC ilə APS agentliyi arasında daha sıx əlaqələr qurulmasını istərdik. Düşünürəm ki, xəbər
mübadiləsinin üçüncü tərəf vasitəsilə
deyil, birbaşa iki agentlik arasında aparıl-

ması önəmlidir”, – deyə diplomat bildirib.
Görüşdə, həmçinin informasiya
sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri,
medianın inkişafındakı tendensiyalar və qarşılıqlı maraq doğuran digər
məsələlər barədə də fikir mübadiləsi
aparılıb.

AHİK 20 Yanvar şəhidlərinin
ailələrinə maddi yardımlar göndərib

Bu fikir Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tərəfindən yanvarın 15-də
Beyləqan və Tərtər rayonları da daxil olmaqla bir sıra
bölgələrdə 20 fərdi evin
şəhid ailələrinə, Qarabağ
müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi
olan şəxslərə təqdim edildiyi
tədbirlərdə vurğulanıb.
Nazirliyin İctimaiyyətlə
əlaqələr və kommunikasiya
şöbəsindən AZƏRTAC-a

mənzil və fərdi evin verilməsi
proqramı uğurla icra olunub.
Həmçinin ötən dövrdə şəhid
ailələrinə və müharibə ilə
əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin
evlə təminatına sosial
tərəfdaşlar tərəfindən sosial
məsuliyyət çərçivəsində
mühüm dəstək göstərilib və
onlar tərəfindən mənzillərin
və fərdi evlərin verilməsi

verilən məlumata görə,
Beyləqan və Tərtər rayonlarında evlərin təqdim
edilməsində əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi
nazirinin müavini Hidayət
Abdullayev, həmin rayonların
İcra Hakimiyyətlərinin başçıları Asif Ağayev və Müstəqim
Məmmədov iştirak ediblər.
H.Abdullayev bildirib
ki, Prezident İlham Əliyevin
tapşırığı ilə şəhid ailələrinə
və müharibə ilə əlaqədar
əlilliyi olan şəxslərə 2020-ci
il üzrə rekord sayda - 1500

işləri davam edir.
Nazir müavini ümumilikdə
ötən dövrdə şəhid ailələrinə
və müharibə ilə əlaqədar
əlilliyi olan şəxslərə 9100-dən
çox mənzil və fərdi ev verildiyini deyib. H.Abdullayev
qeyd edib ki, keçmiş
köçkünlər üçün azad edilmiş yurd yerlərində evlərin
tikiləcəyi nəzərə alınmaqla, Prezident İlham Əliyev
onlar üçün inşa olunmuş
mənzillərin şəhid ailələrinə
verilməsini tapşırıb. Dövlət
başçısının göstərişi ilə həmin

 1990-cı ilin 20 yanvarında törədilmiş qanlı hadisələrdən
31 il keçsə də, Azərbaycan xalqı öz fədakar oğul və qızlarını heç
zaman unutmur.
Həmin tarixdə keçmiş SSRİ rəhbərliyinin göstərişi ilə sovet ordusu respublikamızın paytaxtına daxil olaraq dinc əhaliyə divan tutub, müstəqillik uğrunda
mübarizəyə qalxan, vətəni yadların tapdağından qurtarmağa çalışan yüzlərlə
həmvətənimiz vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Xalqımız 20 Yanvar şəhidlərinin
xatirəsini həmişə əziz tutur. Onların xatirəsi həmkarlar ittifaqları təşkilatları
tərəfindən də hər il yad edilir.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından (AHİK) AZƏRTAC-a
bildirilib ki, Konfederasiya hər il olduğu kimi, bu il də İcraiyyə Komitəsinin 2021ci il 13 yanvar tarixli qərarına əsasən 20 Yanvar şəhidlərinin ailələrinin (102
ailə) hər birinə 200 (iki
yüz) manat məbləğində,
ümumilikdə, 20 min 400
(iyirmi min dörd yüz) manat yardımı poçt vasitəsilə
ünvanlarına göndərib.
Eyni zamanda, AHİK-in
üzv təşkilatları tərəfindən
şəhid ailələrinə yardım
göstərilməsi, pulsuz yollayışlarla təmin olunması,
onlarla görüşlərin və digər
tədbirlərin keçirilməsi
nəzərdə tutulub.

mənzillərin Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
balansına verilməsi işləri
görülür. Bu da nəticədə şəhid
ailələrinin və müharibə ilə
əlaqədar əlilliyi olanların evlə
təminatında çox mühüm bir
irəliləyişə imkan yaradacaq.
Tədbirlərdə qeyd edilib ki, Prezidentin ötən il
dekabrın 30-da verdiyi
Fərmanlar şəhid ailələrinə
və müharibə iştirakçılarına
xüsusi qayğının növbəti
təzahürü oldu. Fərmanlarla
şəhid ailələri üçün Prezidentin təqaüdü 66,7 faiz
artırılaraq 300 manatdan
500 manata, Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanları üçün 20
faiz artırılaraq 1500 manatdan 1800 manata çatdırıldı.
Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi
olan şəxslər üçün də həmin
təqaüd orta hesabla 50
faizdən çox artırıldı. Vətən
müharibəsi qəhrəmanları
üçün də Prezidentin aylıq
təqaüdü (2 000 manat) təsis
edildi.
Yeni fərdi evlərlə təmin
edilən vətəndaşlar onların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə, həyat
şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına göstərdiyi xüsusi
qayğıya, bu gün isə fərdi
evlə təmin edildiklərinə görə
Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını ifadə
ediblər.
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MEDİA Agentliyinin yaradılması bu sahədə
həyata keçirilən institusional quruculuq prosesinin
davam etdirilməsi siyasətinin tərkib hissəsidir
 Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı
Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov AZƏRTAC-a
müsahibə verib. Müsahibəni təqdim edirik.
– Əhməd müəllim, Azərbaycan
Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi – MEDİA yaradıldı. Media sahəsində müşahidə
edilən yeniliklər nədən irəli gəlir?
– İlk növbədə, fürsətdən istifadə
edərək Müzəffər Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə qazanılmış tarixi Qələbə
münasibətilə hər kəsi, o cümlədən bu
müharibənin informasiya cəbhəsində
uğurla mübarizə aparan media
nümayəndələrini təbrik edirəm.
Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatan
44 günlük Vətən müharibəsi informasiya məkanında aparılan mübarizənin
əhəmiyyətini bir daha sübut etdi.
Cənab Prezidentin dəfələrlə qeyd
etdiyi kimi, biz təkcə döyüş meydanında və siyasi müstəvidə deyil, həm
də informasiya məkanında qələbə
qazandıq. Məhz belə bir tarixi zamanda bu yüksək etimadın göstərilməsi
böyük şərəf və eyni zamanda, böyük
məsuliyyətdir. Bu inamı doğrultmaq
üçün var gücümüzlə çalışacağıq.
Ötən müddət ərzində dövrün
tələbləri dəyişmiş, informasiya
məkanında yeni reallıqlar meydana
gəlmiş, həm media subyektlərinin,
həm də jurnalistlərin fəaliyyəti
tamamilə yeni məzmun qazanmışdır.
Elektron informasiya cəmiyyətinə
sürətli keçid, qlobal informasiya
məkanında tamamilə fərqli məzmunlu
rəqabət mühitinin və fəaliyyət
prinsiplərinin formalaşması, o
cümlədən müasir dövrün çağırışları
media subyektlərinin fəaliyyətində
köklü dəyişikliklərə əsas yaratmışdır. Bununla əlaqədar yerli media
subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin
və keyfiyyət səviyyəsinin artırılması,
bu sahədə peşəkar mütəxəssislərin
hazırlanması, yeni informasiyakommunikasiya texnologiyalarının
və innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması, xüsusilə informasiya
məkanının təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi zərurəti meydana gəlmişdir.
Məhz bu səbəbdən cənab Prezident
tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların
dərinləşdirilməsi haqqında” Fərman
imzalandı.
– “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi h
 aqqında”

Fərmanda nəzərdə tutulan
məsələlərin yerinə yetirilməsi
medianın inkişafına necə təsir
göstərəcək?
– Qeyd edilən fərmanın
cəmiyyətin 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
keyfiyyət dəyişikliklərinə duyulan ehtiyacla əlaqədar olduğu şübhəsizdir.
Tətbiq olunacaq yeniliklər Azərbaycan
mediasının şəffaflıq və vətəndaş
məmnunluğu prinsiplərinə əsaslanan,
cəmiyyətin obyektiv və peşəkar
şəkildə məlumatlandırılmasına xidmət
edən fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına şərait yaradacaq, modernləşmə,
rasionallıq, qabaqcıl texnologiyaların geniş tətbiqi, aparıcı trendlərin
izlənilməsi kimi qlobal informasiya
mühitinin müəyyənləşdirdiyi fəaliyyət
prinsiplərinin, innovativ yanaşmaların
tətbiqinə təkan verəcəkdir.
– Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi öz
fəaliyyətini hansı istiqamətlərdə
həyata keçirəcək?
– Medianın İnkişafı Agentliyinin
yaradılması ölkədə medianın inkişafının dəstəklənməsi və bu sahədə
həyata keçirilən institusional quruculuq prosesinin davam etdirilməsi
siyasətinin tərkib hissəsidir.
Nizamnaməyə əsasən agentlik
media subyektlərinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi, jurnalistlərin
peşəkarlığının və məsuliyyətinin
artırılması, onların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, media sahəsində
mütəxəssislər hazırlanması və
onların əlavə təhsilinin təşkili, habelə
kütləvi informasiya istifadəçilərinin
media savadlılığının yüksəldilməsi və
digər istiqamətlərdə tədbirlər həyata
keçirəcəkdir.
Bununla yanaşı, media sahəsində
yeni informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması,
vətəndaş və cəmiyyət üçün ictimai
maraq doğuran layihələrin həyata
keçirilməsinin təşkili, həmçinin dövlət

orqanları və qurumlarının, yerli
özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi
və fiziki şəxslərin müvafiq sahə üzrə
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinin
həyata keçirilməsi MEDİA Agentliyinin
əsas prioritetlərindəndir.
Eyni zamanda, media
subyektlərinə müvafiq sahədə
normativ hüquqi aktların şərhi və
izahı ilə bağlı köməklik göstərmək,
bu sahədə dövlət dəstəyinin imkan
və mexanizmləri barədə məlumat
vermək, inkişaf strategiyalarının və
məqsədli proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak
etmək, media subyektləri ilə cəmiyyət
və dövlət arasında münasibətlərin
tənzimlənməsi məqsədilə normativ
hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə
dair təkliflər hazırlamaq, medianın
fəaliyyətinə mane olan problemlərin
həllinə dair təkliflərini dövlət və yerli
özünüidarəetmə orqanlarına təqdim
etmək də Agentliyin daim diqqətində
saxlayacağı məsələlərdəndir.
MEDİA Agentliyi sadalanan
çoxşaxəli fəaliyyət istiqamətləri ilə
yanaşı, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi,
maddi-texniki bazalarının
möhkəmləndirilməsi, infrastrukturun
modernləşdirilməsi, müvafiq sahədə
yeni iqtisadi modelin yaradılmasına
dəstək göstərilməsi istiqamətində
tədbirlərin görülməsini də nəzərdə
tutur.
– Media subyektlərinin rəqabət
qabiliyyətinin artırılması məqsədilə
daha hansı tədbirlərin görülməsi
nəzərdə tutulur?
– Bu gün dünyada media
sərhədlərinin silinməsi, elektron
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zərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin yanvarın 11-də Moskvada üçtərəfli görüşü keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya paytaxtında apardığı danışıqların və 4 bənddən ibarət imzalanmış
növbəti üçtərəfli bəyanatın böyük tarixi əhəmiyyəti var.

Moskva danışıqları Azərbaycanın
milli maraqlarına cavab verir

Moskvada üçtərəfli növbəti bəyanatın imzalanması onu göstərir ki, tərəflər 10 noyabrda imzalanmış sənədin icrasına və regionda
davamlı sülhün bərqərar olunmasına hazırdır.
Çünki davamlı sülh əldə olunmadan heç bir
iqtisadi əməkdaşlıqdan danışmaq olmaz.
Ona görə də keçirilmiş üçtərəfli görüş, ilk
növbədə regionda ölkələrin ərazi bütövlüyünə
hörmətlə yanaşılmasına, davamlı sülhün əldə
olunmasına və nəticədə iqtisadi əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə hesablanıb.
Prezident İlham Əliyev görüşdə demişdir: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə
qalıb və biz gələcək barədə, qonşular kimi
birlikdə necə yaşamaq, nəqliyyat arteriyalarının açılması məsələsini həll etməyə necə
çalışmaq və gələcəkdə regional sabitliyi
və təhlükəsizliyi möhkəmlətmək haqqında
düşünməliyik”.
Bu il 11 yanvarda imzalanmış üçtərəfli
bəyanatın mahiyyəti əsasən ondan əvvəl
imzalanmış bəyanatın 9-cu bəndinin icra
mexanizminin hazırlanmasına və tezliklə
həyata keçirilməsinə hesablanıb. Bu bəndin
icrası region ölkələri üçün böyük əhəmiyyət

daşıyır. Azərbaycanın Naxçıvanla quru yolu
açılır və həm də yollar birbaşa Türkiyəyə
birləşdirilməklə daha qısa və iqtisadi baxımından yeni nəqliyyat dəhlizinin formalaşmasına
imkan verəcək. Mehri nəqliyyat dəhlizinin
formalaşması mövcud Gürcüstan dəhlizinin
alternativi olacaq və bu da ölkəmizin
üzərindən keçən beynəlxalq nəqliyyat
marşrutlarının şaxələnməsi deməkdir. Mehri
dəhlizinin yaranması Naxçıvanı blokadadan çıxaracaq və həm də ölkəmizə iqtisadi
səmərə gətirəcək, yükdaşımaların həcmini
kifayət qədər artıracaq. Kommunikasiyaların
iqtisadi səmərəliliyinin artması regionda sülhü
və sabitliyi möhkəmlədəcək.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev Moskvada növbəti böyük diplomatik uğur qazanmışdır. Çünki danışıqların
nəticələri xalqımızın milli maraqlarına
tamamilə cavab verir və regionda iqtisadi
inkişaf, sülh və sabitliyin bərqərar olunması
üçün geniş imkanlar açır.

Esmira RƏHİMOVA,
“Ailələrə sosial dəstək”
İctimai Birliyinin sədri

informasiya cəmiyyətinə keçid
nəticəsində kütləvi informasiyanın
yayılma sürətinin kəskin artması,
media məkanının dünyaya açılması
yerli media subyektlərini aparıcı xarici
media subyektləri ilə vahid informasiya mühitində rəqabət aparmaq
reallığı ilə qarşı-qarşıya qoymuşdur.
Bu vəziyyət beynəlxalq praktikanın
dərindən öyrənilməsini, dünyanın qabaqcıl media subyektlərinin
fəaliyyət prinsiplərinin araşdırılmasını,
bu sahədə təcrübə mübadiləsinin
aparılmasını tələb edir. Buna
görə də xarici media subyektləri,
habelə beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi,
qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi
istiqamətində zəruri addımların atılması planlaşdırılır.
Bundan sonrakı dövrdə Agentliyin
səlahiyyət dairəsinə müvafiq olaraq
istər çap mediası, istər onlayn, istərsə
də audiovizual media sahəsində
daha əhatəli, müasir dövrün çağırışlarına cavab verən, məzmun və
forma baxımından yenilənmiş, daha
uzunmüddətli hədəflərin əldə olunmasına yönələn layihələrin işlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə zəruri
məlumatlar toplanacaq, ictimai rəyin
öyrənilməsi üçün tədbirlər görüləcək
və müvafiq təhlillər aparılacaqdır.
Bununla yanaşı, bir məsələyə
diqqət çəkmək istərdik ki, onlayn
media subyektlərinin fəaliyyətinə dair
məsələlər də Agentliyin səlahiyyət
dairəsinə daxil edilmiş, onların informasiya məkanındakı rolu nəzərə
alınmaqla fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması və rəqabət qabiliyyətlərinin
artırılması istiqamətində tədbirlərin
görülməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Media sahəsində fəaliyyət
göstərən subyektlərə, onların redaksiyalarına və jurnalistlərə dair
məlumatların sistemləşdirilməsinə,
nəticədə yerli media məkanının
ümumi xəritəsinin və mənzərəsinin
formalaşdırılmasına şərait yaradılması məqsədilə müvafiq informasiya bazasının yaradılması qarşıda
duran vəzifələr sırasındadır. Bu yolla
keyfiyyətli xəbər istehsalının təmin
edilməsinə, bu sahədə stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsinə,
həmçinin kütləvi informasiyanın əldə
olunması, ötürülməsi, istehsalı və
yayımı fəaliyyətində inkişafa nail
olunacaq.

Dövlətin media
siyasətinin yeni uğuru
Xəbər verdiyimiz kimi, ölkə
 rezidentinin 12 yanvar tarixli
P
fərmanı ilə ölkəmizdə media islahatlarını gerçəkləşdirəcək, KİV-ə daha
mükəmməl dövlət dəstəyini həyata
kecirəcək yeni qurum – “Azərbaycan
Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi” publik hüquqi şəxs
yaradılıb, “Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin
Nizamnaməsi” təsdiq edilib.

Ölkəmizdə start verilən media islahatı ilə bağlı Bakı
Dövlət Universiteti jurnalistika fakültəsinin dekanı,
filologiya üzrə elmlər doktoru Vüqar Zifəroğlu bildirdi:
– Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” Fərman milli jurnalistikamızın daha da irəli aparılmasına təkan verəcək olduqca əhəmiyyətli dövlət sənədidir.
Başlanan islahatla bağlı yeni qurumun-- Medianın İnkişafı
Agentliyinin yaradılması ölkəmizdə KİV-in inkişafına, qlobal
informasiya məkanında baş verən trendlərin, dəyişikliklərin
operativ şəkildə izlənməsinə, medianın fəaliyyətini daha çevik
və məhsuldar şəkildə yenidən təşkil etməyə önəmli töhfələr
verəcək.
Azərbaycanda media islahatları ilə bağlı Prezident
fərmanında da qeyd edildiyi kimi, burada söhbət yeni tendensiyaların öyrənilməsindən, medianın fəaliyyətini yeni tələblər
əsasında qurmaqdan gedir. Medianın İnkişafı Agentliyinin
yaradılması medianın inkişafı ilə bağlı strategiyanın hazırlanması, KİV-də gedən proseslərə çevik reaksiya verilməsi
baxımından önəmlidir.
Media hər zaman dinamik və dəyişkən bir sahə olub.
Çünki texnologiyalar inkişaf edir, jurnalistikanın özü simasını
və özünüifadəsini daim dəyişir. Bu gün biz XIX əsrlə XX əsr
jurnalistikası arasında nə qədər böyük fərq görürüksə, XXI
əsr jurnalistikasında da o qədər yeniləşmənin şahidiyik. Bu,
seçilmə getdikdə daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Çünki
janrlar dəyişir, jurnalistikanın prinsipləri, onun fəlsəfəsinə baxış dəyişir. Bu mənada Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılması bütün bu dəyişmələrin zamanında cavablandırılmasına
xidmət edir.
Yeni fərman mediamızın bugünkü və gələcək
yeniləşmələrə uyğunlaşması, dövlət – media münasibərlərinin
sivil əsaslar üzərində təkmilləşdirilməsi baxımından
mükəmməl dövlət sənədidir. Medianın İnkişafı Agentliyi isə öz
fəaliyyəti ilə milli jurnalistikamızın növbəti mərhələdə uğurlu
inkişafına önəmli dövlət dəstəyi verəcək.

Hazırladı:
R.TAHİR, “Xalq qəzeti”
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oskva görüşünün hərtərəfli təhlili müzakirələrin Azərbaycan üçün uğurlu
olduğunu deməyə əsas verir. Üçtərəfli görüşün Rusiya Prezidenti Vladimir
Putinin təşəbbüsü ilə Moskvada gerçəkləşməsini bir çoxları Kremlin maksimalist mövqeyi olaraq qiymətləndirdi. Təşəbbüsün Moskvadan gəlməsi təbiidir. Regional
təhlükəsizlik, inkişaf və davamlı sülhün labüdlüyü şimal qonşumuzun Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrə daha çevik reaksiya göstərməsini şərtləndirir. Digər tərəfdən,
rəsmi Moskva münaqişənin əvvəlindən Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir.
Qalib dövlət kimi Azərbaycan üçün regionda davamlı sülhün təminatı və Ermənistanın
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması əsas prioritetlərdir.

Moskva Bəyanatı Azərbaycanın
nəqliyyat-kommunikasiya
liderliyini təsdiq edir

11 yanvar tarixli Bəyanat mahiyyət etibarilə
10 noyabr Bəyanatının 9-cu bəndinin icrasını
nəzərdə tutur. 10 noyabr Bəyanatı umumi
müddəaları özündə əks etdirirdi. Fikrimcə,
həmin bəyanatın müddəalarının daha konkret
şərhi və icra mexanizminin yaradılması
üçün üçtərəfli görüşlər silsilə xarakteri
daşıyacaq. Moskva Bəyanatında regionda
kommunikasiya, nəqliyyat, infrastrukturun
yenidən qurulması, sərbəst hərəkətin təmin
edilməsi və s. məsələlər gündəmə gətirildi.
Bu proses 10 noyabr Bəyanatının digər
bəndlərinin də ayrılıqda müzakirə edilərək icra
mexanizmlərinin təsbit edilməsi üçün növbəti
görüşlərin də keçiriləcəyini deməyə əsas verir.
Görüşdən əvvəl Ermənistan müxalifəti
Paşinyanın bir çox tələblər səsləndirməsini
istəyirdi. Xüsusilə 10 noyabr Bəyanatının 8-ci
bəndində nəzərdə tutulan hərbi əsirlərin və
girovların dəyişdirilməsi, eləcə də həmin sənəddə
yer almayan “Qarabağın statusu” ilə bağlı
məsələnin qaldırılması tələb edilirdi. Paşinyan
bu məsələlərə toxunsa da, onlar görüşün
müzakirə predmeti olmadı. Moskva görüşündə
Ermənistanın heç bir şərtinin qəbul edilməməsi,
sözsüz ki, Azərbaycanın müharibədən sonrakı
dövrdə diplomatik uğurudur.
Yeni bəyanatdan göründüyü kimi, bu
mərhələdə bütün diqqət 10 noyabr Bəyanatının
9-cu maddəsinin icrasına yönəldilib. Moskva
görüşündə əldə edilmiş razılaşmaya
əsasən, regionda tamamilə yeni geoiqtisadi
mənzərə, yeni nəqliyyat kommunikasiyaları
reallaşacaq. Mehri vasitəsilə Türkiyə –
Naxçıvan – Azərbaycanın əsas hissəsi,
Azərbaycan vasitəsilə Ermənistan – İran
və Ermənistan – Rusiya nəqliyyat xətlərinin
bərpası gündəmin əsas mövzusudur. 11
yanvar Bəyanatında əksini tapmış bu
məsələlərə münasibət bildirən Prezident
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, imzalanmış
bəyanat regionun inkişafına böyük dinamizm
gətirərək təhlükəsizliyi möhkəmləndirə bilər:
“Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması
Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xalqlarının,
bizim qonşularımızın mənafelərinə cavab
verir. Əminəm ki, qonşu ölkələr də bizim
regionda nəqliyyat dəhlizlərinin və nəqliyyat
arteriyalarının şaxələndirilmiş şəbəkəsinin
yaradılmasına fəal qoşulacaqlar. Biz bundan
sonra da qısa müddətdə səmərə verən və
nəticəyə yönəlmiş fəaliyyət sahələrini tapmağa
çalışmalıyıq”.
Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan
arasında nəqliyyat əlaqəsinin bərpası bizim
üçün önəmli məsələdir. Yaxın zamanlarda
Ermənistan vasitəsilə Azərbaycan-NaxçıvanTürkiyə və Ermənistan – Azərbaycan – Rusiya,
eləcə də Ermənistan – Azərbaycan– İran
marşrutları üzrə nəqliyyat dəhlizləri işə
salınacaq. Naxçıvana və əks istiqamətdə
gediş-gəliş, İran vasitəsilə Naxçıvana daşınan
yüklər daha qısa marşrutla – şose və dəmir
yolu ilə Ermənistan ərazisindən göndəriləcək,
Rusiyanın nəzarətində də olsa, Türkiyə ilə
aramızda quru əlaqəsi və qarşılıqlı ticarət
baxımından Gürcüstan yoluna nisbətən daha
qısa məsafəli marşrut yaranacaq.
Moskva Bəyanatı Türkiyənin də maraqlarına
uyğundur. Yəni Türkiyə birbaşa Azərbaycana,
Rusiyaya, həmçinin İrana daha sürətli, daha
ucuz daşımalar gerçəkləşdirə biləcək. Bundan
başqa, rəsmi Ankara Mərkəzi Asiya ölkələri
ilə də rahat əlaqələr qura biləcək. Azərbaycan
– Naxçıvan – Türkiyə yolu ümumən bir çox
ölkələr arasında kommunikasiya imkanlarını
yaxşılaşdıracaq.
Nəqliyyat və kommunikasiya imkanlarının
genişləndirilməsi Rusiya Federasiyasının da

mənafeyinə tam uyğundur. Hazırda Rusiya
-- Ermənistan qarşılıqlı ticarət əlaqələri
əsasən Gürcüstan üzərindən, Yuxarı Lars
nəzarət-buraxılış məntəqəsi vasitəsilə həyata
keçirilir. Qış aylarında Hərbi Gürcüstan
yolunda hərəkətin çətinləşdiyini nəzərə alsaq,
əlverişli alternativ kommunikasiyaya ehtiyac
yaranır. Gürcüstan hökumətinin öz ərazisi
ilə Ermənistana hərbi yüklərin daşınmasına
icazə verməməsi faktı ilə Rusiya hərbi bazaları
nəqliyyat-logistika imkanlarını məhdudlaşdırır.
Ekspertlərin də qeyd etdiyi kimi, Gürcüstanın
birmənalı avroatlantik inteqrasiya siyasəti
Rusiyanın ticarət əlaqələri və hərbi yüklərin
tranziti baxımından etibarlı deyil. Bəyanatda
nəzərdə tutulan məsələlərin reallaşdırılması
ilə Rusiya müxtəlif təchizat-rotasiya işlərini ilin
bütün fəsillərində rahat gerçəkləşdirə biləcək.
Fikrimcə, bu fakt Azərbaycanın nəqliyyatkommunikasiya, tranzit üstünlüyünü bir daha
təsdiq edir.
Nəqliyyat-kommunikasiya sahəsində
əldə edilmiş Moskva razılaşması, sözsüz ki,
separatçı və təxribatçı erməni qrupları üçün
böyük zərbədir. Belə ki, Ermənistanın İran
və Rusiya ilə kommunikasiya əlaqələrinin
Azərbaycan vasitəsilə bərpası Nikol Paşinyan
hakimiyyətinin təslimçiliyini təcəssüm
etdirir. Lakin digər tərəfdən, regional
kommunikasiyanın bərpası Ermənistanı
blokadadan çıxarmış olacaq. Əvvəla,
Ermənistanla Rusiya arasında etibarlı, daimi
quru və dəmir yolu əlaqəsi yaradılacaq.
Bəyanatın icrası ilə Ermənistanın başqa
bir problemi də həll ediləcək. Ermənistan
Avrasiya İqtisadi İttifaqının heç bir üzvü ilə
quru əlaqəsinə malik deyil və vahid iqtisadi
məkandan təcrid kənarda qalıb. Azərbaycan
üzərindən qısa marşrut Ermənistanı Rusiyaya
bağlayaraq bu problemi də ortadan qaldıracaq.
Üçtərəfli görüşün nəticəsinə dair mətbuat
konfransında Prezident İlham Əliyevin
səsləndirdiyi fikir Ermənistanda və Avropada
münaqişənin davamlılığında maraqlı olan
qüvvələrə, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupuna
siyasi mesaj idi. “...Vladimir Vladimiroviçin
dediyi kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
keçmişdə qalıb və biz gələcək barədə,
qonşular kimi birlikdə necə yaşamaq, nəqliyyat
arteriyalarının açılması məsələlərini həll etməyə
necə çalışmaq və gələcəkdə regional sabitliyi
və təhlükəsizliyi möhkəmlətmək haqqında
düşünməliyik”.
Əvvəldə də vurğuladığımız kimi,
Ermənistandan Rusiyaya gedən yol
Azərbaycandan keçəcək, buna paralel olaraq
Mehri dəhlizi reallaşacaq.
Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmin edilməsi nəticəsində Cənubi Qafqaz
yeni qonşuluq münasibətlərinə qədəm
qoyur. Bu il martın 1-dək Azərbaycan
Respublikasının, Ermənistan Respublikasının
baş nazir müavinlərinin və Rusiya Federasiyası
Hökumətinin sədr müavininin birgə həmsədrliyi
ilə üçtərəfli İşçi qrup Azərbaycan Respublikası
və Ermənistan Respublikası ərazisindən həyata
keçirilən beynəlxalq daşımaların, həmçinin
Azərbaycan Respublikası və Ermənistan
Respublikası tərəfindən həyata keçirilən, yerinə
yetirilməsi zamanı Azərbaycan Respublikasının
və Ermənistan Respublikasının ərazilərinin
kəsişməsi tələb olunan daşımaların təşkili,
yerinə yetirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün zəruri olan yeni nəqliyyat
infrastrukturu obyektlərinin bərpasını və
tikilməsini nəzərdə tutan tədbirlərin siyahısını və
reallaşdırılması qrafikini təqdim edəcəklər.

Leyla RƏŞİD, “Xalq qəzeti”

Sahibkarların güzəştli
kreditləşdirilməsi davam etdirilir
İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın
İnkişafı Fondu ötən illərdə olduğu
kimi, 2020-ci ildə də sahibkarların
maarifləndirilməsi, sahibkarlıq
fəaliyyətinin təşviqi və güzəştli kreditlərin
verilməsi üzrə fəaliyyətini davam etdirib.
Ötən il Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinin ümumi
dəyəri 397 milyon manat olan 908 investisiya
layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 127 milyon
manatadək güzəştli kredit verilib. Bu kreditlərin
reallaşdırılması 2700-dən çox yeni iş yerinin
açılmasına imkan verir.
2020-ci ildə güzəştli kreditlərin 58 faizi aqrar
sektorun, 42 faizi sənaye məhsullarının istehsalı
və emalı və digər sahələrin inkişafına yönəldilib.
Güzəştli kreditlərin 79 faizi regionların, 21 faizi

isə Bakı şəhərinin qəsəbələrinin payına düşür.
Sahibkarların güzəştli kreditləşdirilməsi bu
ildə də davam etdiriləcəkdir.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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Ölkənin iqtisadi uğurları dərin
islahatların məntiqi nəticəsidir
Prezident İlham Əliyev ötən ilin
yekunlarına dair müşavirədə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinin son 30
ilin ən mühüm tarixi hadisəsi olduğunu
xüsusi vurğuladı: “Azərbaycan 44 gün
ərzində tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad etdi, düşmənə sarsıdıcı
zərbələr endirdi, Ermənistanı məğlub
etdi. Bu məğlubiyyət nəticəsində
Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya
aktına imza atıb, təslim olub və biz
3 rayonumuzu bir güllə atmadan, bir
şəhid vermədən siyasi yollarla geri
qaytardıq. Beləliklə, Ermənistanın 30 il
davam edən işğalçılıq siyasətinə son
qoyuldu”.
Müşavirədə barəsində danışılan
əsas məsələlərdən biri də işğaldan
azad edilən ərazilərdə quruculuq
işlərinin aparılması ilə bağlı idi.
Dövlətimizin başçısı bu istiqamətdə
2021-ci il ərzində Azərbaycan dövləti
tərəfindən mühüm işlər görüləcəyini bildirdi və bununla bağlı müvafiq struktur
rəhbərlərinə zəruri tövsiyyələrini verdi:
– bütün şəhər və kəndlərin bərpası
ilə əlaqədar vahid konsepsiya olmalıdır.
İlk növbədə böyük yaşayış məntəqələri
bərpa edilməlidir. Aidiyyəti qurumlar
tərəfindən kəndlərin optimal say tərkibi
müəyyənləşdirilməlidir. Ərazilərdə
infrastruktur, məşğulluq və s. bu kimi
məsələlər nəzərə alınmalıdır;
–azad edilmiş torpaqlarda kənd
təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı emalı və
turizm əsas fəaliyyət sahələri kimi
yaradılmalıdır;
–şəhərlərin bərpası bu yaşayış sahələrinin dəqiq say tərkibinin
müəyyənləşdirilməsi əsasında aparılmalıdır. Minalardan təmizləmə,
şəhərsalma qaydaları, infrastruktur
layihələri və tikinti işləri ən müasir standartlara cavab verməlidir.
Müşavirədə işğaldan azad
edilən ərazilərdə bərpa məsələlərin
mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə
bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının artıq
fəaliyyətə başladığı, işin təşkilini təmin
etmək məqsədilə həmin qərargahın
nəzdində idarələrarası mərkəzin,
mərkəzin nəzdində isə16 işçi qrupun
yaradıldığı diqqətə çatdırılıb.
Həmçinin son bir ay ərzində
gündəlik məsələlərlə və qəbul olunan
qərarlarla yanaşı, Strateji Fəaliyyət
Planının və həmin planın əsasında
tədbirlər planının hazırlanması və bunun bütün aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılması da vurğulanıb.
Müşavirədə xatırladılıb ki, işğaldan
azad olunan ərazilərin tezliklə bərpa
edilməsi üzrə işlərin həyata keçirilməsi,
həmin regionda müvafiq infrastrukturların yaradılması, bölgənin Azərbaycan
iqtisadiyyatına reinteqrasiyasının təmin
olunması üçün 2,2 milyard manat
vəsait nəzərdə tutulub. Azərbaycan Ordusunun təchizatı, sərhədlərinin bərpa
edilməsi üzrə işlərin maliyyələşdirilməsi
də nəzərə alınmaqla, ümumilikdə
bu işlərə 4,6 milyard manat maliyyə
təminatı yaradılıb.
Sahibkarlara güzəştli əsaslarla
kreditlərin ayrılması üçün müəyyən
dövlət zəmanətlərinin verilməsi, həmin
zəmanətli kreditlərin faiz dərəcələrinin
subsidiyalaşdırılması, ipoteka proqramlarının həyata keçirilməsi, sosial
mənzillərin tikintisi və digər məqsədlər
üçün 152 milyon manat vəsait nəzərdə

Ötən il ölkəmizin həyatı bir sıra mühüm hadisələrlə əlamətdar
oldu. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsi qələbə ilə başa çatdı. Bununla da xalqımızın tarixinə yeni şərəfli bir səhifə yazıldı. Qələbəyə gedən yol heç də asan olmadı. Son 25 il ərzində
qalibiyyətin beynəlxalq hüquqi normativ bazasının formalaşdırılması, informasiya blokadasının yarılması, Azərbaycanın haqq
səsinin dünyaya çatdırılması, milli iqtisadiyyatın gücləndirilməsi,
ordu quruculuğunda həyata keçirilən islahatlar, qəhrəman zabit
və əsgərlərimizin şücaəti, ən əsası isə Ali Baş Komandanın
qətiyyəti bu parlaq, möhtəşəm uğuru şərtləndirdi.
tutulub. Hərbi qulluqçuların mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə bu il 35 milyon manat vəsait
ayrılıb.
Keçən il qlobal pandemiyanın
yaratdığı çətinliklərə, neftin qiymətinin
aşağı düşməsinə baxmayaraq, iqtisadiyyata dəstək üçün kompleks tədbirlər,
islahatlar həyata keçirildi. Bununla da
iqtisadiyyatın kəskin enişinin qarşısı
alındı. Tədiyə balansı qorunub saxlanıldı, makroiqtisadi sabitlik təmin olundu.
Ölkədə kifayət qədər maliyyə imkanları yaradıldı. Bu isə büdcə kəsiri ilə
bağlı qarşıya çıxan problemlərin həllini
reallaşdırdı.
Azərbaycanın strateji valyuta
ehtiyatları da il ərzində sabit saxlanılıb.
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 3
faizdən çox artıb.
Hesabat dövründə əsas vəzifələrdən
biri investisiya qoyuluşlarının təmin
edilməsi idi. Bu məqsədlə həyata
keçirilən tədbirlər nəticəsində özəl sektorda investisiya yatırımı 8 faiz artdı.
Keçən il ölkə həyatının digər
sahələrində də uğurlu göstəricilər əldə
edilib: dövlət büdcəsinin gəlirlərində
neft sektorunun payı 58 faiz, qeyri-neft
sektorunun payı isə 42 faiz olub. On
il əvvəl büdcədə qeyri-neft sektorunun payı cəmi 26 faiz idisə, ötən il bu
rəqəm 46 faizə qədər artıb.
Hesabat ilində kənd təsərrüfatında
da mühüm göstəricilər qeydə alınıb. Dövlət Statistika Komitəsindən
verilən məlumata görə, keçən il dekabr
ayının 1-dək dənlilərin və dənli paxlalı
bitkilərin (qarğıdalısız) əkin sahələrinin
hər hektardan orta hesabla 30,7 sentner məhsul toplanıb. Bundan əlavə,
33,6 min hektar qarğıdalı sahəsindən
290,7 min ton məhsul yığılıb, hər
hektardan orta hesabla 86,4 sentner
qarğıdalı dəni götürülüb. Qarğıdalı dəni
nəzərə alınmaqla ölkə üzrə taxıl istehsalı 3 milyon 221,9 min ton olub.
Əlbəttə, bütün bunlar iqtisadi
uğurları əks etdirən göstəricilərin az bir
hissəsidir. Ümumilikdə ötən ilin iqtisadi

yekunları deməyə əsas verir ki, pandemiya və müharibə şəraitində keçən
2020-ci il digər ölkələrlə müqayisədə
Azərbaycan üçün müsbət yekunla
diqqət çəkib. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev keçən ilin yekunlarına
həsr olunan müşavirədə də bu barədə
deyib: “Baxmayaraq ki, 2020-ci il
bütün ölkələr üçün iqtisadi sahədə
ağır il olub, amma Azərbaycan digər
ölkələrə nisbətən bu vəziyyətdən daha
az itkilərlə çıxıb. Bizim iqtisadiyyatımız
təqribən 4 faizdən bir qədər çox azalıb.
Hesab edirəm ki, bu, yaxşı göstəricidir.
Amma, eyni zamanda, onu da
bildirməliyəm ki, qeyri-neft sənayemiz
11 faizdən çox artıb. Nəyin hesabına?
Məhz şaxələndirmə hesabına. Ona
görə ki, sənayeləşmə siyasəti düzgün
aparılıb. Neftin hasilatı bizdə azalır.
Eyni zamanda, OPEC+ razılaşmasına
görə biz özümüz də azaltmışıq. Neftin
qiyməti aşağı düşüb. Əgər bu neft amili
olmasaydı, bizim iqtisadiyyatımız bəlkə
də daha az düşərdi. Amma qeyri-neft
sənayesinin 11 faizdən çox artması real
iqtisadiyyatın, qeyri-neft iqtisadiyyatının
inkişafı deməkdir”.
Bəli, müəyyən çətinliklərə rəğmən
Azərbaycanın iqtisadi sahədə uğurlar
əldə etməsi düşünülmüş strategiya
və aparılan dərin islahatların məntiqi
nəticəsidir. Bu fikir beynəlxalq reytinq
təşkilatlarının rəylərində də öz ifadəsini
tapıb.
Xatırladaq ki, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son
illərdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunda
daha yüksək artımın təmin edilməsi,
ixrac imkanlarının genişləndirilməsi,
rəqabətqabiliyyətli istehsalın stimullaşdırılması, investisiyaların təşviqi,
sahibkarlara dövlət dəstəyinin
gücləndirilməsi və biznes mühitinin
daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində
aparılan genişmiqyaslı islahatlar kursu
beynəlxalq aləmdə olduqca yüksək
qiymətləndirilir. Məhz bunun nəticəsidir
ki, Dünya Bankı Qrupunun mühüm

2020-ci ildə də insan amili dövlət
siyasətinin prioritetini təşkil edib

P

rezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci
ilin yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədə ötən ilə icmal
xarakterli bir səyahət edilməklə yanaşı, həm də
bundan sonrakı mərhələdə qarşıda duran prioritet məsələlər haqqında da geniş məlumat verildi,
ölkəmizin müxtəlif sahələri üzrə inkişaf trayektoriyası müəyyənləşdirildi. Hər şeydən öncə qeyd
olunmalıdır ki, COVID-19 infeksiyasının gətirdiyi
qlobal iqtisadi və siyasi çətinliklər fonunda bu
gün dünya ölkələri üçün 2020 son dərəcə ağır il
kimi yadda qalsa da, Azərbaycan digər ölkələrə
nisbətən bu vəziyyətdən daha az itkilərlə çıxmağa müvəffəq oldu. Belə
ki, ölkə iqtisadiyyatının təqribən 4 faizdən bir qədər çox azalması, dünya
dövlətləri ilə müqayisədə olduqca yaxşı göstəricidir.

Daha öncəki illərdə dövlət
başçımız qeyri-neft sektorunun
inkişafını ölkə iqtisadiyyatının prioritet istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirmişdir. Qeyri-neft
sənayemiz bu il 11 faizdən çox artmışdır. Bu da təbii ki, şaxələndirmə
hesabına və sənayeləşmə siyasətinin
düzgün aparılması nəticəsində mümkün olmuşdur. Kənd təsərrüfatının
2 faizdən çox artırılması hədəf kimi
müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da işğaldan azad edilmiş torpaqlarda payızlıq
əkinin aparılmasına imkan yaradacaq. Həm koronavirusla mübarizəyə
yönəldilən milyardlarla manat, həm
Vətən müharibəsinə sərf olunan ,
eləcə də müavinətlər, sosial paket
kimi digər xərclərə baxmayaraq,
Azərbaycan valyuta ehtiyatlarını qorumağa müvəffəq oldu.

Bütün çətinliklərə baxmayaraq,
sosial siyasətdə geriləmə olmamışdır. Orta əməkhaqqı və orta pensiya
təqribən 13-14 faiz artmışdır. Təkcə
bir faktı vurğulamaq kifayətdir ki, bu
yaxınlarda qəbul edilmiş qərarlar
əsasında şəhid ailələrinin müavinəti
300 manatdan 500 manata qaldırılıb.
Dövlətin dayanıqlılığı, ölkəmizin uğurlu
siyasəti nəticəsində buna nail olmaq
mümkün olub. Bundan əlavə, əhalinin
elektrik təchizatı səviyyəsi üzrə
dünya miqyasında Azərbaycan ikinci
yerdədir. Eyni zamanda, hökumətin
dəyişməyə cavabdehliyi, yəni, islahatçı obrazı əmsalına görə Azərbaycan
dünya miqyasında beşinci, hökumətin
siyasi sabitliyi təmin etməsinə görə
isə 11-ci yerdədir.
Dünyanın COVID-19-la mübarizə
apardığı bir vaxtda Azərbaycanda

birbaşa olaraq bu məsələyə 644
milyon manata qədər vəsait sərf
olunmuşdur. Bundan əlavə, xüsusilə
işsiz və iş yerini müvəqqəti itirmiş şəxslərə dörd dəfə 190 manat
birdəfəlik ödəmə edilmişdir. Koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi məqsədilə dövlət
başçımızın fərmanı ilə xüsusi fond
yaradılmışdır və bu fonda 114 milyon
manatdan çox vəsait yığılmışdır.
Bununla bərabər, xəstəliklə mübarizə
üçün xarici ölkələrdən həkimlər cəlb
edilmişdir. Bütün bunlar Prezident
İlham Əliyevin vətəndaş mərkəzli
siyasətinin əyani sübutudur.
2020-ci ildə bütün sosial ödənişlər
vaxtında və tam şəkildə həyata keçirilmişdir. Cənab Prezidentin sərəncamı
ilə 2020-ci ilin əvvəlində bütün pensiyalar ölkə üzrə 16,6 faiz artırılmışdır.
Ümumilikdə, 2020-ci ildə pensiya
ödənişləri ötən illə müqayisədə 20
faiz artdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri 25 faiz,
sosial müavinətlər 15 faiz artdı və
ümumilikdə, bu ödənişlər 2 milyondan
çox vətəndaşımızı əhatə etdi. Aparılan
islahatlar nəticəsində Azərbaycanda
orta pensiyanın məbləği 13 faiz artaraq 300 manata, yaşa görə pensiyanın
orta məbləği də 13 faiz artaraq 330
manata çatmışdır. Beləliklə də, həm
minimum, həm də orta pensiyanın
alıcılıq qabiliyyəti indeksinə görə
Azərbaycan MDB məkanında öz liderliyini qorumuşdur.
Ünvanlı sosial yardım mexanizmi-

nəşrlərindən biri olan “Doing Business”
hesabatında Azərbaycan dünyanın “Ən
islahatçı on ölkə”si sırasına daxil edilib.
Bu günlərdə “Doing Business”
hesabatında qeydə alınmış məlumat
uyğunsuzluqları ilə bağlı Dünya Bankının Daxili Auditi tərəfindən aparılan
müstəqil araşdırmanın nəticələri elan
edilib. Nəticədə ölkəmizin hesabatda
mövqeyi 6 pillə yaxşılaşdırılıb. Belə
ki, bu il avqustun 27-də Dünya Bankı
tərəfindən yayımlanan press-relizdə
bir sıra üzv ölkələrin “Doing Business”
hesabatındakı məlumatlarının bankın
daxilində emal edilməsi prosesində
uyğunsuzluqlar aşkarlandığı və bunların mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi
istiqamətində müstəqil araşdırma aparılacağı bildirilmişdi. Dünya Bankının
dekabrın 16-da yaydığı press-relizdə
artıq qeyd edilir ki, göstəricilərlə bağlı
məlumatlar yenilənib.
Müvafiq araşdırmalar nəticəsində
Azərbaycanda üç istiqamətdə - elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma, müqavilələrin icrası, sərhəddə
ticarət indikatorları üzrə aparılmış
islahatların hesabatda lazımınca
qiymətləndirilmədiyi və daha az
balla qiymətləndirildiyi məlum olub.
Beləliklə, müvafiq düzəlişlərdən sonra
Azərbaycanın əldə etdiyi bal 76,7 baldan 78,5 bala qədər artırılıb. Bununla
da ölkənin qlobal reytinq sıralanmasında mövqeyi 191 ölkə arasında
34-dən 28-ə yüksəlib. Nəticədə
Azərbaycan Dünya Bankı tərəfindən
yenidən dünyanın ən islahatçı 10
ölkəsindən biri kimi qiymətləndirilib.
Xatırladaq ki, ölkəmiz “Doing Business 2019” hesabatında da birinci
onluqda idi.
Yeri gəlmişkən, adıçəkilən
bankın ölkələrin 10 indikator üzrə
qiymətləndirilməsi məqsədini daşıyan
“Doing Business” hesabatı biznes
mühitinin dəyərləndirilməsi üçün
dünyada ən vacib və etibarlı reytinq
göstəricisi hesab olunur. Burada
hər il ölkələr üzrə aparılan islahatlar
həm dövlət, həm də çoxsaylı biznes
nümayəndələrindən, habelə məşhur
konsaltinq şirkətlərindən toplanan
sorğulara verilən cavablar əsasında
qiymətləndirilir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan dövlətinin həyata
keçirdiyi davamlı sosial-iqtisadi inkişaf
siyasəti, çoxşaxəli islahatlar bu qurum
tərəfindən diqqətlə izlənilir. Odur ki,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində son illər ölkəmizdə
görülən işlər Dünya Bankının hesabatlarında da öz dolğun əksini tapır və
yüksək dəyərləndirilir.
Ekspertlərin cari il proqnozları da
iqtisadi sahədə nikbinlik doğurur. Belə
ki, təqdim edilən iqtisadi proqnozlara
görə, 2021-ci ildə ölkəmizdə ÜDM-in
3,4 faiz artacağı, qeyri- neft sektorunun
ÜDM-də payının 70,5 faizə çatacağı,
inflyasiyanın 3 faiz olacağı, manatın
məzənnəsinin sabit qalacağı gözlənilir.
Özəl sektorun iqtisadi artımda və
büdcə gəlirlərində iştirak payının
artırılması üçün bu il ərzində də mühüm stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata
keçirilməsi planlaşdırılır.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

nin də əhatə dairəsi genişləndirilmişdir.
2020-ci ildə 77 min ailənin 322 min
üzvünə ünvanlı yardım ödənilmişdir.
2000 şəhid ailəsi və müharibə iştirakçısının ailəsi özünüməşğulluq
proqramlarına cəlb edilmiş, 2700
nəfərə isə sosial-psixoloji və reabilitasiya xidmətləri göstərilmişdir. Əlavə
olaraq, mülki şəhidlərimizin sosial
ödənişlərinin hamısı prioritet qaydada
tam şəkildə təmin olunmuş, onların
ailələrinə sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri təqdim edilmişdir.
Milli qəhrəmanlarımızın təqaüdləri
1800 manata çatdırılmışdır və Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanına 2000 manat
məbləğində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis
olunmuşdur. Təqaüdlərin artırılması
ümumilikdə, 100 minədək insanı əhatə
edir.
Əldə olunan bu uğurlar bir daha
sübut edir ki, Prezident İlham Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi strateji inkişaf
xəritəsi ən düzgün yoldur. Dövlət
başçımızın sədrliyi ilə 2020-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədə ötən il
ərzində ölkəmizin hərtərəfli inkişafı
təfsilatı ilə dilə gətirildi, görüləcək işlər
haqqında ətraflı məlumat verildi. Bu
baxımdan da əminliklə deyə bilərik ki,
bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti
bütün sferalarda özünün ən parlaq
mərhələsini yaşayır. Bundan əlavə, ən
mühüm amil ondan ibarətdir ki, bu gün
ölkəmizdə güclü və sıx xalq-iqtidar birliyi mövcuddur. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev bu birlikdən daha da güc
alaraq qarşıda duran əsas vəzifələri
şərəflə yerinə yetirir, sözünün imzası
qədər dəyərli olduğunu atdığı hər
addımla, həyata keçirdiyi siyasətlə
sübut edir.

Şəbnəm HƏSƏNOVA,
politoloq

Cənub Qaz Dəhlizi strateji layihəsinin ən vacib həlqəsi olan TANAP
vasitəsilə üçüncü tǝdarük ilindǝn – 2021-ci ildən başlayaraq istismar dövrünün sonunadǝk Türkiyǝyǝ hǝr il 6 milyard kubmetr, 2022-ci ildən etibarən isə
Avropaya hər il 10 milyard kubmetr tǝbii qaz tədarük etmək nəzərdə tutulur.
Bu xəbəri TANAP konsorsiumunun baş direktoru Saltuk Düzyol yanvarın
14-də Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün
keçirdiyi videokonfransda açıqladı.

Dünyanın enerji xəritəsində
Azərbaycan-Türkiyə imzası

S.Düzyol vurğuladı ki, Azərbaycan və
Türkiyə arasındakı strateji əməkdaşlığı
gǝlǝcǝyǝ daşıyan ən vacib layihələrdən biri olan
Trans–Anadolu Təbii Qaz Boru Kəməri Layihəsi
(TANAP) marşrutu sosial-iqtisadi əhəmiyyəti
ilǝ Cənub Qaz Dəhlizinin önəmli həlqəsini
tǝşkil edir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın
“Şahdəniz-2” yatağından çıxarılan təbii qaz
TANAP-ın da yer aldığı Cənub Qaz Dəhlizinin
son hissəsi olan Trans Adriatik Boru Kəməri
(TAP) bağlantısı ilə artıq Avropaya çataraq
dünyanın bu regionunun enerji təchizatı
təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir.
Baş direktor layihənin iqtisadi-siyasi
əhəmiyyətindən bəhs edərkən vurğuladı ki, TANAP Azərbaycanın Avropa İttifaqı
ilə mövcud iqtisadi- siyasi əməkdaşlığının
inkişafına böyük töhfǝ vermǝklǝ bərabər,
ölkəmizi həm Türkiyənin ikinci ən böyük qaz
tədarükçüsünǝ, həm də Avropa İttifaqının yeni
tǝbii qaz tədarükçüsünǝ çevirib. Azərbaycanın
“Şahdəniz-2” yatağından çıxardığı təbii qaz
2020-ci ilin son günlǝrindǝn etibarǝn Türkiyə
marşrutunun ardından, Türkiyə-Yunanıstan
sərhədindǝn TAP-a qoşularaq Avropaya çatdırılmağa başlanıb.
S.Düzyol TANAP-ın Azərbaycan və
Türkiyənin qitələrarası enerji işbirliyi yolunda çox önəmli rolunu, eyni zamanda, qlobal mǝnada iki ölkənin enerji sektorundakı
brendlǝşmǝ prosesini dəstəklədiyini vurğulayaraq dedi: “Azǝrbaycan torpaqlarından başlayan bu proses ölkəlǝrimizin bir çox sahələrdə
inkişafına töhfə vermǝklǝ yanaşı, enerji
sektorunda əldə edilən ən böyük uğurlardan
biridir. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan tǝbii
qazı TANAP-ın TAP-la birləşmǝsi ilǝ, yəni bir
boru kəməri vasitǝsilǝ Avropa bazarına ötürülür.
2020-ci il dekabrın 31-dən etibarən Avropaya
tǝbii qaz axınının başladığı layihəmizdə ilk gün
TAP vasitǝsi ilǝ Avropaya 10,9 milyon kubmetr
tǝbii qaz nəql edilib. Gələcəkdə layihənin artan
töhfələrini, yaratdığı dəyərləri qürurla izləməyə
davam edəcəyik”.
TANAP-ın tamamlanmasının və TAP-ın
hazır vǝziyyǝtǝ gǝtirilmǝsinin ardından Avropaya təbii qazın çatdırılması ilə yeni bir
dövrün açıldığını ifadǝ edǝn TANAP-ın baş
direktoru qeyd etdi ki, Azərbaycan dünyanın
aparıcı sahǝlǝrindǝn biri olan enerji sektorunda uzunmüddətli inkişafın əsas aktoru
olmağa davam edəcəkdir. Enerji sahəsində
beynəlxalq işbirliyinin ən uğurlu layihələrindən
biri olan, xüsusilə Avropa Birliyi üçün alternativ
bir enerji dəhlizi yaratması baxımından strateji
əhəmiyyətə malik TANAP layihəsi planlaşdırılan
qrafikə uyğun olaraq tam vaxtında və proqnozlaşdırılan ilkin investisiyanın 45 faizinǝ qənaət
olunaraq başa çatdırılıb. Bu sǝbǝbdǝn dǝ dünya
miqyasında nümunǝvi layihǝlǝrdǝn biri olan TANAP vasitǝsilǝ 2018-ci il iyunun 30-dan 2020-ci
il dekabrın sonuna qədər Türkiyəyə nǝql edilǝn
təbii qazın ümumi hǝcmi 8,4 milyard kubmetrə

çatıb. BOTAŞ təbii qazın tranzit keçidinə dair
sazişin bağlanmasının üçüncü ilində – 2020-ci il
iyunun 30-da 6 milyard kubmetr həcmində qaz
əldə edib.
“Yüz faizlik səmərəliliklǝ fǝaliyyǝtini davam etdirǝn layihəmiz çərçivəsində üçüncü
tǝdarük ilindǝn başlayaraq istismar dövrünün
sonunadǝk Türkiyǝyǝ hǝr il 6 milyard kubmetr, 2022-ci ildən etibarən isə Avropaya hər
il 10 milyard kubmetr tǝbii qaz tədarük etməyi
qarşıya əsas vəzifə kimi qoymuşuq. Beləliklə,
ölkələrimizə və layihə paydaşlarımıza davamlı
iqtisadi-sosial və mədəni sǝmǝrǝ verməyə davam edəcəyik”, - deyə baş direktor qeyd etdi.
TANAP-ın 16 milyard kubmetr olan mövcud
ötürücülük gücünün əlavə investisiyalar hesabına 31 milyard kubmetrə qədər artırıla bilǝcǝk
şǝkildǝ layihǝlǝndirildiyini bildirən Düzyol,
həmçinin vurğuladı ki, sonrakı illǝrdǝ ölkənin
digər təbii qaz yataqlarından əldə edilə biləcək
əlavə hasilatla Azərbaycan, xüsusilə Cənub
Şərqi Avropa ölkələri üçün çox əhəmiyyətli bir
qaz tədarükçüsü olmağa namizəddir.
Baş direktor TANAP-ın enerji dünyasında
qazandığı uğurlarla tarixə mühüm bir imza atdığını da qürurla qeyd edərək bildirdi ki, layihənin
idarə edilməsində göstǝrilǝn üstün fǝaliyyǝtə
görə, mərkəzi ABŞ-ın Filadelfiya şəhərində
yerləşən və dünyanın ən tanınmış məslək
qurumlarından hesab edilən “Project Management Institute (PMI)” tərəfındən “2020-ci ilin
layihəsi” mükafatına layiq görülüb. Bu mükafat TANAP-ın layihə idarəetmə komandasına
layihə müddəti ərzində əməyin mühafizəsinə,
keyfiyyətə, ətraf mühitə, sosial və mədəni
dəyərlərə diqqətlə yanaşdığına, layihənin tam
vaxtında və proqnozlaşdırılan büdcəyə qənaət
edilərək təhvil vermək üçün nümayiş etdirdiyi
mükəmməl idarəetmə səylərinə görə verilib. Yeri
gəlmişkən, TANAP Türkiyə və Azərbaycanda
bu mükafata layiq görülən ilk layihədir.
S.Düzyol sonda onu da qeyd etdi ki,
Türkiyǝdǝ özǝl sektor vasitǝsilǝ hǝyata
keçirilǝn ǝn böyük sosial vǝ ekoloji investisiya proqramlarından biri kimi TANAP Sosial
vǝ Ətraf Mühit İnvestisiya Proqramları (SEIP)
vasitǝsilǝ bir tǝrǝfdǝn Türkiyǝnin vǝ Avropanın enerji təchizatı təhlükəsizliyinə töhfə verir,
digǝr tǝrǝfdǝn isə keçdiyi ərazidə yerləşən
şǝhǝrlǝrdǝ, rayon vǝ kəndlərdə sosial-iqtisadi inkişafı sürətləndirməyi və təbii sǝrvǝtlǝrin
muhafizǝsini gerçəkləşdirir.
Proqramın səmərəli şəkildə həyata
keçirilmǝsi mǝqsǝdilǝ 3 fərqli maliyyələşdirmə
mexanizmi hazırlanmışdır: birbaşa qrant, birbaşa investisiya və proqrama töhfə fondları ilǝ
ümumilikdǝ 20 şǝhǝr, 67 rayon və 600 kənddə
1000-dən çox layihə dəstəklǝnmişdir.

İlqar RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”

Zəfər muzeyi və memorial
kompleksin inşasına start verildi

Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər muzeyinin yaradılması ilə
bağlı hazırlıq işlərinə başlanılıb.
Vətən müharibəsi memorial kompleksi və
Zəfər muzeyi Bakının əsas prospektlərindən
biri hesab olunan Nobel prospektində
yerləşəcək. Sözügedən prospektlə Ağ şəhər
bulvarı arasında olan ərazidə yeni park salınır, muzey və kompleks də həmin parkda inşa
ediləcək. Artıq bir neçə gündür ki, işlərə start

verilib və Vətən müharibəsində ələ keçirilmiş
düşmənin hərbi texnikaları əraziyə gətirilib.
İlkin ehtimallara görə, hərbi texnikalar açıq
havada nümayiş olunacaq.
Xatırladaq ki, dekabrın 3-də Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində Vətən
müharibəsi memorial kompleksinin və
Zəfər muzeyinin yaradılması haqqında
sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki,
Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində
göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin nümayiş
etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Bakı şəhərində Vətən
müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər
muzeyi yaradılsın.
Vətən müharibəsi memorial kompleksi
və Zəfər muzeyinin yaradılması Mədəniyyət
Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə
həvalə edilib.
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Azərbaycan dünyada önəmli
aktorlardan biri hesab olunur
Ölkəmizin G20-nin builki Zirvə görüşünə dəvət olunması da bunun təsdiqidir

Azərbaycan, Türkiyə və
Pakistan arasında iqtisadi
əlaqələr daha da güclənəcək

A

zərbaycan növbəti dəfə “Böyük iyirmilər”in (G20) Zirvə görüşünə
dəvət olundu. Dünyanın vacib aktoruna və strateji tərəfdaşına çevrilən
respublikanın cari ili oktyabrın 30-31-də Romada keçiriləcək görüşə
dəvət olunması, əlbəttə ki, ölkəmizin artan beynəlxalq nüfuzunun daha bir
təsdiqidir. Bu da, təbii ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hərtərəfli inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Ən
əsası, ölkəmizin qısa zaman ərzində nail olduğu bugünkü tərəqqi və gələcəyə
doğru hesablanmış hədəfləri beynəlxalq miqyasda maraq doğuran hadisə kimi
qiymətləndirilir və Azərbaycanın G20-nın Zirvə görüşünə dəvət alması məhz bu
prizmadan nəzərdən keçirilməlidir. Şübhəsiz, ölkəmizin bu mötəbər sammitdə
iştirakı beynəlxalq aləmdəki imicimizi daha da gücləndirəcək və bu günün aktual
problemlərini daha effektiv həll etməyə imkan verəcək.
Azərbaycan bu gün, sözün əsl
mənasında, müstəqil dövlət kimi
dünya xəritəsində öz yerini tuta
bilmiş, bütün regional məsələlərdə
fəal iştirak edən regional sabitlik və
inkişaf amilinə çevrilmişdir. Prezident
İlham Əliyevin beynəlxalq aləmdə
artan nüfuzu həm ölkəmizi gücləndirir,
həm də regionda gedən proseslərə
müsbət təsir göstərir. Xüsusilə də
iqtisadi sahədə, enerji sahəsində
atılan addımlar nəinki ölkənin
inkişafını şərtləndirir, həm də regional
proseslərə öz töfhəsini verir.
Sürətli sosial-iqtisadi inkişafı ilə
regionun iqtisadi inkişaf mərkəzinə
və nəqliyyat-kommunikasiya
qovşağına çevrilən Azərbaycan
artıq müasir dünyanın ən aktual
problemlərinin müzakirə olunduğu
beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi
edir, böyük təşkilatların tədbirlərinə
dəvət alır. Bu da, əlbəttə ki, Prezident
İlham Əliyevin məqsədyönlü
siyasətinin nəticəsidir. Buna görə
də, Azərbaycanın 37 ölkə ilə yanaşı,
oktyabrın 30-31 tarixində Romada
keçiriləcək G20-nın Zirvə görüşünə
dəvət edilməsi çox böyük uğurdur.
Azərbaycan iqtisadiyyatının
müstəqillik illərindəki inkişafı təkcə
ölkə üçün deyil, bütün region üçün
böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu fakt da
böyük ölkələrin diqqətindən yayınmır.
Regionun iqtisadi lokomotivinə
çevrilmiş ölkəmizin G20 ölkələri ilə
bir masa arxasında müzakirələrə
qoşulmasının yetərincə iqtisadi
əsasları var.
Siyasi müşahidəçilərin fikrincə,
qlobal iqtisadi inkişafın istiqamətləri
barədə aparılacaq müzakirələrdə
iştirak etmək ölkəmiz üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki,
dünya ölkələrinin iqtisadi sahədə
təkliflərini dinləmək və geniş spektrli
fikir mübadiləsi aparmaq faydalı
imkandır. Xüsusilə investisiyaların
cəlbi və infrastruktur layihələri
barədə müzakirələr Azərbaycanın
diqqətdə saxladığı mövzulardandır.
Respublikanın mötəbər tədbirdə üzv
dövlət səlahiyyətlərində növbəti dəfə
iştirakı böyük diplomatik uğur kimi
qiymətləndirilməlidir. Mütəxəssislərin
fikrincə, bu, Azərbaycanın qlobal

güc mərkəzləri tərəfindən tanınması
və regiona aid məsələlərdə Bakı ilə
hesablaşması anlamına da gəlir.
Bu, həm də Azərbaycanın qlobal
iqtisadiyyat üçün nə dərəcədə
əhəmiyyət daşımasının da
göstəricisidir. Təbii ki, Azərbaycan
Prezidentinin G20 sammitində
iştiraketmə üstünlüyündən milli
maraqlarımızın təmin olunması üçün
istifadə edəcəyi də şübhə doğurmur.
Xatırladaq ki, G20 maliyyə
nazirlərinin və mərkəzi milli bank
direktorlarının G20 qrupu 1999-cu
ildə qlobal iqtisadiyyat problemlərini
həll etmək məqsədi ilə sənaye
cəhətdən inkişaf etmiş 19 ölkəni və
Avropa İttifaqını bir araya gətirərək
yaradılmışdı. Qeyd etmək yerinə
düşər ki, G20 qeyri-rəsmi qrup
olduğundan icbari qərarlar qəbul
etmir, lakin bununla belə inkişaf
etmiş ölkələri inkişaf etməkdə
olan ölkələrlə bağlamaqla dünya
iqtisadiyyatına əvəzsiz töhfələr verir.
G20 ötən əsrin 90-cı illərində dünyanı
bürüyən maliyyə böhranına cavab
olaraq təsis edilmişdi və indiyədək
qlobal miqyasda mühüm uğurlar
qazanmışdır. Maliyyə sistemində
pozuntuların, terrorçu təşkilatların
maliyyələşdirilməsinin qarşısının
alınması kimi sahələri buna misal
gətirmək olar. Bundan əlavə, G20
üzvləri özlərinin maliyyə və idarəetmə
sistemi ilə nümunə rolunu oynayırlar.
Qrup, həmçinin vergilər, gömrük
rüsumları sahəsində beynəlxalq
baxımdan standartlaşdırılmış
qaydaların yaradılmasında mühüm
rola malikdir.
Təcrübə göstərdi ki, G20
sammitləri yalnız tərəflərin siyasi
öhdəlikləri üzərlərinə götürdüyü
forum deyil, həm də dəqiq
məqsədlərlə effektiv və təsirli
təşəbbüslərin irəli sürülməsi üçün
mühüm bir platformadır. Məsələn,
ötən il Səudiyyə Ərəbistanında
keçirilmiş G20-nin sammiti
vətəndaşların müdafiəsinə
və iqtisadi artımın bərpasına,
COVID-19 pandemiyasının yaratdığı
problemlərin həllinə, həmçinin
daha yaxşı gələcək üçün əsasların
qoyulmasına həsr olunmuşdu.

Yanvarın 13-də İslamabadda Pakistan İslam Respublikasının xarici işlər
naziri Məhdum Şah Mahmud Qureşinin dəvəti, Türkiyə Respublikasının xarici
işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun və Azərbaycan Respublikasının xarici işlər
naziri Ceyhun Bayramovun iştirakı ilə üç ölkənin xarici işlər nazirlərinin dialoqunun ikinci görüşü bu respublikalar üçün geosiyasi əhəmiyyət daşımaqla yanaşı, eyni zamanda iqtisadi əlaqələrin də genişlənməsinə müsbət təsir edəcək.
Başqa sözlə, görüş üçtərəfli ticarət və investisiyaların genişləndirilməsi
istiqamətində əməkdaşlığı gücləndirəcək, həmçinin rüsumların azaldılması, tarif və qeyri-tarif maneələri, nəqliyyat xərcləri, bank sektorları arasında
daha yaxşı əlaqələndirmə, habelə qarşılıqlı investisiyaların qorunması kimi
məsələlərin həllini sürətləndirəcək.

Aydındır ki, COVID-19 pandemiyası
qısa müddətdə dünya iqtisadiyyatına
və cəmiyyətə ciddi ziyan vuraraq
bütün dünyanı şok vəziyyətinə
salmışdır. Təəssüf ki, pandemiya
on milyonlarla insanın yoxsulluq
içində qalmasına səbəb olan qlobal
inkişafı ləngitmişdir. Bu çərçivədə
G20-yə üzv ölkələr əməkdaşlığı
gücləndirməyi və mövcud böhrandan
çıxmaq üçün mümkün olan
imkanlarını səfərbər edəcəklərini
bildirmişdilər. Bundan başqa, G20yə üzv ölkələrin iqtisadiyyatını
gücləndirmək üçün hüquqi və fiziki
şəxslərə 11 trilyon dollar yardım
göstərərək, misilsiz bir addım atmışdı.
Tərəflər mümkün xəstəlik dalğalarına
qarşı mübarizə tədbirlərinin
hazırlanmasının vacibliyini də qeyd
etmişdilər. Mütəxəssislər bildirirlər
ki, G20 dünyanın aparıcı ölkələrini
birləşdirərək tədricən qlobal
iqtisadiyyatın lokomotivinə çevrilmək
və davamlı inkişaf üçün zəmin
yaratmaq qabiliyyətini təsdiqləyir.
Bu mənada Azərbaycanın G20-nin
Zirvə görüşünə dəvət edilməsi bir
sıra vacib məsələlərin müzakirəsi
və problemlərin həlli yollarının
axtarılması baxımından böyük
əhəmiyyət daşıyır.
Xatırladaq ki, 2014-cü ildə
Türkiyənin G20-də sədrlik statusu
əldə etməsindən sonra Azərbaycanı
həmin təşkilatın tədbirlərində iştiraka
dəvət etməsi xüsusi önəm kəsb
etmişdi. Belə ki, dünya ticarətinin
təqribən 80 faizi G20-yə daxil olan
ölkələrin iqtisadiyyatının payına
düşür. Məhz dünya iqtisadiyyatında
baş verən problemləri əvvəlcədən
görmək və qarşıya çıxan təzadları
aradan qaldırmaq üçün G20
ölkələrinin təklifləri bütövlükdə qlobal
iqtisadiyyatın dayanıqlılığının təmin
edilməsinə zəmin yaradır. Analitiklərin
sözlərinə görə, Azərbaycan qlobal
tədbirlərə qoşulmaqla təkcə G20yə daxil olan ölkələrin təcrübəsini
öyrənmək deyil, eləcə də ölkəmizin
özünəməxsus milli iqtisadi inkişaf
modelini böyük iyirmilik üzvlərinin
diqqətinə çatdırmaq imkanı qazanır.
Bu mənada iqtisadi inkişafın
inklüzivliyinin təminində Azərbaycanın

təcrübəsi əhəmiyyətlidir.
Xatırladaq ki, G20-nin Antalya
Sammiti çərçivəsində Prezident
İlham ƏliyevTürkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan, ABŞ-ın
keçmiş Prezidenti Barak Obama,
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin,
Böyük Britaniyanın keçmiş Baş
naziri Devid Kemeron, Almaniya
Kansleri Angela Merkel, İtaliyanın
keçmiş Baş naziri Matteo Renzi,
Malayziyanın keçmiş Baş naziri Nacib
Rezak, Avropa İttifaqı Şurasının
keçmiş Prezidenti Donald Tusk ilə
ikitərəfli münasibətlərin inkişafına dair
söhbətləri olmuşdu. Azərbaycanın
G20-nin Antalya Sammitində təmsil
olunması, Prezident İlham Əliyevin
dünya liderləri ilə birlikdə müasir
dövrün ən aktual məsələlərinin
müzakirələrində yaxından iştirak
etməsi ölkəmizin beynəlxalq aləmdə
nüfuzunun getdikcə artmasını
sübut edən daha bir amil kimi
qiymətləndirilmişdi.
Hazırda bir çox mütəxəssis
G20 qrupunun qlobal koordinator
roluna aşkar namizəd olduğunu
vurğulayırlar. Əslində, belə
qiymətləndirmə yerinə düşür. Ona
görə ki, G20 qrupu inkişaf etmiş və
inkişaf etməkdə olan ölkələri əhatə
edir. Aydındır ki, dünya ölkələri
hazırda ciddi çağırışlar qarşısındadır
və bəşəriyyəti ağuşuna almış
pandemiya və digər iqtisadi-siyasi
problemlərin həll olunması həyati
əhəmiyyət daşıyır. G20-nin növbəti
Zirvə görüşündə də məhz belə
qlobal problemlərin müzakirəsi və
müvafiq qərarların qəbul edilməsi
gündəmdə olacaq. Dünyanın ən
böyük dövlətlərinin liderlərinin
görüşünə dəvət Azəbaycana böyük
etimadın göstərilməsi, gündəmdəki
qlobal məsələləri birlikdə müzakirə
etmək istəyi də deməkdir. Belə qlobal
məsələlərin müzakirəsində iştirak
etmək və öz fikirlərini aparıcı dünya
dövlətlərinin liderləri ilə bölüşmək
imkanı Azərbaycanı beynəlxalq
birliyin mühüm subyekti kimi
təqdim edən kifayət qədər möhkəm
platformadır.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Nəqliyyat, ticarət, enerji, təhsil, sosial və
mədəni mübadilə, turizm və İKT sahələrində,
o cümlədən hava, dəmir yolu və avtomobil əlaqələri, habelə regional bağlılıq
təşəbbüslərinin reallaşdırılması yolu ilə regional bağlılıq üzrə əməkdaşlığa əlverişli şərait
yaradacaq.
Üç ölkənin xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli
dialoqu ümumi nominal ÜDM-i 1 tirlyon
dollardan çox olan 3 ölkənin birlikdə olması
anlamına gəlir. Digər tərəfdən, 743 milyard
dollar ÜDM-lə Türkiyə, 314 milyard dollarlıq
iqtisadiyyatı olan Pakistan və 47,1 milyard
dollarlıq ÜDM-ə malik olan Azərbaycan
yerləşdiyi bölgədə strateji mövqelərə
malikdirlər.
Üç ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin
növbəti illərdə, xüsusən də pandemiyadan
sonra daha da genişlənəcəyi gözlənilir. Hazırda Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı illik
ticarət dövriyyəsi 4,5 milyard dollardır və son
2 ildə iki ölkə arasındakı dövriyyə 70 faizə
yaxın artıb. Azərbaycanla Pakistan arasındakı illik ticarət dövriyyəsi isə 14,8 milyard
dollardır. Ölkələr ticari əməkdaşlığı son iki
ildə 80 faizə yaxın genişləndirə biliblər.
Göründüyü kimi, Azərbaycan ilə hər iki
ölkə arasındakı iqtisadi və ticari əlaqələr
son illər ciddi artım tempi ilə inkişaf edir.
Vətən müharibəsində Azərbaycanın haqq
işinə mənəvi dəstək olan iki qardaş ölkəni
təmsil edən şirkətlərin işğaldan azad olunan

ərazilərimizin bərpasında daha yaxından
iştirak imkanları da var. Gözlənilir ki, bu
ölkələrin şirkətləri bərpa və yenidənqurma
mərhələsində yaxından təmsil olunacaqlar.
Sonda xatırladım ki, üç İslam ölkəsi
nazirlərinin birinci görüşü 2017-ci ildə Bakıda
keçirilib. Xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri
bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması, Kəşmir probleminin BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnaməsinə uyğun olaraq nizama
salınması, müdafiə və təhlükəsizlik, üçtərəfli
ticarət, nəqliyyat, təhsil, turizm və informasiya
texnologiyaları, bank-maliyyə sahələrində
əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin deputatı

Baş infeksionist:

İnsanlar koronavirusun nə qədər
təhlükəli olduğunu artıq başa düşüblər
Vətəndaşların karantin rejiminə ciddi əməl etməsi
koronavirusa yoluxma hallarının qarşısını aldı. Baş
infeksionist Təyyar Eyvazov bildirib ki, artıq sağalanların sayı yoluxanların sayını xeyli üstələyib və o
cümlədən aktiv xəstələrin sayında da ciddi azalma
var:
“Yoluxmanın pik vaxtlarında aktiv xəstə sayı
62 mindən yuxarı idisə, bu gün artıq 10 min
ətrafındadır. Eyni zamanda test sayına görə yeni yoluxanların faiz baxımından azalması da dinamikanın
müsbət istiqamətdə olmasından məlumat verir”.
Baş infeksionist qeyd edib ki, müsbət
tendensiyanın əsas səbəblərindən biri
maarifləndirmə işlərinin düzgün aparılmasıdır: “Karantin rejimi sərtləşdirildikdən sonra, insanlar ən sadə qaydalara belə ciddi

yanaşdılar. Eyni zamanda şəxsi təcrübə də
çoxalıb. İnsanların ətrafındakılar bu infeksiyaya yoluxduqca, onlar xəstəliyin nə qədər ciddi
olduğunu başa düşdülər”.

Vətən müharibəsində qələbə
xarici mətbuatın gündəmindədir

Dünyanın nüfuzlu media orqanları Vətən
müharibəsindən sonra Azərbaycanda baş verən
prosesləri diqqətdə saxlayır, Qarabağla bağlı reportajların,
məqalələrin yayımlanması davam edir.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində qələbəsindən sonra
Azərbaycan, Rusiya prezidentləri,
Ermənistanın baş naziri tərəfindən
noyabrın 10-da imzalanmış
üçtərəfli bəyanatda nəzərdə tutulan məsələlər icra edilməkdədir.
Hazırda isə yanvarın 11-də Moskvada hər üç ölkə rəhbərinin görüşü
və bu görüşdə müzakirə olunan
məsələlər beynəlxalq mətbuatın
gündəmindədir.
Avropa mediası başda olmaqla,
Türkiyə və Rusiya mediası bu görüşün baş tutacağı ilə bağlı xəbərlər,
eləcə də müzakirəsi nəzərdə tutulan
mövzulara yer ayırmışlar. “Euro-

news” kanalının saytı “Putin, Əliyev
və Paşinyan Moskvada Dağlıq
Qarabağ məsələsini müzakirə
edəcək “, Türkiyənin “Hürriyyət”
qəzeti “Moskvada kritik Qarabağ
zirvəsi”, “Bloomberg” saytı “Putin
müharibədən sonra Ermənistan və
Azərbaycanla ilk danışıqları reallaşdıracaq”, Rusiyanın “RBK” kanalının
saytı “Kreml Putin, Əliyev və Paşinyanın Qarabağla bağlı danışıqlarının anonsunu verdi” sərlövhəli
məqalələrlə çıxış etmişlər.
Kremldən verilən açıqlamaya əsasən bildirilmişdi ki, görüş
zamanı ticarət, iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələrinin işə salınması və

inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət
yetirilməsi nəzərdə tutulur.
Rusiya Prezidenti Vladimir
Putinin 11 yanvar üçtərəfli Moskva
görüşü ərəfəsində Novo-Oqaryovo iqamətgahında “Dağlıq Qarabağ nizamlanması məsələlərinin”
müzakirəsinə həsr olunmuş toplantı
da Rusiya mediasının diqqətində
olub.
Moskvada baş tutmuş
üçtərəfli görüş hər cəhətdən
beynəlxalq mətbuatın diqqətində
oldu. Görüş zamanı imzalanmış
üçtərəfli bəyanatın məzmunu
və perspektivləri, eləcə də
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər xarici
jurnalistlərin və siyasi ekspertlərin
diqqətində olub.
Rusiya mediası Prezident İlham
Əliyevin görüş zamanı toxunduğu bir sıra vacib məqamlara
diqqət ayırıb. “İzvestiya qəzeti”
Əliyev Dağlıq Qarabağla bağlı
bəyanatın icrasını effektiv adlandırıb” sərlövhəli məqalə dərc edib.
Qəzet Prezident İlham Əliyevin
münaqişə və regionun gələcəyinə
yönəlik fikrilərinə yer ayırıb: “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qalıb
və biz gələcək barədə, qonşular kimi
birlikdə necə yaşamaq, nəqliyyat
arteriyalarının açılması məsələlərini
həll etməyə necə çalışmaq və
gələcəkdə regional sabitliyi və
təhlükəsizliyi möhkəmlətmək haq-

qında düşünməliyik.”
Prezident İlham Əliyevin Moskva
səfərinə bir sıra xarici ekspertlər
də fikir bildiriblər. Rusiyanın “Milli
müdafiə” jurnalının baş redaktoru
İqor Korotçenko tvitter səhifəsində
Moskvada keçirilmiş üçtərəfli
görüşlə bağlı təəssüratlarını
bölüşüb və istər Azərbaycan, istər
Ermənistan rəhbərinin real durumunu obyektiv şəkildə bu cür
təsvir edib: “Televiziyada Putinin
İlham Əliyevlə və Nikol Paşinyanla
təkbətək görüşünü izlədim. Putin və
Əliyev bərabər səviyyədə danışırdılar, ancaq Rusiya Federasiyası prezidentinin Ermənistanın baş naziri
ilə görüşündən elə bir təəssürat yaranır ki, Putin Paşinyan üçün siyasi
psixoterapevt rolunda çıxış edir.”
Göründüyü kimi, Münxen
Təhlükəsizlik Konfransında Prezident İlham Əliyevlə Paşinyanın debat xarakterli görüşündə
Azərbaycan lideri istər yüksək
diplomatik məharəti, istərsə
də Azərbaycan həqiqətlərinin
tarixi və hüquqi baxımdan
əsaslandırılmasına görə informasiya sahəsində qalib olmuşdusa, 44
günlük Vətən müharibəsindən sonra
“dəmir yumruq” sahibi və zəfər
çalmış ölkə rəhbəri kimi Moskva
görüşündə çıxışı ilə öz üstünlüyünü
nümayiş etdirdi. Münxen görüşündə
olduğu kimi, Azərbaycan Prezidentinin işğalçı ölkə təmsilçisindən hər

cəhətdən üstün olduğu beynəlxalq
media və xarici ekspertlər tərəfindən
də etiraf edildi.
Bir sıra xarici media orqanları həmçinin 44 günlük savaşda
Azərbaycanın öz torpaqlarını
azad etməsi və 30 ilə yaxındır, öz
doğma yurdlarına həsrətlə yaşayan
məcburi köçkünlərin yaşantılarını da
məqalələrində işıqlandırırlar.
Elə bu mövzuda ABŞ-ın jns.org
saytı “Azərbaycanlılar Qarabağa
qayıdır” sərlövhəli məqalə dərc edib.
Məqalədə Ermənistanla Azərbaycan
arasında 44 günlük müharibənin
Bakının qələbəsi ilə başa çatması
vurğulanır. Müəllif Diana Kohen
Altman həmçinin Azərbaycanda yaşayan yəhudilərin də Azərbaycanın
taleyüklü məsələsində Azərbaycan
xalqı ilə həmrəyliyindən bəhs edir.
O yazıb: “Azərbaycan yəhudiləri
də həmvətənləri kimi, Qarabağı
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi,
döyünən ürəyi sayır. Onların
Azərbaycanda kompakt yaşadığı
Qırmızı qəsəbədən olan əsgər
Daniel Zarbaliv təxminən 30 il
işğal altında olmuş ərazilərin azad
edilməsindən qürur duyur. Bu gün
onun yaşadığı duyğular sanki
Albert Aqarunovun hisslərinin əkssədasıdır. Xatırladaq ki, Azərbaycan
yəhudisi olan Albert Aqarunov
1992-ci ilin mayında Qarabağ
uğrunda döyüşdə, silahdaşlarını

xilas etməyə çalışarkən öldürülüb.
O, ölümündən sonra Azərbaycanın
ən yüksək hərbi mükafatına –
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
adına layiq görülüb. Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşən Albert
Aqarunov deyirdi ki, “bura mənim
torpağımdır. Mənim başqa vətənim
yoxdur. Odur ki, evimi qorumağım
təbiidir”.
Məqalədə öz yurdlarından
didərgin düşmüş vətəndaşların 30
illik həsrətdən sonra torpaqlarına
qovuşacağı üçün sevinməsi xüsusi
vurğulanır: “Bəli, bu gün ərazilərin
işğaldan azad edilməsinə bütün
azərbaycanlılar sevinir. Onlar
Qarabağı ölkənin zəngin, çoxşaxəli
mədəni irsinin mərkəzi hesab edirlər.
Bu mədəni irsin tarixi həqiqətən
qədim dövrlərə gedib çıxır. Odur ki,
Qarabağın itirilməsi azərbaycanlılar
üçün böyük faciə idi.”
Türkiyənin “Anadolu”
agentliyində “Qarabağ zəfəri:
2020-ci ildə Türkiyənin xarici
siyasətdə ən böyük nailiyyəti”
sərlövhəli məqalə dərc edilib.
Məqalədə qeyd edilir ki,
Müşahidəçilərin fikrincə, Dağlıq
Qarabağ zəfəri Türkiyə üçün Qafqazdan Orta Asiyayadək uzanan
regionda yeni dövrün başlanğıcıdır: “2020-ci ildə Türkiyənin
Azərbaycana verdiyi sabit və
davamlı, konkret həllə yönəlmiş
dəstəyi nəticəsində Dağlıq Qa-

“Xalq qəzeti”
rabağ erməni işğalından azad
olundu. Bununla yanaşı, bir əsr
idi arzulanan Naxçıvan dəhlizinin
açılması isə Türkiyə üçün Qafqazdan Orta Asiyayadək uzanan
regionda yeni dövrün başlanğıcıdır.”
Müşahidəçilərin fikirlərinə yer ayıran
“Anadolu” agentliyinin əməkdaşı
hesab edir ki, 2020-ci ildə Türkiyə
xarici siyasətinin ən böyük uğuru
Qarabağ zəfəridir. Bununla Ankara
regionda siyasi, hərbi və iqtisadi
çəkisini xeyli artırıb. Məqalədə
Türkiyə-Azərbaycan Dostluq,
Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun
(TADİV) rəhbəri Prof. Dr. Aygun
Attar, Milli Müdafiə Universitetinin
müəllimi Prof. Dr. İbrahim Ethem
Atnur və Marmara Universitetinin
Ünsiyyət fakültəsinin müəllimi
Prof. Dr. Giray Saynur Dermanın
fikirlərinə yer ayrılıb və onlar 2020-ci
il üçün Türkiyənin xarici siyasətini,
onun Qafqaza təsirini təhlil ediblər.
Türkiyənin nüfuzlu ingilisdilli
“Daily Sabah” qəzeti “Qarabağın
gələcəyi” sərlövhəli məqalə dərc
edib. ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadənin müəllifi
olduğu məqalədə işğaldan azad
edilmiş yurd yerlərimizdə dağıdılmış və məhv edilmiş infrastrukturun yenidən bərpa edilməsi,
dirçəldilməsi ilə bağlı görüləcək
işlərdən bəhs edilir.
Qeyd edilir ki, artıq Şuşaya yol
salınması işlərinə başlanılıb. Müəllif
Gələcəkdə bölgədə kənd təsərrüfatı,
tikinti və turizm sektoruna investisiya imkanlarına toxunur və məcburi
köçkünlərin öz yurdlarına qayıtması
məsələsinin prioritet məsələ olmasını qeyd edir.

Əfsanə BAYRAMQIZI,
“Xalq qəzeti”
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O, ölkəmizin ikinci böyük
şəhəri olan və cəbhə xəttindən
çox uzaqda yerləşən Gəncə
şəhərinə dəhşətli raket atəşləri
nəticəsində mülki insanların
həlak olması, evlərin, obyektlərin
dağıdılması, o cümlədən rəhbərlik
etdiyi aqrar universitetin aqrotexnologiya fakültəsinin tədris binasına zərər dəyməsi barədə müxtəlif
ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin
rəhbərlərini, əməkdaşlarını
müntəzəm məlumatlandırırdı.
İndi də həmkarlarının cavab
məktublarını dönə-dönə oxumaqla
sanki toxtaqlıq tapırdı. Birdən...
Dəhşətli gurultu səsindən diksindi. Sanki ayağının altından yer
qaçdı. Qeyri-ixtiyari saata baxdı.
Saat 1 idi. 17 oktyabr, gecə saat
1. Bildi ki, ermənilər Gəncəni yenə
raket atəşinə tutublar və bu, xain
düşmənin qədim şəhərə artıq 4-cü
atəş zərbəsi idi. Şəhərin mərkəzini
hədəfə almışdılar bu dəfə...
Tükürpədici bir mənzərə ilə
qarşılaşdı. Körpə uşaqların naləsi,
bir anda evləri yerlə-yeksan olan
insanların həyəcanla ora-bura
qaçması, ilk baxışda nə baş verdiyini anlamayan qadınların, uşaqların, yaşlıların çaşqın nəzərlərlə
ətrafa boylanması, doğmalarını
axtarması, uçqunların altından
gələn inilti səsləri, eyni zamanda,
şəhər sakinlərinin həmin anda
göstərdikləri birlik, mütəşəkkillik,
cəsarət aylar, illər keçsə də
yadından çıxmayacaq. Elə gecə
ikən yataqxanaya gətirdiyi, yeməkiçmək, pal-paltar, qab-qacaq
verdiyi bu evsiz-eşiksiz uşaqların,
valideynlərini itirmiş körpələrin
sifətlərini unutmaqmı olar?!
Yəqin bildiniz söhbət kimdən
gedir. Bəli, Azərbaycan Dövlət
Aqrar Universitetinin rektoru,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor
İbrahim Cəfərovdan. Yuxarıda
təsvir etdiyim hadisədən cəmi
bir neçə gün əvvəl onunla virtual
bir görüşümüz olmuşdu. O vaxt
rektorun dediyi sözlər hələ də
yadımdan çıxmır: “Oktyabrın 4-ü,
5-i və 8-də Azərbaycanın ikinci
böyük şəhərini – Gəncəni raket
atəşinə tutarkən, hətta müqəddəs
ziyarətgahımızı – İmamzadəni
dağıtmağa cəhd göstərərkən mən
gəncəlilərin bir daha fədakarlıq,
mərdlik, cəsarət, xeyirxahlıq
keyfiyyətlərinin şahidi oldum.
Adamlar bu xain hücumlardan
nəinki qorxub qaçdılar, əksinə
az qala, bütün şəhər camaatı evləri dağıdılmış sakinlərin
yanına gəldi, toz-torpağın içindən
yaralıları çıxarmağa, kömək
etməyə başladı. Bədnam qonşularımızın bu mənhus niyyəti
də baş tutmadı. Azərbaycan
xalqının mətinliyi, mütəşəkkilliyi,
öz Prezidenti ətrafında sıx birliyi
onların naqis və xain arzularını

16 yanvar 2021-ci il, şənbə

gerçəkləşdirmədi. İndinin özündə
qədim Nizami yurdu adi günlərini
yaşayır...”
Həmin günlərdə, işğal altında
olan şəhər və rayonlarımızın,
kəndlərimizin düşmən tapdağından azad olunduğu vaxtlarda
İbrahim Cəfərovun qəzetimizdə
maraqlı bir məqaləsi də dərc olunmuşdu. Məqalə bu cümlələrlə tamamlanırdı: “Qələbəmizə, doğma
torpaqlarımızın işğaldan tamamilə
azad olunacağı günə, Azərbaycan
Bayrağının Xankəndidə, Şuşada
və digər yerlərdə dalğalanacağı
ana az qalır, lap az. Biz bunu –
böyük təntənə ilə qeyd edəcəyimiz
anı səbirsizliklə gözləyirik. Biz
cənab Prezidentimizin yaxasında
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanının
nişanını görmək arzusu ilə yaşayırıq. Xalq o anı gözləyir!”
…İbrahim Cəfərovun özü
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin məzunudur, kənd
təsərrüfatı elmləri doktoru, professordur. O, Azərbaycan Republikası Prezidentinin 25 iyul 2013-cü il
tarixli sərəncamı ilə universitetə
rektor təyin edilmiş və bu ali
məktəbin sayca 15-ci rəhbəridir.
O, 1956-cı il yanvarın 20-də
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda anadan
olmuşdur. 1988-ci ildə Moskvada, K.A.Timiryazev adına Kənd
Təsərrüfatı Akademiyasında əyani
aspiranturanı bitirdikdən sonra
ADAU-da assistent, dosent, kafedra müdiri, fakültə dekanı, tədris
işləri üzrə prorektor vəzifələrində
çalışmış, 2013-cü il fevralın
18-dən iyulun 25-dək rektorun
səlahiyyətlərini icra etmişdir.
Rektorun 8 illik fəaliyyəti
dövründə universitetdə madditexniki bazanın yenidən qurulmasında əsaslı işlər görülmüş,
tədris və əmək intizamının
möhkəmləndirilməsində, tələbəmüəllim, tədris-köməkçi heyətin
tədris prosesinə məsuliyyət hissi
xeyli artırılmış, sessiya imtahanlarının qəbulunda, tələbə-müəllim
münasibətlərində tam şəffaflıq yaradılmış, tələbələrin sayı 6 mini ötmüş, əcnəbi tələbələrin sayı 160-a
çatmışdır. O, 250-dək elmi əsərin,
o cümlədən, dərslik, dərs vəsaiti,
monoqrafiyaların müəllifidir. Bir
neçə tanınmış xarici ölkə universitetinin fəxri doktorudur. 2014-cü
ilin iyun ayından AMEA-nın müxbir
üzvüdür.
Bu, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2016-cı il 7 noyabr
tarixli sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
təltif olunan İbrahim Cəfərovun
qısa tərcümeyi-halıdır. Əslində,
onu daha yaxından tanımaq üçün
ünsiyyət saxlamaq, ictimai rəyi
öyrənmək, rektor kimi gördüyü
işlərlə yaxından tanış olmaq
lazımdır.

Bu illərdə aqrar universitet
çox inkişaf edib. İbrahim müəllim
yarızarafat, yarıciddi deyir ki,
mən şanslı rektoram. Həqiqətən
İ. Cəfərovun rektorluğu dövründə
Azərbaycanda yeganə kənd
təsərrüfatı mütəxəssisi hazırlayan
bu ali məktəbdə elə işlər görülüb,
elə bir maddi-texniki baza yaradılıb ki, ən inkişaf etmiş dövlətlərin
oxşar ali məktəblərinin rəhbərləri
bunları gəlib gördükdə heyrətlərini
gizlətmirlər. Rektor “şanslı”

də rektor təkcə “heç kim tələbədən
rüşvət almamalıdır” deməklə
kifayətlənmirdi. Müəllimlərin
əməkhaqqına nəzərəçarpacaq
dərəcədə əlavələr olunurdu,
tələbələr üçün hər cür şərait
yaradılırdı, maddi və mənəvi
həvəsləndirmə metodları işə
salınırdı və sair. Elə ilk sessiya imtahanlarında neqativ halların ləğvi,
şəffaflığın yaradılması məqsədilə
165 kompüter dəsti alınmışdı, onların 152-si mühəndislik korpusu-

“Sizə deməyə
sözüm var...”
O

gecə sanki yuxusu da ərşə çəkilmişdi.Tez-tez
yazı masasının arxasına keçir, sabahkı onlayn
mühazirəsində deyəcəklərinə bir daha nəzər
salır, yeni faktlar, rəqəmlər əlavə edirdi. Amma bir an
belə fikrindən çıxmayan və onu hədsiz hiddətləndirən
erməni qəsbkarlarının son günlər Gəncədə törətdikləri
vəhşiliklər idi. Kompüteri, demək olar ki, daim açıq
saxlayırdı. Oktyabrın 4-dən, yəni Gəncə şəhərinə
Ermənistan ərazisindən ilk raket zərbəsindən sonra
postsovet məkanındakı aqrar ali məktəblərin rektorlarına, bir sıra xarici ölkələrdəki həmkarlarına məktublar
yazır, zəng edir, fotolar, videolar göndərirdi.

olmağını isə ölkə Prezidenti
İlham Əliyevin bu illərdə aqrar
universitetə göstərdiyi misilsiz
diqqət və qayğı ilə əlaqələndirir.
Deyir “mənə Azərbaycanda ali
məktəb göstərin ki, ölkənin birinci
şəxsi son 5 ildə 3 dəfə ora getsin,
obyektlərin açılışında şəxsən özü
iştirak etsin”.
İbrahim müəllimin bu ali
məktəbə rəhbərlik etdiyi dövrdə
ən böyük xidməti illər uzunu hökm
sürən rüşvətxorluq və bu kimi
neqativ hallara qarşı amansız
mübarizə aparmasıdır. Bu, elə
bir faktdır ki, onu heç kəs dana
bilməz. Çünki müqavimətlər,
maneələrlə qarşılaşmışdı və onları
tədricən yoluna qoymuşdu. İndi
həmin qüvvələr özləri etiraf edirlər
ki, bu, ən düzgün bir yol idi. Bu
yol ölkə Prezidentinin göstərdiyi
və buna görə daim mübarizə
apardığı yol idi. Əslində, yeni
rektorun ilk təşəbbüsü kimi də
qiymətləndirmək olardı bu işi. Özü

nun 2 auditoriyasında quraşdırılmışdı. Nəticədə ilk dəfə olaraq yaz
semestrinin imtahan sessiyası tam
şəffaf səviyyədə keçirildi. Yadımdadır, o vaxtlar bu, universitetdə
və şəhər ictimaiyyəti arasında
ilk və çox müsbət bir rezonans
yaratmışdı.
İbrahim Cəfərovu tələbələrə
sevdirən cəhətlərindən biri onlarla
son dərəcə səmimi və diqqətcil olmasıdır. Təsadüfi deyil ki, rektoru
“tələbənin adamı” adlandırırlar. O,
az qala bütün məsələləri tələbənin
xeyrinə həll etməyə çalışır. Tələbə
ona istədiyi vaxt ürəyini aça bilir.
Auditoriyada, küçədə, kabinetində,
hamı üçün açıq olan facebook
səhifəsində...
Heç yadımdan çıxmır. İki il qabaq rektorla birlikdə tədris korpuslarına, yataqxanalara baş çəkir,
vəziyyətlə yerində tanış olub yazı
hazırlamaq istəyirdim. Baxırdım
ki, qarşı tərəfdən gələn tələbələr
rektoru görən kimi çöhrələri işıqla-
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alqların və millətlərin formalaşmasında, dünya miqyasına
çıxmasında mühüm rol oynayan amillərdən biri də
mədəniyyətdir. Mədəniyyət insanın öz fəaliyyəti prosesində
nail olduğu predmetlər və dəyərlər toplusudur ki, bütün bunlar
da nəsildən-nəsilə ötürülərək daha da inkişaf etdirilir. Tarix sübut
edib ki, yüksək mədəniyyətə malik xalq zəmanənin çağırışlarına
uyğun hərəkət etməyə və tərəqqi, inkişaf yolunda inamla
addımlamağa qadirdir. Ona görə də mədəniyyətin təbliği, inkişaf
etdirilməsi, qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
dövrlərdə daim mədəniyyət və
incəsənətin inkişafına böyük qayğı
göstərmişdir. Müstəqil Azərbaycan
mədəniyyətinin inkişafında ulu
öndərin siyasi kursunun uğurlu
davamçısı Prezident İlham Əliyevin
xidmətləri də alqışa layiqdir. Dövlət
başçısı mədəniyyətimizə xüsusi
qayğı göstərir, onun gələcək inkişaf
təməlini yaradır. Yeni mədəniyyət
naziri təyin olunmuş Anar Kərimovun
videoformatda qəbulu zamanı
ölkəmizin mədəni inkişafının strateji
istiqamətlərini diqqətə çatdırmışdır.
Görüş zamanı milli mədəniyyətimiz
barədə ətraflı məlumat verən dövlət
başçısı demişdir: “Bizim mədəni
həyatımız çox zəngin olmalıdır,
müsabiqələr, festivallar keçirilməlidir.
Biz həm Azərbaycan mədəniyyətini
dünyada təbliğ etməliyik, həm də
xarici qonaqları bundan sonra da
dəvət etməliyik.”.
Prezident İlham Əliyev və
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyeva bir neçə dəfə bizim
muzeydə olmuş, yeni korpusun açılış
mərasimində iştirak etmişlər.
Son vaxtlar bütün çətinliklərə
baxmayaraq mədəniyyətin
inkişafı diqqətdən yayınmamışdır.
Mədəniyyət Nazirliyi bir sıra layihələr
həyata keçirib, mədəniyyət işçiləri ilə
onlayn tədbirlərdə onların fəaliyyət
istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.
Mən Milli İncəsənət Muzeyinə
rəhbərlik edirəm. Bizim muzey
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahın müvafiq qərarına əsasən
ötən il martın 14-dən etibarən ölkə
ərazisində tətbiq edilən bəzi sosial

nır, nəzakətlə salam verib keçirlər.
Rektor bəzən kimisə saxlayır,
hal-əhval tutur, nəyisə öyrənmək
istəyirdi. Maraqlıdır ki, onların hər
birinin adını, hansı fakültədə oxuduğunu bilirdi. Tələbə də bəzən
bu səmimiyyətdən cəsarətlənərək
“müəllim, Sizə deyiləsi sözüm var”
deyərək rektoru bir kənara çəkirdi.
Rektor deyir ki, tələbəni
incitmək olmaz. Əgər o, hər hansı
bir qeyri-ixtisas fənnindən qeyriməqbul qiymət alıbsa, deməli

kursda qalmalı və təbii ki, ordu sıralarına çağrılmalıdır. Belə çıxır ki,
sonuncu kurs tələbəsi, yəni artıq
diplom almağa hazırlaşan tələbə
ən azı bir il, il yarım gözləməlidir.
Niyə? Bu ki, ədalətsizlikdir!
…Bilmirəm, bu ali məktəbdə
olmusunuz, ya yox, amma bircə
təəssüratımı bölüşüm ki, adam
özünü 100-200 illik müstəqillik
tarixi olan tədris müəssisəsində
hiss edir. Hazırda Azərbaycanda
belə “Tələbə şəhərciyi” olan ikinci
bir universitet yoxdur. Başqa ali
məktəblərdə belə müasir laboratoriyaların, ucu-bucağı görünməyən
tədris-təcrübə təsərrüfatının,
maşın parklarının, istixanaların,
müxtəlif komplekslərin olduğunu
da eşitməmişəm.
Ötən ay, dekabrın 14-də
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 100 yaşı tamam oldu. Ali
məktəbin rektoru ertəsi gün özünün Facebook səhifəsində maraqlı
və səmimi bir status paylaşdı: “Sa-

“Nizami ili” elan etdi.
Cənab Prezident bu görüşdə
Şuşa şəhərinin Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı elan
edilməsi ilə bağlı fikirlərini
də bildirdi. “Şuşa şəhərini
Azərbaycan mədəniyyətinin
paytaxtı elan edirəm. Şuşa şəhəri
buna layiqdir. Hesab edirəm ki,
nəinki Azərbaycanın, bölgənin
mədəni paytaxtı sayıla bilər.
Şuşanın mədəni həyatı zəngin

Milli mədəniyyətimiz yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoydu
izolyasiya tədbirləri ilə əlaqədar
olaraq onlayn iş rejiminə keçib.
Fəaliyyətimizi ona görə davam
etdirdik ki, sənətsevərlər bizim
muzeydə mühafizə olunan gözəl
sənət əsərlərini onlayn izləyə bilsinlər.
Əksər muzeylərimizin də fəaliyyəti bu
formada davam etdirilmişdir.
Bu yaxınlarda Bakı şəhər
muzeylərinin rəhbərləri ilə onlayn
görüş keçirilib. Görüşdə çıxış edən
Mədəniyyət Nazirliyinin Muzey işi və
mədəni sərvətlərə nəzarət şöbəsinin
müdiri vəzifəsini icra edən Nərgiz
Abdullayeva işğaldan azad edilmiş
rayonlarda geniş quruculuq işlərinin
başlanacağı, həmin ərazilərdə
mədəniyyət infrastrukturunun
yaradılması, tarixi-mədəni abidələrin,
o cümlədən muzeylərin bərpası ilə
bağlı nazirlik tərəfindən müvafiq
işlərə başlanılması barədə məlumat
vermişdir.
Videokonfransda tarixi zəfərlə
başa çatan Vətən müharibəsində
ölkəmizin ərazi bütövlüyü,
torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi uğrunda döyüşərək qazi
olan muzey əməkdaşlarının adları
qeyd edilmiş, onlara daim diqqət və
qayğı göstərilməsinin əhəmiyyəti
vurğulanmışdır.

Görüşdə iştirak edən muzey
rəhbərləri azad edilmiş torpaqlarda
bərpa ediləcək muzeylərlə bağlı
təkliflərini irəli sürmüş, bərpa
prosesində iştirak etməyə hazır
olduqlarını bildirmişdir. Belə ki,
“Qarabağın musiqi xadimləri
muzeyi”nin yaradılması, muzeylərin
fondunda saxlanılan eksponatların
bərpası, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə bərpa ediləcək muzey
fondlarının formalaşdırılması
məqsədilə müvafiq işlərə
başlanılması səsləndirilən təkliflər
arasında olmuşdur.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
təşkil olunan muzeylərin, o cümlədən,
Zəfər muzeyinin yaradılması məsələsi
də bu gün gündəmdədir.
Prezidentimizin mədəniyyət naziri
ilə görüşündə digər mədəniyyət və
incəsənət sahələrinin də inkişafı
diqqətdə kənarda qalmadı. Cənab
Prezident ədəbiyyatımızdan, milli
musiqimizdən, aşıq sənətimizdən,
memarlığımızdan, tarixi mədəni
abidələrimizdən danışdı. Qeyd etdi ki,
bizim zəngin ədəbiyyatımız dünyada
tanınır və biz haqlı olaraq öz dahi
şairlərimizlə fəxr edə bilərik. Dövlət
başçımız həmin görüşdə 2021-ci ili

olmalıdır. Şuşanın bərpası ilə
əlaqədar işlərə artıq start verilib”.
Prezidentimiz Mədəniyyət
Nazirliyinə öz tapşırıq və
tövsiyələrini də verdi. İşğaldan
azad edilmiş ərazilərdə bərbad
günə qoyulmuş dini və mədənitarixi abidələrin bərpasına xüsusi
diqqət göstərilməsinin vacibliyini
xüsusi olaraq vurğuladı. Qeyd
etdi ki, mədəni abidələrimizin, dini
abidələrimizin qorunması Mədəniyyət
Nazirliyinin başlıca vəzifəsi olacaq.
Mənim təşəbbüsümlə bir çox tarixi
abidələr bərpa edilib. Ancaq bu
gün dözülməz vəziyyətdə olan
kifayət qədər çox tarixi abidələrimiz
var. Hesab edirəm ki, Mədəniyyət
Nazirliyi yararsız vəziyyətdə olan
bu mədəniyyət ocaqlarının qısa
müddət ərzində təftişini aparmalıdır,
siyahıya almalıdır, yeni siyahılar tərtib
etməlidir.
Şübhəsiz, Mədəniyyət Nazirliyinin
yeni rəhbərliyi cənab Prezidentin
qarşıya qoyduğu bu mühüm vəzifələri
uğurla həyata keçirəcək.

Çingiz FƏRZƏLİYEV,
Milli İncəsənət
Muzeyinin direktoru,
Əməkdar incəsənət xadimi

bahınız xeyir, uşaqlar, qalxın, yatmaq vaxtı deyil. Kimlərsə sərbəst
işlərini, kimlərsə kurs işlərini və ya
layihələrini təhvil verməli, tədris
semestrinin sonunun hazırlıqlarını
görməlidir. Artıq biz aqrar universitet olaraq 100 yaşa qədəm qoymuşuq. Bu fakt da bizdən daha
məsuliyyətli olmağı tələb edir. Xoş
həftə başlanğıcı arzusu ilə,
Sizin İbrahim müəllim”.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki,
bu yubileyin yüksək səviyyədə
qeyd olunmasını universitetdə
hamı böyük səbirsizliklə gözləyir.
Çünki yarandığı gündən indiyədək
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti çox şərəfli yol keçmiş,
ölkəmizin aqrar sektoru üçün
70 minə yaxın yüksək ixtisaslı
mütəxəssis hazırlamışdır. Onların
arasında ruslar, ukraynalılar, belaruslar, gürcülər, türklər, ləzgilər,
yəhudilər, tatarlar, yunanlar və
başqa millətlərin nümayəndələri
olmuşdur. Bu ali məktəbin
aiditoriyalarında yüzlərlə görkəmli
alim və siyasi xadim, SSRİ və
Azərbaycan SSR Ali sovetlərinin
deputatları, Sosialist Əməyi
qəhrəmanları yetişib. İndiyədək
məzunlardan 14 nəfəri AMEA-nın
həqiqi üzvü, 9 nəfəri isə müxbir
üzvü olmuşdur.
Rektor Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin bu ali məktəbə göstərdiyi
sonsuz diqqət və qayğıdan
həvəslə, ağızdolusu danışır, fikrini
konkret rəqəmlərlə və faktlarla
təsdiq edir:
– Сənab Prezidentimizin
aqrar sahəyə və təhsilə qayğısı sayəsində 2014-2020-ci illər
ərzində Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universitetinin maddi-texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə yenidən
qurulmuş, tədris binaları əsaslı
təmir olunmuş, yeni korpuslar inşa
edilmişdir.
Prezidentimizin Gəncəyə
səfəri çərçivəsində çoxsaylı
sosial-mədəni obyektlərlə yanaşı,
2016-cı il fevralın 17-də birinci,
2017-ci il noyabrın 10-da ikinci
və keçən il iyunun 24-də üçüncü
dəfə “Tələbə evləri”nin, tədris
korpuslarının açılışlarında şəxsən
iştirakı, xoş sözlər söyləməsi,
universitetimizin gələcək inkişafı
naminə tövsiyələri ADAU ailəsini
daha yaxşı işləməyə ruhlandırmışdır. Bu açılışlar zamanı cənab
Prezidentin bütün xahişlərimizi
nəzərə alması və dərhal da
göstəriş verərək vəsait ayrılması
bir daha göstərdi ki, ölkə rəhbəri
kənd təsərrüfatı üçün yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsində
çox maraqlıdır və ona görə
də bu sahənin inkişafı naminə
əlindən gələn köməyi əsirgəmir.
Bütövlükdə, dünya standartları

səviyyəsində inşa edilmiş binalar,
yataqxanalar tələbələrin normal təhsili və asudə vaxtlarının
səmərəli təşkilində mühüm rol
oynamaqla yanaşı, əcnəbilərin
də universitetə cəlb olunmasına
şərait yaradır...
Rektor danışdıqca gözləri
işıqlanır: “Xoşbəxtəm ki, arzuladığım, xəyallarımda yaşatdığım işləri cənab Prezidentimiz
gerçəkləşdirdi” – deyir.
Son illər universitetə qəbul
olan tələbələrin say və keyfiyyət
tərkibində əsaslı müsbət
dəyişikliklər baş verir. Bir vaxtlar 150- 200 balla universitetə
daxil olmaq mümkün idisə, bu
gün hətta 300,400 bal toplayan
abituriyent istəyinə nail ola bilmir.
Hazırda 400-650 arasında bal
toplamış abituriyentlər arasında
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetini seçənlərin sayı xeyli
artmışdır. Bu, onunla əlaqədardır
ki, universitetdə bitkiçilik və heyvandarlıq sahələri üzrə çoxsaylı
mərkəzlər, müasir avadanlıqlarla
təchiz edilmiş auditoriya və laboratoriyalar, kabinələr, rahat yaşayış
üçün nümunəvi yataqxanalar
yaradılmışdır. Bununla yanaşı,
universitetdə vaxtaşırı olaraq
müxtəlif mövzularda müsabiqələr,
yarışlar, sərgilər keçirilir, tələbələr
layihələrdə iştirak edir, qaliblər
mənəvi və maddi cəhətdən
mükafatlandırılırlar. Universitetin
xarici ölkələrin tanınmış ali təhsil
müəssisələri ilə sıx əlaqələri
olduğundan həmin universitetlərdə
tələbələrə təhsil almaq imkanı
yaradılır.
…İbrahim müəllimin
diqqətçəkən xüsusiyyətlərindən
biri, bəlkə də birincisi onun
son dərəcə vətənpərvər olması, dövlətə və dövlətçiliyə,
ölkə Prezidentinə sədaqəti,
ölkənin ictimai-siyasi həyatında
baş verənlərə operativ və
özünəməxsus şəkildə reaksiyası, qaragüruhçulara, “sapı
özümüzdən” olanlara kəskin
cavab verməsi, ictimai-siyasi həyatda yaxından iştirak
etməsidir. Hələ yadıma gəlmir
ki, o, Azərbaycanın ikinci böyük
şəhəri olan Gəncədə baş verən
proseslərdən kənarda qalsın,
laqeydlik göstərsin.
Görkəmli alimin, həyatının böyük bir hissəsini kənd təsərrüfatı
mütəxəssisləri yetişdirilməsinə
sərf edən professor İbrahim
Cəfərovun 65 yaşı tamam olur.
Təvazökar insan, tələbələrin və
ziyalıların dostu İbrahim müəllimi
səmimi-qəlbdən təbrik edir, ona
yeni uğurlar arzulayırıq.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Qarabağın su ehtiyatları təsərrüfatların
inkişafında dönüş yaradacaq
AMEA-nın akademik
H.Ə.Əliyev adına
Coğrafiya İnstitutunun baş
elmi işçisi, coğrafiya üzrə
elmlər doktoru Məhəmməd
Abduyev işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizdə
su ehtiyatları və
onlardan yararlanma
imkanları, torpaqların
azad olunmasının su
ehtiyatlarının idarə
edilməsinə təsiri haqqında
fikirlərini bölüşüb.
Coğrafiya İnstitutunun
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən
məlumatda bildirilir ki, Məhəmməd Abduyev
deyib ki, Azərbaycanın su ehtiyatları
orta hesabla 30 kubkilometrdir. Bunun
üçdə iki hissəsi tranzit axımın payına
düşür, 10 kubkilometri isə sərhədlərimiz
daxilində formalaşır. İşğaldan azad olunan
ərazilərimizin çaylar, göllər və o cümlədən
yeraltı sulardan ibarət su ehtiyatları təxminən
780 milyon kubmetrdir. Bu isə yerli su
ehtiyatlarımızın 20 faizə qədərini təşkil edir.
İşğal dövründə Azərbaycan Tərtərçay,
Həkəriçay, Tərtərçayın qolu olan Levçay,
Tutkunçay, Xaçınçay və digər böyük çayların
su ehtiyatlarından məhrum olduğundan,
əkin sahələrinin suvarılmasında, xüsusilə
bitkilərin vegetasiya dövründə, çətinliklər
yaranırdı. Ermənilər ekoloji terror törədərək
həmin çayların sularını dağətəyi ərazilərə
buraxmırdılar.
Qarabağ çatlı vulkanik süxurların
geniş yayıldığı ərazi olduğuna görə
yeraltı sularla daha zəngindir və onlar
nisbtətən dağətəyi ərazilərdə səthə
çıxaraq bulaq şəklində çayları qidalandırır.
Hidrokimyəvi xüsusiyyətlərinə – kalsium
hidrokarbonatlılığına görə onların ümumi
codluğu nisbətən aşağıdır və bu çayların
suları Azərbaycanda demək olar ki, ən
keyfiyyətli sular hesab olunur. Həm də

xüsusilə yuxarı hissələrdə meyllilik və sululuq
çox, axın sürəti böyük olduğundan bu çaylar
hidroenerji ehtiyatları ilə də zəngindir. Onların
Azərbaycanın digər sahələrindəki suvarma
sistemlərinə daxil olması, eyni zamanda,
ərazidəki Sərsəng, Suqovuşan, Ağdamkənd,
Xaçınçay və sairə su anbarları ekoloji bərpa
prosesinin sürətlənməsinə təkan verəcəkdir.
Alim qeyd edib ki, işğal zamanı bu
çayların qarşısı ermənilər tərəfindən
kəsildiyinə görə, Qarabağın dağətəyi
ərazilərində qazılmış çoxlu artezian
quyularının suyundan istifadə olunurdu. Bu
sular çox təmiz, yeraltı sular olduğuna görə
onlardan içməli su kimi məişətdə istifadə
olunması daha məqsədəuyğundur. Çay suları
isə minerallar, üzvü birləşmələr baxımından
zəngin olduğundan əkin sahələrinın
suvarılması üçün daha münasibdir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin su
ehtiyatlarının iqtisadiyyatımızın irəliləyişində
dönüş yaradacağına əminlik bildirən
mütəxəssis bu ehtiyatların suvarılan
torpaqların artırılmasına, suya olan tələbatın
ödənilməsinə, digər su ehtiyatlarının
paylanmasına və idarə olunmasına yetərincə
müsbət təsir göstərəcəyini diqqətə çatdırıb.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”
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Tanınmış rəssam Aida
Mahmudovanın Amerika Birləşmiş
Ştatlarında ikinci fərdi sərgisi açılıb

“Zaman ən yaxşı müəllimdir” – deyənlər tamamilə haqlıdırlar. Əslində, biz
uzun illərdir ki, bu həqiqətin şahidiyik. Ancaq yenicə geridə qoyduğumuz
2020-ci il həmin kəlamı bizə dəfələrlə xatırlatdı. İlin əvvəllərində -- koronavirus
pandemiyasına qarşı mübarizənin başlandığı günlərdə Prezident İlham Əliyev xalqa
müraciətində demişdi ki, “Biz birlikdə güclüyük!” İsmayıllıda həmin çağırışa dərhal
və yüksək səviyyədə cavab verildiyinin şahidi oldum. Bölgə müxbiri olaraq, bu
istiqamətdə həyata keçirilən çoxsaylı tədbirlər haqqında dəfələrlə söz açmışam.

İsmayıllı sabaha ümidlə
baxır və inamla irəliləyir

 Tanınmış azərbaycanlı rəssam Aida Mahmudovanın Amerika
Birləşmiş Ştatlarında ikinci fərdi sərgisi açılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, fevralın 16-dək
davam edəcək “Aida Mahmudova: PASTPRESENTFUTURE” sərgisi “Sapar Contem
poraryGallery+Incubator”un təşkilatçılığı ilə
reallaşıb.
“Sapar ContemporaryGallery+Incubator”
varlığın fraqmentar təbiətini zamanla və
landşaftda təhrif olunmuş xatirələr vasitəsilə
tədqiq edən yeni “Aida Mahmudova: PASTPRESENTFUTURE” seriyasını təqdim edib.
Qalereyanın Mərkəzi Asiya və Qafqazda
fəaliyyət göstərən nüfuzlu qadın rəssamlara
dəstək istiqamətində fasiləsiz səyləri
çərçivəsində təşkil edilən “PASTPRESENTFUTURE” rəssamın Amerika Birləşmiş Ştatlarında ikinci fərdi sərgisidir.
Rəssam yeni əsərində yaradıcılıq prosesinin sırf emosional və instinktiv tərəfini
önə çəkmək üçün xarici məhdudiyyətlərdən
(ideoloji, siyasi və ya dini) kənarda mövcud
olan əsərlər yaratmaq məqsədilə keçmişi, bu
günü və gələcəyi vəhdət halında birləşdirir.
Nəticədə birbaşa olaraq rəssamla rəsm
texnikası arasındakı əlaqədən ilhamlanan
və məfhumları çılpaq şəkildə göstərən güclü
əsərlər yaradılır.
Ot və quru bitkilərdən istifadə edilərək
və rəssamın impressionist toxunuşları
nəticəsində ərsəyə gələn “Mənşə” (2020)
kimi əsərlər rəssamın vətəni Azərbaycanda
rast gəlinən landşaftın canlandırıcı detallarını

üzə çıxarır. Yer kürəsinin səthi ilə bağlı reallıqlara baş vuran Aida Mahmudovanın təsvir
etdiyi bu proses təbiəti xatirələri oyadan nostalji hissi ilə doldurur. Təbəqələrin yaradılması və ya onların bir-birindən ayrılması, habelə
quru bitkilər, keramika, mis də daxil olmaqla
müxtəlif materialların qarışdırılması prosesi
rəssam üçün fiziki olaraq böyümə və emosional şəfa tapma məqsədilə edilən məşğələyə
çevrilir.
Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yaşayıb
fəaliyyət göstərən Aida Mahmudovanın
rəsm əsərləri onun seçdiyi materialların fiziki
təbiəti və üstünlük verdiyi dünyəvi palitrası
ilə ahəngdar şəkildə uzlaşır. Onun olduqca
intuitiv xarakter daşıyan axtarışları xarici
sədlərdən yan keçən sevgi, itki, yaddaş və
istək kimi universal insan hisslərinin bütün
spektri üzrə inkişaf etməyə davam edir.
Rəssamın sözlərinə görə, “cəmiyyətin bir
hissəsi olaraq, biz varlığın təbiətini, başqaları ilə qarşılıqlı münasibətlərimizi müəyyən
dərəcədə məhdudlaşdırırıq və bununla da
ibtidai ünsiyyət kanallarını itiririk. Mənim
üçün incəsənətin heç bir sərhədi yoxdur - o,
ünsiyyətin istənilən forması üçün açıqdır,
yaradıcılıq prosesi isə insan tərəfindən
yaradılmış və buna görə də olduqca kövrək
olan fundamental prinsipləri bu və ya digər
dərəcədə məhv edir”.

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından
494 nəfər sağalıb, 349 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 494 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb, 349 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19
üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış
12 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 226 min 549
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı
müəyyən edilib. Onlardan 213 min 773 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 2983 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 9793 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 302 min 843

test aparılıb. Dünənki test sayı isə 7231-dir.

“Xalq qəzeti”

İyul ayında Ermənistanın
törətdiyi təxribatdan və
Azərbaycan Ordusunun onlara
layiqli cavab verməsindən
sonra Prezident xalqa
müraciətində dedi ki, orduya dəstək olmaq istəyənlər
küçəyə axışmasınlar, gedib
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində
könüllü kimi qeydiyyata
alınsınlar. Qətiyyətlə deyə
bilərəm ki, İsmayıllı gəncləri
həmin təşəbbüsə qoşulanların önündə oldular və
özünəməxsus uğurlara imza
atdılar. Aşağıda o barədə xüsusi söz açacağıq.
Sentyabrın 27-də
Ermənistan və havadarları “daha çox ərazilər zəbt
etmək” arzusunu gizlətmədən
üstümüzə hücum çəkən gün
dövlət başçımız xalqa müraciət
edərək dedi ki, biz öz ərazi
bütövlüyümüzü və suverenliyimizi qorumaq üçün bir yumruq
şəklində birləşməli, hər birimiz
döyüşən ordunun yanında
olmalıyıq. Xalq dövlət başçımızı necə dəstəklədisə, qısa
müddətdə ermənilər başlarına
dəyən zərbənin məhz “dəmir
yumruq” olduğunu hiss etdilər.
Qətiyyətlə deyə bilərəm ki,
İsmayıllının hər bir fərdi – yəni
təkcə gənclər və hərbi xidmətə
yarayanlar deyil, rayonun bütün sakinləri həmin yumruğun
zərbəsinin təsirini artırmağa
xidmət etdi.
Yeri gəlmişkən, bu il yanvarın 9-da rayon rəhbərləri Vətən
müharibəsinin qəhrəmanları
ilə növbəti dəfə görüşdülər.
Tədbirdə icra hakimiyyətinin
başçısı Nahid Bağırov və icra
hakimiyyətinin əməkdaşları
iştirak edirdilər. Əvvəlcə
Hacıhətəmli kəndindəki Türk
Şəhidliyi ziyarət olundu,
abidənin önünə gül çələngi
qoyuldu və şəhidlərin ruhuna dualar oxundu. Sonra
Hacıhətəmli, Qalagah, İvanovka kəndlərində və İsmayıllı
şəhərində yaşayan qazilərə
baş çəkildi.
Səmimi söhbətlərlə keçən
görüşlərdə qazilər zəfər yolunda yaranan xoş xatirələrindən
danışdılar. Qeyd etdilər ki,
müharibə vaxtı Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin
qətiyyətli iradəsi, xalqımızın
orduya verdiyi dəstək onları
qələbəyə daha da ruhlandırıb.
Xüsusilə İsmayıllıdan gələn
yardım karvanları çox qürurverici olub.
Müharibə dövründə
cəbhədə ifa etdiyi “İsmayıllı”
mahnısı ilə rayon sakinlərinin

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi, “AzInTelecom” MMC
özünün mövcud şəbəkə infrastrukturunun dayanıqlığının təmin
edilməsi məqsədilə şəbəkə yüklənməsinin tənzimlənməsi sisteminə
texniki xidmətlərin yenilənməsinin satın alınması üçün

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 2000 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-

AZ76NABZ01350100000000094944
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) vergi ödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud
olmaması 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 8 fevral
2021-ci il saat 15.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 16 fevral 2021-ci il saat 15.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 17
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.

qəlbini ovsunlayan Qalagah
kənd sakini, döyüşçü Nurlan Həsənlinin ziyarəti isə
daha maraqlı, millətimizin,
dövlətimizin sabahına daha
böyük ümidlər yaradan
məqamlarla zəngin oldu.
Nahid Bağırov görüşlərin
hər birində qazilərin özlərinə
aid olan mövzulardan danışsa
da, ümumi qənaəti belə idi
ki, şəhid ailələri, qazilər və
Vətən müharibəsinin iştirak-

ötən il iyulun 29-da İsmayıllı
rayonunda Təzəkənd-- Ağbulaq --Qoşakənd avtomobil
yolu yenidənqurmadan sonra
istifadəyə verilirdi. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev də yolun açılışında iştirak edirdi. Təxminən dörd
milyon manat investisiya xərci
hesabına tikilmiş 8 kilometrlik
yol 2 min 800 nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini
birləşdirir. Yolboyu bütün

çıları daim diqqətdə olacaq,
onlar hər zaman dövlətimizin
və ölkə rəhbərinin qayğısını
hiss edəcəklər. Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə
əlaqədar yaralananların və
şəhid ailələrinin təminatına
dəstək fondu (YAŞAT Fondu)
onların gələcəyinin təminatıdır:
“Amma biz də burada, bu
gün qazilərimizin hansısa
problemləri, ehtiyacları varsa,
təmin etməyə hazırıq”.
Bu zaman xüsusilə qeyd
edilməli bir faktı yada salmaq istəyirəm. İcra başçısı
qazilərlə görüşə rayonun məsul
işçilərini aparır ki, qaldırılan
hər hansı məsələ yerindəcə
həll edilsin. Qazilər isə, öz
növbələrində əsasən heç
nəyə ehtiyaclarının olmadığını, dövlət tərəfindən lazım
olan hər şeylə təmin olunduqlarını bildirirlər. Elə şəhid
ailələrinin təmsilçiləri də öz
övladlarının mərdliyi, mətanəti,
Vətənə məhəbbəti, dövlətçiliyə
sədaqəti barədə danışmaqla
kifayətlənir, göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezident
İlham Əliyev və Birinci vitseprezident Mehriban xanım
Əliyevaya minnətdarlıqlarını
ifadə edir, rayon rəhbərliyinə
və ictimaiyyətinə təşəkkürlərini
bildirirlər.
... İsmayıllının sabaha
ümidlə baxıb, inamla getdiyini
sübut edən faktlar və rəqəmlər
istənilən qədərdir. Yadımdadır,

lazımi infrastruktur quruldu. Bu
yolun tikintisi həmin kəndlərdə
yaşayan əhalinin mənzil başına tez və rahat çatmasına,
həmçinin istehsal etdikləri kənd
təsərrüfatı məhsullarının vaxtında bazarlara və digər satış
məntəqələrinə çatdırılmasına
əlverişli şərait yaradacaq.
Bu faktı xatırlatmaqda

yurdsevər insanların dilindən
düşmür: “Dövlət başçımız dünyanın ən mötəbər
tribunalarından deyir ki,
Azərbaycanda əhalinin 75-80
faizinin internetə qoşulmaq
imkanı var. Digər tərəfdən,
cənab Prezident İsmayıllıya
hər səfərində xatırladır ki, bu
rayon geniş turizm potensialına malikdir və biz İsmayıllının
həqiqətən turizm mərkəzinə
çevrilməsinə nail olmalıyıq. Bu istiqamətdə konkret
addımlar atılır. Ona görə
də biz istəyirik ki, turistlər
və rayonumuzun qonaqları
təkcə oteldə olanda deyil, elə
avtobus dayanacağında da
öz ölkəsi ilə əlaqə saxlayaraq
“Mən Azərbaycanda, İsmayıllının mərkəzindəyəm” – deyə
bilsin. Bir də ki, informasiya
texnologiyaları, xüsusən,
internet dünyanın sabaha
yolunu sürətləndirir. Biz
istəyirik ki, İsmayıllı da həmin
sürətdən geridə qalmasın”.
Bəli, İsmayıllı sabaha
gedən yolun təmin edilməsinə
özünəməxsus töhfələr verir.
Yol demişkən, xatırladaq ki,
bəzi həmkarlarımızın pandemiyaya görə rayonlarda hansısa layihənin icra edilmədiyi
barədə dediklərinin İsmayıllıya
qətiyyən dəxli yoxdur. Belə ki,
rayon mərkəzinin küçələrində
asfaltlama işləri plana uyğun
davam edir. Yollar xüsusi texnikalar vasitəsilə hamarlanır,

başqa məqsədim var. Belə
ki, dövlət başçısına verilən
məlumatda da deyildiyi kimi,
yolboyu bütün lazımi infrastruktur qurulub. Hətta, rayon
mərkəzindəki dayanacaqlardan birində avtobus gözləyən
sərnişinlərin istifadə etməsi
üçün internetə qoşulmaq
imkanı da yaradılıb. Rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Nahid
Bağırovdan soruşublar ki, bu
dağ rayonunun dayanacağında internetə qoşulmaq kimə
lazımdır? Rayon rəhbərinin o
zaman verdiyi cavab hələ də

daha sonra asfalt örtük çəkilir.
Rayon icra hakimiyyətində
qeyd etdilər ki, koronavirus pandemiyasının dünya
iqtisadiyyatına vurduğu ziyan,
qələbə ilə yekunlaşan 44
günlük Vətən müharibəsi
ölkəmizdə, eləcə də, İsmayıllıda da nəzərdə tutulan
heç bir layihəni təxirə salmayıb. Bu da möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin
uğurlu daxili və xarici siyasəti
nəticəsində Azərbaycanımızın
nə qədər güclü olmasının
bariz nümunəsidir. Rayonda

dəfələrlə eşitdim ki, bu gün İsmayıllıda çəkilən hər bir küçə,
hər bir yol magistrala birləşərək
bizi Qarabağa aparacaq, Şuşaya aparacaq. O Qarabağa ki,
artıq orada əsgərlərimiz, xüsusi
xidmət orqanlarımız torpaqların
əsl sahiblərinin yurda qayıtması üçün hazırlıq işlərini davam
etdirirlər.
... Bu dağlar diyarında
yeni sənaye müəssisələri
yaradılsa da, çoxsaylı turizm obyektləri inşa edilsə
də, İsmayıllı ənənəvi kənd
təsərrüfatı rayonu olaraq qalır.
Elə bu sətirləri də rayonun
adlı-sanlı fermerlərindən olan
Nəbi Məhərrəmov barədə
eşitdiyimiz xoş xəbərlə
tamamlamaq istəyirik. Belə
ki, Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan Respublikasında
kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətləri olan bir qrup
şəxsin təltif edilməsi haqqında
31 dekabr 2020-ci il tarixli
sərəncamı ilə təltif olunanlar
arasında İsmayıllıdakı “Talıstan” fermer təsərrüfatının
təsisçisi Məhərrəmov Nəbi
Bağı oğlu da var. O, 3-cü
dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif
olunub. Sadə zəhmət adamının bu ada layiq görülməsi
2020-ci ildə təsərrüfatda
əldə etdiyi uğurlar, göstərdiyi
yüksək peşəkarlıq və müasir texnologiyaların tətbiqi
nəticəsində olub.
Rayona üzağlığı gətirən
bu halal torpaq adamını biz
də təbrik edir və söz veririk ki,
qəzetimizdə istənilən əmək
qəhrəmanının uğurlarını təbliğ
və təşviq etməyə hazırıq.
Yeri gəlmişkən, 44 günlük
müharibə dövründə arxa
cəbhədə fəaliyyət göstərənlər
də böyük diqqət və ehtiramla qarşılanırlar. Elə mənim
köhnə dostum, tanınmış iş
adamı Azad Əliyev də məhz
həmin xidmətinə görə rayon
rəhbərliyinin təşəkkürnaməsinə
layiq görülüb.
Şəhidlərinə min rəhmət,
qazilərinə dözüm, dəyanət,
əmək adamlarına isə daha
böyük uğurlar arzulayırıq,
İsmayıllı!
İnanırıq ki, tezliklə pandemiyasız günlərə qayıdacağıq
və bu gözəlliklər diyarında
daha böyük nailiyyətlərə imza
atılacaq. Çünki burada insanlar
sabaha ümidlə baxır və inamla
irəliləyirlər.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

BİLDİRİŞ

“Su İdmanı sarayı” MMC

Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutu publik
hüquqi şəxsin tender komissiyası bildirir ki, havalandırma,
isitmə və soyutma sistemlərinin
cari təmiri və xüsusi laborator qaz sisteminin quraşdırılması işlərinin satın alınması
üçün 2021-ci il yanvarın 14-də
elektron portal vasitəsilə açıq
tenderdə təklif vermiş iddiaçıların sayı üçdən az olduğundan
“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə əsasən
tenderin davamından imtina
edilmişdir.

qazanxananın təmiri xidmətinin və ona aid ehtiyat
hissələrinin satın alınması məqsədilə
kotirovka sorğusu həyata keçirir

Tender komissiyası

Maraqlanan təşkilatlar 0124919191 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Rəşad Əbdürəhmanov.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 21 yanvar
2021-ci il saat 18.00-dək qəbul olunur.
Ünvan-AZ1003, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akademik Əhəd
Yaqubov küçəsi 15.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm
Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” QSC
2019-cu ilin sonuna aid maliyyə göstəricilərini açıqlamışdır. Hesabatla aşağıdakı linkdə tanış olmaq
mümkündür: https://shahdag.az/az/financial-reports

“Bakı Ofset Kombinatı” АSС
səhmdarlarının nəzərinə!
2 mart 2021-ci il saat 12-00-da Bakı şəhəri, Nəsimi
rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi 4 nömrəli ünvanda
“Bakı Ofset Kombinatı” АSС səhmdarlarının ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2020-ci il üzrə cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti haqqında.
2. İstismar müddəti bitmiş istifadəyə yararsız və
bərpası mümkün olmayan əmlakların silinməsi.
3. Digər məsələlər.
Əlaqə telefonu- (050-209-29-15 ).
İdarə heyəti

BİLDİRİŞ
“Su İdmanı sarayı ” MMC-nin fantan və
qəza işıqlandırması üçün lampalar və ona
aid aksesuarların satın alınması məqsədi
ilə keçirilmiş kotirovka sorğusu prosedurunda iştirak etmiş iddiaçıların təklifləri
qiymətləndirilmişdir.Kotirovkanın nəticəsi
haqqında tender komissiyasının 21 dekabr
2020-ci il tarixli yekun protokoluna əsasən
“ Bridge company ” MMC qalib elan edilmiş
və həmin təşkilatla 2021-ci il yanvarın 15-də
müvafiq satınalma müqaviləsi imzalanmışdır.
Tender komissiyası

16

16 yanvar 2021-ci il, şənbə

M.ÇAVUŞOĞLU: Ankara ABŞ-ın yeni
administrasiyası ilə əməkdaşlığa hazırdır

Qırğızıstan
Referendumun nəticələri açıqlanıb
Qırğızıstanda ötən
bazar günü keçirilmiş
prezident idarə üsulu
ilə bağlı referendumun
nəticələri açıqlanıb.
Bildirilir ki, bülletenlərin
100 faizinin hesablanmasından sonra seçicilərin
80 faizdən çoxunun

səsləri hesablanıb.
Qeyd edilir ki, MSK-ya 2 474 seçki məntəqəsindən protokollar daxil olub. Hesablamalara əsasən seçicilərin 84,11 faizi
ölkədə prezident idarə üsuluna səs verib, 11,27 faiz seçici parlament respublikasını seçib, 4,61 faiz seçici isə “hər iki varianta
qarşı" səs verib.
Qırğızıstanın hazırkı Konstitusiyası 2010-cu ildə referendum
yolu ilə qəbul edilib. Ölkənin ana yasasında idarə üsulunun hər
hansı forması təsbit olunmayıb. Rəsmi mənbələrdə göstərilir
ki, Qırğızıstan parlament respublikasıdır, amma faktiki olaraq
ölkədə qarışıq - prezident-parlament idarə üsulu mövcuddur.
Xəbəri TASS yayıb.

İtaliya
Silvio Berluskoni xəstəxanaya yerləşdirilib
İtaliyanın sabiq Baş
naziri Silvio Berluskoni ürək
problemi səbəbilə Monakoda
xəstəxanaya yerləşdirilib.
Xatırladaq ki, 84 yaşlı
siyasətçi ötən ilin sentyabrında koronavirusa yoluxmuşdu.
Bundan başqa, o, bir il əvvəl
ağır ürək əməliyyatı keçirib.
Xəbəri BBC yayıb.

RİA “Novosti”nin yaydığı
məlumata görə, COVID-19
pandemiyası ilə əlaqədar
Yaponiyada tətbiq olunan
məhdudiyyətləri pozanların
cərimələnməsi barədə
qanun layihəsi hazırlanıb.

“ABŞ-ın yeni seçilmiş
Prezidenti Co Bayden
ölkəsinin daxili və xarici
siyasəti üçün kritik bir
dönəmdə ali vəzifəsinin
icrasına başlayır. Ankara
ABŞ-ın yeni administrasiyası
ilə əməkdaşlığa hazırdır”. Bu
fikri Türkiyənin Xarici İşlər
naziri Mövlud Çavuşoğlu
“Kürəsəl Media” nəşrinə
müsahibəsində bildirib.

M.Çavuşoğlu hesab edir ki, C.Bayden
administrasiyası üçün ilk mərhələdə yeni
koronavirus pandemiyası ilə mübarizə və
başqa mühüm daxili problemlər prioritet
təşkil edəcək. Lakin beynəlxalq arenada
bir çox mühüm məsələlər mövcuddur ki,
onların həllini yubatmaq olmaz.
Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin
rəhbəri xatırladıb ki, onun ölkəsi ilə ABŞ
arasında əməkdaşlığın zəngin ənənələri
var. İki ölkə arasında qarşılıqlı hörmət və
etimada əsaslanan bu tərəfdaşlıq artıq tarixin çətin sınaqlarından çıxıb. Ankara bundan sonra səmimi dostluq münasibətlərini
davam etdirmək əzmindədir.
Bununla belə, M.Çavuşoğlu qeyd edib
ki, ABŞ-ın Abdullah Gülənin başçılıq etdiyi
FETÖ terror təşkilatı və PKK-nın Suriya qanadı olan YPG yaraqlıları ilə əməkdaşlığı
Türkiyənin milli təhlükəsizliyi üçün birbaşa
təhdid törədir. Türkiyəli nazir rəsmi Va-

Yaponiyada pandemiya ilə
bağlı qanun layihəsi hazırlanıb
şinqtonu bu amili mütləq nəzərə almağa
çağırıb.
M.Çavuşoğlu vurğulayıb ki, Ankara iki
ölkə arasında bütün məsələlərin dialoq və
diplomatiya yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. O,
ölkəsinin strateji tərəfdaşı sayılan ABŞın Türkiyəyə qarşı sanksiyaslar tətbiq
etməsini pisləyərək Ağ evin bu il yanvarın
20-də fəaliyyətə başlayacaq yeni administrasiyanın həmin yanlışlığı aradan qaldıracağına ümid etdiyini bildirib.
Türkiyənin Xarici İşlər naziri sözügedən
müsahibənin sonunda bildirib ki, o,
ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri
vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülmüş Entoni
Blinken və onun komandası ilə sıx və
səmərəli əməkdaşlığın başlanacağı günü
səbirsizliklə gözləyir.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Məlumata görə, yeni
qanun layihəsində qeyd
edilən əlavələri müzakirə
etmək üçün ölkənin Səhiyyə,
Əmək və Sosial Təminat
Nazirliyi mütəxəssislərlə
məsləhətləşmələr aparıb. Qeyd
edilir ki, Yoluxucu Xəstəliklər
Barədə Qanuna təklif edilən
əlavələrdə koronavirusun
aşkar edildiyi vətəndaşlar
əməkdaşlıqdan imtina edəcəyi
təqdirdə onların həbsi və ya
cərimə olunması nəzərdə
tutulur. Görüşdə iştirak edən
mütəxəssislər hökumətin təqdim
etdiyi planı əsasən bəyənsələr
də, cəzanın tətbiqi zamanı ciddi
araşdırmaların aparılmasının
zəruriliyini də qeyd ediblər.
Bildirilib ki, parlamentin
gələn həftə keçiriləcək iclası
ərəfəsində hakim və müxalif partiyalara göndərdiyi
əlavələrdə xəstəxanaya

Koronavirusun daha iki
mutasiyası aşkarlanıb
İndoneziya

Hökumətin qərarı
İndoneziya hökuməti
koronavirusun yeni
mutasiya etmiş növünün
ölkəyə daxil olmasının qarşısını almaq
məqsədilə 1-14 yanvar
tarixlərinədək qüvvədə
olmuş əcnəbilərin giriş
qadağasını yanvarın 28nə qədər uzadıb.
Qeyd olunur ki, qadağa artıq İndoneziyaya geri qayıtmaq
icazəsini aktivləşdirmiş vətəndaşlara və diplomatik xidmətin
nümayəndələrinə şamil edilmir.
Xəbəri RİA “Novosti” yayıb.

ABŞ
Yeni funksiya istifadəyə veriləcək
“WhatsApp”
messencerində böyük
həcmli mesaj massivi
ilə işləməyi asanlaşdıracaq “Read Later” (sonra
oxumaq) funksiyası
istifadəyə veriləcək.
Bildirilir ki, yeni
funksiya “Archive”i
(arxiv) əvəz edəcək. Yeni funksiya messencerin “Android” üçün
versiyalarında beta sınaqdan keçirilir. Tezliklə başqa platformalar üçün də əlçatan ola bilər.
Əvvəllər arxivləşdirmə vaxtı istifadəçiyə mesaj göndərilməsi
dayandırılırdı, indi isə bölmə yuxarıda bərkidiləcək, istifadəçilər
mesajları həmin bölmədə görə biləcək, amma bildiriş
gəlməyəcək.
Xəbəri “ferra.ru” yayıb.

İspaniya
Luka Yoviç icarəyə verilib
“Real” klubunun
futbolçusu Luka Yoviç
karyerasını Almaniyada davam etdirəcək.
Məlumata görə, serbiyalı
hücumçu sabiq komandası “Ayntraxt”a keçəcək.
Frankfurt təmsilçisinin
idman direktoru Fredi Bobiç Almaniya mətbuatına açıqlamasında Yoviçi mövsümün sonuna qədər icarəyə götürəcəklərini
bildirib: “Yoviçi yaya qədər icarəyə götürəcəyik. Hələ bir az
işimiz qalıb, tibbi müayinədən uğurla keçdikdən sonra hər şey
qaydasında olsa, bizimlə müqavilə imzalayacaq”.
Qeyd edək ki, Yoviç, 2017-2019-cu illərdə “Ayntraxt”da
çıxış edib. Serbiyalı forvard 2019-cu ilin yayında 60 milyon avro
qarşılığında “Real”a keçib. Yoviç Madrid klubunda bu mövsüm
5 oyuna çıxıb.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

sahibdir. Tədqiqatçılar bu mutasiyaların peyvəndlərin effektivliyinə təsir
edəcəyinə inanmaq üçün hələ hansısa
səbəblərin olmadığını vurğulayıblar.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl bir
sıra KİV Ağ Evin COVID-19 problemi
ilə məşğul olan işçi qrupunun hesabatına istinad edərək, ABŞ-da orijinal
versiyadan 1,5 dəfə daha fəal yayılmış

sunobu Kato yanvarın 15-də
keçirilən mətbuat konfransı zamanı bildirib ki, belə tədbirlərin
müzakirəyə çıxarılması çox
zəruridir. Həmçinin koronavirusla mübarizə çərçivəsində
məsafədən işə və iş vaxtının
azaldılması barədə tövsiyələrə
əməl etməyən müəssisələrə
qarşı cəza tədbirlərinin
görülməsi barədə təklifin də qanuna əlavə olunması nəzərdə
tutulur.
Xatırladaq ki, Yaponiyada
koronavirus infeksiyasının
sürətlə yayılmasının qarşısını
almaq üçün Tokio və Osaka da
daxil olmaqla 13 prefekturada
fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq
olunub. Son məlumatlara görə
ölkədə virusa yoluxanların ümumi sayı 300 min nəfəri ötüb.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

Havada toz dumanı
müşahidə olunur
 Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin
məlumatına görə, yanvarın 14-də cənub-qərb
istiqamətli küləklər vasitəsilə ölkə ərazisinə
transsərhəd toz kütlələri daxil olub.

TASS-ın yaydığı məlumata görə, Ohayo ştatının alimləri koronavirusun daha iki yeni mutasiyasını aşkar ediblər.
ABŞ alimlərinin bildirdiyinə görə,
onlardan biri “Britaniya ştammı”na
oxşayır, digəri isə daha yoluxucudur.
Məlumatda qeyd edilir ki, mutasiyalardan biri “Britaniya ştammı”na
bənzəsə də, böyük ehtimalla ABŞda meydana gəlib. Digər mutasiya
isə əvvəllər SARS-Cov-2-də rast
gəlinməyən üç genetik mutasiyaya

yerləşdirilməkdən imtina
edənlərə qarşı 1 milyon yen
(təqribən 9600 dollar) cərimə
və ya bir il müddətinə həbs
cəzası nəzərdə tutulur. Səhiyyə
müəssisələrinə səhhəti ilə bağlı
yalan informasiya verənlərə
qarşı isə 500 min yen (təqribən
4800 dollar) cərimə və ya altı
ay müddətinə həbs tədbiri
görüləcək.
Qeyd edilir ki, qanunda yer alan bəzi ifadələrin
sərtləşdirilməsi də nəzərdə
tutulur. Belə ki, hazırkı qanun
layihəsində hökumət strukturlarının xəstəxanalardan
daha çox çarpayı azad etmək
barədə “xahiş etməsi” ifadəsi
“tövsiyə etməsi” ifadəsi ilə
əvəz olunacaq. Bu tövsiyəni
yerinə yetirməyən xəstəxanalar
isə ictimai qınaq obyektinə
çevriləcək. Yaponiya Nazirlər
Kabinetinin baş katibi Kat-

yeni, daha çox yoluxucu bir koronavirus
növünün yarana biləcəyini bildirmişdilər.
Ancaq ABŞ Xəstəliklərə Nəzarət
və Profilaktika Mərkəzləri (CDC) bu
məlumatları təkzib etmişdi.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı
İstehsalat Birliyinin “Sumqayıt Şəhər Təmizlik Departamenti” MMC
2021-ci ildə Sumqayıt şəhər təhlükəsiz tullantılar poliqonunda zibil quyularının
üstünün örtülməsi üçün torpağın satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Zibil quyularının üstünün örtülməsi
üçün torpağın satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa uyğun öz tender
təkliflərini möhürlənib imzalanmış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji
işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın sonuna qədərdir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün
maraqlananlar elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Rəfail Şamıyev, ünvanSumqayıt şəhəri, İnşaatçılar küçəsi 2.
E-mail: gulcahan.behbudova@mail.ru
Telefon- iş 018 65 4-52-84 , mobil 055
248-62-62.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala
bilərlər.
İştirak haqqı 250 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.

ÂÂ Yanvarın 16-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal-qərb
küləyi əsəcək,günün ikinci yarısında cənub-şərq
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 4-6, gündüz 7-9,
Bakıda gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 764
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət
gecə 70-80, gündüz 55-60 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən
yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3° şaxtadan

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba
ödəməlidirlər:
Təşkilat- Sumqayıt Şəhər İH MKTİB-in
“Təmizlik Departamenti” MMC
“Kapital Bank”ın 1 saylı Sumqayıt filialı
Kod-200253
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZO1350100000000001944
H/h- AZ41AİİB33010019442501763125
VÖEN-2900258081
SWIFT BİK - BİK AII BAZ 2X
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən
bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən sonra
ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki

2°-dək isti, gündüz 6-11° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qar
yağacağı gözlənilir.Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək.Gecə 0-5° isti, yüksək dağlıq
ərazilərdə 3-5° şaxta, gündüz 5-9° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında arabir
yağış, bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz
tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 1-5, gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-

(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb olunan
sənədlərdə və formalarda əldə edilmişdir);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları
və lazımi texniki imkanlarının olmasına aid
rəsmi arayış;
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 8 fevral 2021ci il saat 10.00-a kimi tender komissiyasına
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 16 fevral 2021-ci il saat 1 8.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 17 fevral 2021-ci il
saat 10.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Yeni quraşdırılmış avtomat monitorinq stansiyalarından
daxil olan məlumata əsasən, Bakıda tozun miqdarı gün
ərzində normadan 1,5 dəfə artıq olduğu qeydə alınıb. Gəncə
şəhərində isə tozun miqdarı günorta saatlarında normadan
4,5-5,1 dəfə yüksək olub, hazırda normadan 1,7 dəfə artıqdır.
Qeyd edək ki, yanvarın 15-də cənub-qərb istiqamətli
hava cərəyanlarının üstünlüyü nəticəsində ölkə ərazisində
tozun miqdarının normadan bir qədər çox olması müşahidə
edilib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Rusiyada 1,5 min nəfərdə
Britaniya ştammı aşkar edilib
 Son sutka ərzində Rusiyada 24 min 715
nəfər COVID-19 virusuna yoluxub. 555 nəfər
vəfat edib. Son 24 saat ərzində 27 min 636 nəfər
sağalaraq evə buraxılıb. Beləliklə , sağalanların
sayı yoluxanları üstələyib.
Rusiya operativ qərargahının məlumatına görə, yanvarın
10-dan ölkədə koronavirusun yeni Britaniya ştammı aşkar
edilib. Hazırda Rusiyada 1,5 min nəfərin yeni növ mutasiyaya yoluxduğu aşkar edilib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Tender komissiyası

larında arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar
yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 1-5, gündüz 7-11° isti, dağlarda
gecə 0-3° şaxta, gündüz 3-7° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-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. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 1-5, gündüz 8-12° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında gündüz çiskinli yağış yağacağı
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-7, gündüz
10-15, dağlarda gecə 7-9, gündüz 12-15° 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.
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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Süleyman İsmayılov Nərimanov Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevə anası
FATMA XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Nərimanov Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevə anası
FATMA XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.

İNDEKS

0282

TİRAJ

4650

SİFARİŞ

2925

QİYMƏTİ

40 qəpik
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