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Prezidentin Mətbuat
Xidmətinin məlumatı

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!
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Yanvarın 16–da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğana telefonla zəng edib.
Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan ilə Türkiyə
arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi, əməkdaşlığımızın daim
genişləndiyi bir daha vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev
Türkiyə Prezidentini işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
bərpa və yenidənqurma işlərinin başlanması barədə
məlumatlandırıb və artıq bu işlərdə Türkiyə şirkətlərinin
fəal iştirak etdiyini məmnunluq hissi ilə qeyd edib, bunun
ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi
işinə xidmət etdiyini bildirib.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan dövlətimizin başçısına məlumatına görə minnətdarlığını bildirib və öz
növbəsində, Türkiyə şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan
azad olunmuş torpaqlarında bərpa və yenidənqurma
işlərində iştirakından məmnunluq ifadə edib.
Dövlət başçıları Ağdamda Türkiyə-Rusiya Birgə
Monitorinq Mərkəzinin tezliklə fəaliyyətə başlamasından
danışıb, bu Mərkəzin fəaliyyətinin uzunmüddətli sülhün
təmin olunması işinə xidmət edəcəyini bildiriblər.
Türkiyə Prezidenti bundan sonra da ölkəsinin
Azərbaycana dəstək verəcəyini vurğulayıb.
Dövlətimizin başçısı bununla bağlı təşəkkürünü
bildirib.

on 17 ildə xalqımızda Şuşa şəhərinin işğaldan xilas olunacağı
günün tezliklə gələcəyinə, doğma Qarabağımızın “döyünən
ürəyinin” düşməndən azad ediləcəyinə qəti əminlik vardı.
Bu inamı, ümidi Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
qətiyyəti sayəsində ordumuzun gündən-günə artan güc-qüdrəti
yaratmışdı.

S

Sentyabrın 27-də başlayan
əks-həmlə əməliyyatları ilə Silahlı
Qüvvələrimiz addım-addım Şuşaya
yaxınlaşırdı, bu, dövlətimizin başçısının dediyi kimi, uğura bir nəfəs qədər

Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva
yanvarın 14-də işğaldan azad
edilən Şuşa şəhərində oldular.
Səfərin həmin gün reallaşması
bəlkə də taleyin xoş qismətidir...

Əziz Şuşa, biz
səni dirçəldəcəyik!
yaxın olduğumuzdan xəbər verirdi,
Ali Baş Komandanımızın Türkiyə
mətbuatına verdiyi müsahibələrin
birində “Şuşa azad edilmədən
bu əməliyyat tamamlanmış sayılmaz, yarımçıq qalar” –söyləməsi
də bu qələbəyə yönələn ümid və
əminliyimizi daha da artırırdı.
Nəhayət, o gün gəldi.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev noyabrın
8-də xalqımızı Şuşanın işğaldan
azad edilməsi münasibətilə təbrik
edərək dedi: “Böyük fəxarət və
qürur hissi ilə bəyan edirəm ki,
Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi!
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir!
Bu münasibətlə bütün Azərbaycan
xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bütün
şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm.
İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi
azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz
bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın
8-i Azərbaycan tarixində əbədi
qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin,
zəfərimizin günüdür!”

Taleyin xoş qisməti...
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım

Dövlətimizin başçısı Şuşa
şəhərində üçrəngli bayrağımızı qaldırdıqdan sonra hərbçilərlə görüşdə
çıxışı zamanı da bu barədə dedi:
“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.
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

“Azərlotereya” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin idarəetməyə verilməsi
ilə əlaqədar bəzi məsələlərin
tənzimlənməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
özləri üçün villalar tikdiriblər, özləri
üçün şərait yaradıblar”.
Dövlətimizin başçısı Şuşa
şəhərində erməni vandalizminə
məruz qalan XVIII əsrdə yaşamış
Azərbaycan şairi və ictimai-siyasi xadim, Qarabağ xanının vəziri
olmuş Molla Pənah Vaqifin muzeyməqbərə kompleksinin qarşısında
çıxış edərkən də 14 yanvar tarixini
xatırlatdı. Bildirdi ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
inşa edilmiş Molla Pənah Vaqifin
məqbərəsinin düz 39 il bundan
əvvəl – 1982-ci il yanvarın 14-də
açılışı gününü yaxşı xatırlayır.
Bununla bağlı 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 olan 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”.
Bəli, ümummilli lider
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dönəmində milli ruhun yüksək
səviyyədə reallaşması üçün çox
böyük işlər görmüşdü, eyni zamanda, doğma Qarabağa, Azərbaycanın
incisi sayılan Şuşaya sevgisinin
ifadəsi olaraq, mühüm layihələr
gerçəkləşdirmişdi...
Təəssüf ki, dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, o zaman
heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki,
bir neçə ildən sonra burada separatizm baş qaldıracaq, Ermənistan
Azərbaycana qarşı təcavüz edəcək,
bu tarixi şəhərimiz işğal altında qalacaq, tarixi abidələrimiz,
məscidlərimiz, Vaqifin məqbərəsi
dağıdılacaq. Azərbaycan xalqının

çoxəsrlik irsi Qarabağ diyarından
silinməyə məruz qalacaq.
Əslində, ermənilər bu vandallıqları törətmək üçün bir fürsət
gözləyirmişlər. Belə bir məqam
isə ulu öndərimizin Moskvaya
getməsindən sonra yarandı. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,
“əgər Heydər Əliyev 1982-ci ildə Bakıdan Moskvaya getməsəydi, əgər
onu Moskvaya təyin etməsəydilər,
heç vaxt burada separatizmin baş
qaldırılmasına imkan verməzdi:
“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”.

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan Respublikasının Ermənistan Respublikasına qarşı
dövlətlərarası ərizəsi İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə göndərilib
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin tapşırığına müvafiq olaraq, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində zərər çəkmiş
vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının pozulmasına dair
dövlətlərarası ərizə hazırlanaraq 2021-ci il yanvarın 15-də İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə təqdim edilib.
Ərizənin hazırlanmasına beynəlxalq
hüquq aləmində tanınmış ekspertlər və
Azərbaycan Respublikasının aparıcı hüquqşünasları cəlb olunublar.
Ərizədə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsinin və 7 ətraf rayonunun Ermənistan
tərəfindən 30 ilə yaxın davam etmiş işğalı nəticəsində Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının yaşamaq hüququnun,
şəxsi və ailə həyatına hörmət və dini etiqad
azadlıqlarının, işgəncəyə və pis rəftara
məruz qalmamaq, mülkiyyət və sərbəst

hərəkət hüquqlarının pozulması məsələləri
qaldırılır, həmçinin Azərbaycanın 3890
vətəndaşının itkin düşməsi və Ermənistanın
bu şəxslərin aqibətinin araşdırılması üçün
hər hansı tədbir görməməsi barədə dəlillər
irəli sürülür.
Bununla yanaşı, 2020-ci ilin iyul
ayında Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Tovuz istiqamətində
hərbi təxribatı nəticəsində Azərbaycan
vətəndaşlarının İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Konvensiyası ilə qorunan hüquqla-

rının pozulmasına dair faktlar da ərizədə öz
əksini tapıb.
Azərbaycan Respublikasının şanlı Qələbəsi ilə nəticələnmiş 44 günlük
müharibə zamanı Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin ölkəmizin dinc
sakinlərinə qarşı qeyri-insani, beynəlxalq
humanitar hüquqa, xüsusən Cenevrə
Konvensiyalarına zidd olan əməlləri, hərbi
əməliyyatlar zonasından uzaq məsafədə
yerləşən şəhər və kəndlərin, mülki infrastrukturun kasetli və fosforlu mərmilər,
uzaqmənzilli ballistik raketlər ilə atəşə
tutması, bunun nəticəsində 93 şəxsin, o
cümlədən 12 uşağın və 28 qadının həlak olması, 423 şəxsin, o cümlədən 51 uşağın və
104 qadının yaralanması, Gəncə şəhərində
çoxmənzilli 10 bina daxil olmaqla 264 evin
tamamilə dağıdılması, 9294 fərdi evə və
digər əmlaklara ziyan vurulması barədə

sübutlar təqdim edilərək İnsan Hüquqları
üzrə Avropa Konvensiyanın pozulması
əsaslandırılır.
Ərizədə, həmçinin Ermənistanın işğal
etdiyi ərazilərdə külli miqdarda mina basdırması, şəhər və kəndlərimizi yerlə-yeksan
etməsi, habelə işğaldan azad edilmiş
ərazilərimizə 2020-ci il 10 noyabr tarixli
kapitulyasiya aktından sonra qanunsuz
silahlı birləşmələr göndərməsi səbəbindən
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
öz evlərinə qayıtmaq hüququndan məhrum
edildiyi vurğulanır.
İnsan Hüquqları üzrə Avropa
Məhkəməsinə təqdim edilmiş sənəddə
vətəndaşlarımızın pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün Ermənistandan zəruri
tədbirlərin görülməsi tələb olunur.
AZƏRTAC

Lotereyaların və idman mərc oyunlarının keçirilməsindən
əldə edilən gəlirdən təyinatı üzrə istifadənin səmərəliliyinin
artırılması, dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində qeyd edilən
sahənin inkişafı üçün investisiyaların və yeni texnologiyaların
cəlb edilməsi əsas prioritet istiqamətlərdəndir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət
müəssisələrinin (obyektlərinin) müqavilə əsasında
idarəetməyə verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 1996-cı il 9 fevral tarixli 437 nömrəli Fərmanına
uyğun olaraq qərara alıram:
1. “Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Türkiyə
Respublikasının “Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.”
şirkətinin törəmə cəmiyyəti olan “YMT Sans B.V.” şirkətinə
müqavilə əsasında idarəetməyə verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə
Türkiyə Respublikasının “Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.” şirkətinin törəmə cəmiyyəti olan “YMT Sans B.V.”
şirkəti arasında “Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyətini
idarə etmək hüququna dair Müqavilə”nin Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 1996-cı il 9 fevral tarixli 437
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət müəssisələrinin
(obyektlərinin) müqavilə əsasında idarəetməyə verilməsi
haqqında Əsasnamə”nin tələbləri nəzərə alınmaqla bağlanmasını iki ay müddətində təmin etsin;
2.2. bu Sərəncamın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
müqavilə bağlandıqdan sonra onu təsdiq etsin;
2.3. “Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
idarəetməyə verilməsi ilə əlaqədar lotereyaların, idman mərc
oyunlarının təşkili və keçirilməsi, vergitutma, malların (işlərin
və ya xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı dövlət satınalmaları, dövlətə məxsus hüquqi şəxslərin daxili və xarici borcalması, o cümlədən borcalmanın yuxarı həddi, habelə paylarının
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi
şəxslərin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması sahələrində
mövcud tələblərin və prosedurların sadələşdirilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ hüquqi aktlarının təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərini iki
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
2.4. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi:
3.1. bu Sərəncamın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müqavilə təsdiq edildikdən sonra “Azərlotereya” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin idarəetməyə verilməsi ilə əlaqədar
Türkiyə Respublikasının “Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.” şirkətinin törəmə cəmiyyəti olan “YMT Sans B.V.”
şirkəti ilə təhvil-təslim işlərinin beş ay müddətində həyata
keçirilməsini təmin etsin;
3.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll
etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 yanvar 2021-ci il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 9
Xüsusi karantin rejiminin müddətinin
uzadılması və sərtləşdirilmiş
karantin rejimində tətbiq edilən bəzi
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
barədə
“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 28
fevral tarixli 73-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Yoluxucu, parazitar və kütləvi
qeyri-yoluxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi,
yaxud yayılması təhlükəsi yarandıqda
karantin-təşkilat, profilaktika və digər zəruri
tədbirlərin görülməsi Qaydaları”na əsasən
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının,
onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının
alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin
müddəti 2021-ci il 1 aprel saat 06:00-dək
uzadılsın.
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00-dan:
2.1.1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 12 sentyabr tarixli
336 nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilmiş
məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla və bu
Qərarın 2.2-ci və 2.3-cü bəndlərində qeyd
olunanlar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində digər iş və
xidmət sahələrinin fəaliyyətinə icazə verilir;
2.1.2. Bakı, Sumqayıt, Gəncə,
Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron
rayonunun ərazisində, habelə Lənkəran,
Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba,
Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və
İsmayıllı rayon mərkəzlərində (kənd və
qəsəbələr istisna olmaqla) “SMS” icazə
sistemindən və “icaze.e-gov.az” portalından
istifadə ləğv edilir;
2.2. 2021-ci il 25 yanvar saat 00:00dan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində aşağıdakı iş və xidmət
sahələrinin fəaliyyətinə icazə verilir:
2.2.1. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 12 sentyabr
tarixli 336 nömrəli Qərarı ilə müəyyən
edilmiş məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla,
ticarət obyektlərinin fəaliyyəti (iri ticarət
mərkəzlərinin fəaliyyəti və ictimai iaşə
obyektlərində müştərilərə yerində xidmət
istisna olmaqla);
2.2.2. bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlər (o
cümlədən, bu sahələrdə müştərinin evində
və ya digər məkanda xidmət);
2.2.3. muzey və sərgi zallarının
fəaliyyəti;
2.2.4. şəhərlərarası və rayonlararası
hərəkət;
2.3. 2021-ci il 1 fevral saat 00:00dan Azərbaycan Respublikasının bütün
ərazisində ictimai iaşə obyektlərində, eləcə
də restoran, kafe, çay evləri və bu kimi
digər məkanlarda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları
ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər və
tələblər nəzərə alınmaqla, müştərilərə
saat 06.00-dan 00.00-dək yerində xidmət
göstərilməsinə icazə verilir;
2.4. Azərbaycan Respublikasının bütün
ərazisində aşağıdakı fəaliyyətə icazə verilir:
2.4.1. 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00dan 2021-ci il 25 yanvar saat 00:00-dək
bütün ticarət obyektləri (nəzdində ərzaq
mağazası və apteklər istisna olmaqla)
tərəfindən yalnız çatdırılma xidmətinin
göstərilməsi (və ya onlayn satış);
2.4.2. 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00dan 2021-ci il 1 fevral saat 00:00-dək bütün
ictimai iaşə obyektlərində, o cümlədən
restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə
yalnız çatdırılma xidmətlərinin göstərilməsi
(və ya onlayn satış);
2.5. 2021-ci il 18 yanvar saat 00:00dan 2021-ci il 25 yanvar saat 00:00-dək
Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir,
Şirvan şəhər-lərinin və Abşeron rayonu-

(əvvəli 1-ci səhifədə)

“Noyabrın 8-i xalqımızın
tarixində əbədi qalacaq”
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşa şəhərində üçrəngli
bayrağımızı ucaldandan sonra hərbçilərlə
görüş zamanı noyabrın 8-nin xalqımızın
tarixində əbədi qalacağını, həmin gün
qədim Şuşanın düşməndən azad edilərək
Azərbaycanın parlaq qələbə qazandığını,
hərbçilərimiz tərəfindən bu şəhərin yağı tapdağından böyük qəhrəmanlıqla, peşəkarlıq,
milli ruh hesabına xilas edildiyini diqqətə
çatdırıb. Dövlətimizin başçısı daha sonra
deyib: “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”.
Azərbaycan Prezidenti çıxışında
Şuşanın işğalının heç də təsadüfi olmadığını xatırladıb. Bildirib ki, 1992-ci ilin
mayında o vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyinin
və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanəti
nəticəsində Şuşa işğal altına düşüb: “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

Bakı şəhəri, 16 yanvar 2021-ci il
nun ərazisində, habelə Lənkəran, Masallı,
Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz,
Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon
mərkəzlərinin (kənd və qəsəbələr istisna
olmaqla) ərazilərinə giriş-çıxış aşağıdakı
qaydada həyata keçirilir:
2.5.1. aşağıdakı şəxslər xidməti vəsiqə
əsasında:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin,
Azərbaycan Respublikası Xüsusi Tibb
Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası
Təhlükəsizlik Şurası Katibinin Xidmətinin,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsinin
əməkdaşları;
2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları və Aparatının
əməkdaşları;
3. mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının rəhbərləri və onların müavinləri
(müavinlərin şəhərlərarası və rayonlararası
hərəkətinə ezamiyyə vərəqələri əsasında);
4. Azərbaycan Respublikasının İnsan
hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman)
və Aparatının əməkdaşları (əməkdaşların
şəhər-lərarası və rayonlararası hərəkətinə
ezamiyyə vərəqələri əsasında);
5. dövlətə məxsus olan hüquqi
şəxslərin, o cümlədən dövlət adından
yaradılan publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri
və onların müavinləri (müavinlərin
şəhərlərarası və rayonlararası hərəkətinə
ezamiyyə vərəqələri əsasında);
6. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyinin əmək-daşları (əməkdaşların
şəhərlərarası və rayonlararası hərəkətinə
ezamiyyə vərəqələri əsasında);
7. hüquq-mühafizə, məhkəmə və
hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların
əməkdaşları, vəkillər;
8. Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmuş diplo-matik nümayəndəliklərin və beynəlxalq
təşkilatların əməkdaşları, habelə onların
yerli heyəti (Azərbaycan Respublikasının
Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş
akkreditasiya kartları əsasında);
9. Azərbaycan Respublikasının
Minatəmizləmə Agentliyinin əməkdaşları;
2.5.2. aşağıdakı şəxslər barəsində
məlumatlar işəgötürən tərəfindən
gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə
edilməklə, “icaze.e-gov.az” portalına
daxil edildikdən sonra ezamiyyə vərəqəsi
əsasında:
1. bu Qərarın 2.5.1-ci yarımbəndində
göstərilən dövlət orqanları (qurumları)
istisna olmaqla, digər dövlət orqanlarının,
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o
cümlədən dövlət adından yaradılan publik
hüquqi şəxslərin əməkdaşları;
2. fəaliyyətinə icazə verilmiş özəl hüquqi şəxslərin əməkdaşları və hüquqi şəxs
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olan fiziki şəxs və onun işçiləri;
3. fəaliyyətinin davam etdirilməsinə
icazə verilməyən özəl hüquqi şəxslərin
mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün tələb olunan əməkdaşları;
4. dövlət səhiyyə orqanlarının və qurumlarının (müəssisə-lərinin), özəl səhiyyə
müəssisələrinin əməkdaşları;
5. “ASAN Könüllüləri” İctimai Birliyi,
“Aqrar İnkişaf Könüllüləri” Hərəkatı, “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi, “Bir” tələbəkönüllüləri, Azərbaycan Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
könüllüləri;
2.5.3. yaxın qohumunun dəfnində
iştirakla əlaqədar bu Qərarın 2.5-ci
bəndində qeyd olunan inzibati ərazi
vahidləri arasında və onların hüdudlarından kənara hərəkət etməsi üçün hər bir
şəxs Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Növbətçi Hissələri İdarəetmə
Xidmətinin “102” Xidməti – Zəng Mərkəzi
vasitəsilə alınmış icazə əsasında;
2.5.4. beynəlxalq və ölkədaxili uçuşla-

ra müvafiq reys üçün bileti olan şəxslərin
bu Qərarın 2.5-ci bəndində qeyd olunan
ərazilərin arasında və onların hüdudlarından kənara hərəkətinə onların biletləri
əsasında, dövlət sərhədindən müvafiq
qaydada ölkəyə daxil olan şəxslərin həmin
ərazilərə gəlməsinə isə onların pasportuna
vurulmuş ştamp əsasında;
2.5.5. kənd təsərrüfatı və yardımçı sahələrdə fəaliyyət göstərən hüquqi
şəxslərin və hüquqi şəxs yaratmadan
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki
şəxslərin qeyd olunan sahələrdə fəaliyyət
göstərəcək əməkdaşlarının (nəqliyyat
vasitələri ilə birgə) şəhərlərarası, rayonlararası hərəkətinə onlar barədə məlumatlar
gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə
“icaze.e-gov.az” portalına daxil etdikdən
sonra yol verilir.
3. Bu Qərarda nəzərdə tutulmuş qaydada şəxslərin hərəkəti zamanı şəxsiyyəti
təsdiq edən sənədlərinin üzərlərində olması
məcburidir.
4. Bu Qərarın tələblərinin pozulmasına görə fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslər
Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Xətalar və Cinayət məcəllələrində nəzərdə
tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
5. Bu Qərarla müəyyən edilmiş
tələblərə riayət olunmasına nəzarət
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
6. Bu Qərara uyğun olaraq fəaliyyətinə
icazə verilmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən
özəl hüquqi şəxslərin əməkdaşları və
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və
onların işçilərinin barəsində məlumatların
işəgötürən tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə edilməklə “icaze.egov.az” portalına daxil edilməsinə nəzarət
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
tərəfindən həyata keçirilir və “icaze.e-gov.
az” portalı vasitəsilə icazənin alınması üçün
yanlış məlumatın daxil edilməsi halları
aşkar edildikdə, bu barədə məlumatlar
məsuliyyət tədbirlərinin görülməsi üçün
aidiyyəti üzrə təqdim edilir.
7. “Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə
tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 12 sentyabr
tarixli 336 nömrəli Qərarının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2020, № 9, maddələr 1209, 1231, № 10,
maddələr 1274, 1275, 1278, 1283, 1298,
1314, 1315; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 6 noyabr
tarixli 443 nömrəli, 19 noyabr tarixli 450
nömrəli, 5 dekabr tarixli 484 nömrəli, 8
dekabr tarixli 488 nömrəli və 25 dekabr
tarixli 511 nömrəli qərarları) 1.1-ci bəndində
“31 yanvar” sözləri “1 aprel” sözləri ilə əvəz
edilsin.
8. “Azərbaycan Respublikasında 2020ci il dekabrın 14-dən xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il
12 dekabr tarixli 488 nömrəli Qərarının 1-8ci və 10-cu hissələri ləğv edilsin.
9. “Azərbaycan Respublikasında 2020ci il dekabrın 14-dən xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci
il 12 dekabr tarixli 488 nömrəli Qərarında
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci
il 24 dekabr tarixli 509 nömrəli Qərarı ləğv
edilsin.
10. “Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci
il 12 sentyabr tarixli 336 nömrəli Qərarında
nəzərdə tutulan məhdudiyyətlər bu Qərara
zidd olmayan hissədə qüvvəsini saxlayır.
11. Bu Qərar 2021-ci il yanvarın 18-dən
qüvvəyə minir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev
Respublika Veteranlar Təşkilatının
Rəyasət Heyətinin iclasında iştirak edib
 Yanvarın 16-da
Azərbaycan Respublikası
Müharibə, Əmək və Silahlı
Qüvvələr Veteranlar
Təşkilatının Rəyasət
Heyətinin iclası keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, gündəliyə uyğun olaraq,
iclasda Respublika Veteranlar Təşkilatının fəaliyyətinin
gücləndirilməsi barədə məsələ
müzakirə edilib.
İclası giriş sözü ilə
təşkilatın sədri, ehtiyatda
olan general-polkovnik Tofiq
Ağahüseynov açaraq qurumun
fəaliyyəti barədə məlumat
verib.

Prezidentin köməkçisi
Hikmət Hacıyev iclasda çıxış
edərək Respublika Veteranlar Təşkilatının ölkənin
ictimai-siyasi həyatındakı, o
cümlədən müharibə, əmək və
silahlı qüvvələr veteranlarının
problemlərinin həll olunmasındakı rolunu vurğulayıb, bu
kateqoriyadan olan insanların
dövlət qayğısı ilə əhatə edildiyini bildirib. O, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən
veteranlara göstərilən dövlət
qayğısının yeni səviyyəyə
qalxdığını, Respublika Veteranlar Təşkilatına müasir
standartlara tam cavab verən
inzibati binanın ayrıldığını, müharibə veteranlarına
verilən birdəfəlik maddi
yardımın və pensiyaların miqdarının ildən-ilə artırıldığını,
veteranların mənzil və digər
problemlərinin həll olunduğunu qeyd edib.
Hikmət Hacıyev ötən
əsrin 90-cı illərinədək veteran
ifadəsi dedikdə, ilk növbədə,
Böyük Vətən müharibəsində

iştirak edən bir qədər yaşlı
insanların yada düşdüyünü, lakin həmin ifadənin
əvvəlcə Birinci Qarabağ
müharibəsində, daha sonra isə 44 günlük Vətən
müharibəsində gəncləşdiyini
vurğulayıb. O, Respublika Veteranlar Təşkilatının
üzərinə yeni vəzifələrin
düşdüyünü, Qarabağ uğrunda
bütün döyüşlərdə iştirak etmiş
şəxslərin də bu qurumun
fəaliyyətinə cəlb olunmasının, onları narahat edən
məsələlərin həll olunmasının
vacibliyini qeyd edib.
Prezidentin köməkçisi Respublika Veteranlar Təşkilatının
yeni gənc veteranlarla körpü
rolu oynayacağına, onlarla
daim bağlantı yaradacağına
ümid edərək, təşkilatda təmsil
olunan ağsaqqal və ağbirçək
veteranların məsləhətlərinə
hər zaman ehtiyac olduğunu
diqqətə çatdırıb.
Hikmət Hacıyev Respublika Veteranlar Təşkilatının
qarşısında ciddi vəzifələrin
durduğunu diqqətə çatdırıb,

qurumun yerlərdə fəaliyyətinin
gücləndirilməsinin, veteranları
narahat edən problemlərin
öyrənilərək müvafiq qurumların diqqətinə çatdırılmasının, beynəlxalq veteranlar
təşkilatları ilə əlaqələrin
genişləndirilməsinin, veteranlarla iş sahəsində beynəlxalq
təcrübənin öyrənilərək tətbiq
edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, ölkə başçısının müvafiq
fərmanı ilə bir neçə gün öncə
yerli icra hakimiyyətlərində
Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin
təşkili şöbəsinin yaradıldığını qeyd edərək, Veteranlar
Təşkilatının həmin şöbələrlə
əməkdaşlığının əhəmiyyətini
bildirib.
Rəyasət Heyətinin üzvləri
çıxış edərək təşkilatın 2020ci il üzrə fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirib, veteranların
sosial-hüquqi müdafiəsinin
gücləndirilməsi, gənclərin hərbi
vətənpərvərlik, dövlətçilik ruhunda tərbiyəsinin təşkili və s.
istiqamətlərdə gördükləri işləri
qənaətbəxş hesab ediblər.

Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
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”.
Azərbaycan Prezidentinin vurğuladığı
kimi, peşəkarlıq, qəhrəmanlıq nümunəsi
sayəsində, cəsarət, hünər, əzm hesabına 44
gün ərzində 300-ə yaxın kənd, 5 şəhər, 4
qəsəbə, çoxsaylı strateji yüksəkliklər azad
olundu. Düşmənin texnikası tam məhv
edildi, canlı qüvvəsinə ciddi zərbə vuruldu. Ermənistan ordusu darmadağın edildi,
atəşkəs ərəfəsində isə artıq vahid komandanlığı olmayan, müqavimət qabiliyyətini itirən,
başıpozuq dəstələrə çevrildi.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağın incisi
olan Şuşa şəhərini, onun ardıca bir gündə
70-dən artıq kəndi, 8 strateji yüksəkliyi
işğalçıdan təmizləməklə, Ermənistanı diz
çökdürdü və kapitulyasiyaya məcbur etdi.
Beləliklə, sentyabrın 27-dən başlanan
müharibə sonda Azərbaycanın tam qələbəsi
ilə nəticələndi. Danışıqlar prosesinin
müxtəlif mərhələlərində müzakirə olunan
razılaşma müddəalarının ölkəmiz üçün ən
sərfəli variantı belə hazırda Azərbaycanın
əldə etdiyi üstünlüklə müqayisəyə gələ
bilməz. Başqa sözlə, 30 il ərzində aparılan danışıqlar prosesində düşmən dövlət
reallaşdırmaq istədiklərinin heç birini həyata
keçirə bilmədi, Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi gerçəkləşmədi, bu

bölgədə yeni erməni dövlətinin yaradılması
planları isə tamamilə alt-üst pozuldu.
Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu
canı-qanı bahasına Ermənistan Ordusunun
məğlubedilməzliyi barədə illərdən bəri
formalaşdırılan mifi 44 günə dağıtdı, bütün
qüvvələri Azərbaycan xalqının iradəsi ilə
hesablaşmağa vadar etdi, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü gerçəkləşdirdi. Sübut edildi
ki, Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq
Qarabağla bağlı heç bir qərar verilə bilməz.
İnzibati ərazisi xeyli böyük olan Kəlbəcər,
Ağdam və Laçının şəhid vermədən, qan
tökülmədən geri qaytarılması da reallaşdı.
Dövlətimizin başçısı çıxışında diqqəti,
eyni zamanda, işğaldan azad edilən Şuşa
şəhərindəki hazırki acınacaqlı mənzərəyə
yönəldərək, bildirdi ki, belə bir vəziyyət
düşmənin Azərbaycan xalqına nifrət hissi ilə
yaşadığını göstərir. Yox, əgər belə deyilsə,
onda işğal altındakı kənd və şəhərlərimizin
yerlə-yeksan olunmasına, bütün binaların
sökülməsinə nə ehtiyac var idi?!. Yağılardan təmizlənən ərazilərimizin demək olar
ki, 99 faizində yaşayış və ictimai binalar,
məktəblər, xəstəxanalar, tarixi abidələr,
əcdadlarımızın qəbirləri, məscidlərimiz
tamamilə dağıdılıb.
Lakin erməni vandalizminin dəhşətli
nəticələrinə baxmayaraq, işğaldan xilas olunan bütün yaşayış yerlərimiz, o cümlədən,
Şuşa şəhərinin bərpası dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, yaxın zamanlarda
planlı şəkildə təmin ediləcək: “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 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...”.

“Əziz Şuşa, biz səni
dirçəldəcəyik!”
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
yanvarın 14-də birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva
ilə Azərbaycanın işğaldan azad edilən
mədəniyyət paytaxtı Şuşada olarkən, işğaldan əvvəlki şəhərdən əsər-əlamət qalmadığı
diqqət çəkdi. Maddi-mədəni abidələrimizin
erməni vandalizminin qurbanına çevrildiyi,
düşmənin bu əzəli yurd yerimizdə oğurluq
və talançılığa yol verdiyi bir daha aydın
göründü. Saatlı, Aşağı Gövhərağa, Yuxarı Gövhərağa məscidlərinin, Şuşa Realnı
Məktəbinin, Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir
Hacıbəylinin, Bülbülün büstlərinin, Bülbülün
ev-muzeyinin, Vaqifin məqbərəsinin, inzibati
və yaşayış binalarının barbarlığa məruz
qalması erməni faşizminin rəzil aqibətinin
göstəricisi olduğunu təsdiqlədi.
Lakin Qarabağın incisinin, Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtının tezliklə yenidən tikilib-qurulacağı, abadlaşdırılacağı, dünyanın ən
möhtəşəm şəhərlərindən birinə çevriləcəyi,
Prezident İlham Əliyevin noyabrın 8-də
xalqımızı Şuşanın işğaldan azad edilməsi
münasibətilə təbrik edərkən dediyi “Əziz
Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!” sözlərinin

gerçəkləşəcəyi heç kimdə şübhə doğurmur.
Dövlətimizin başçısının qətiyyəti, prinsipiallığı, verdiyi vədə hər zaman sadiq olmağı bu
əminliyi yaradır.
Təbii ki, işğaldan azad edilən Şuşanı dirçəltmək üçün, ilk növbədə, yollar
çəkilməli və paralel olaraq digər zəruri
infrastruktur yaradılmalıdır. Hazırda bu
məqsədlə Əhmədbəyli-Alxanlı-Füzuli-Şuşa
yolu inşa olunur. Yolun qrafikdə nəzərdə
tutulan vaxtdan tez istifadəyə verilməsi
planlaşdırılır.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev,
Birinci vise-prezident Mehriban Əliyeva
tərəfindən yanvarın 14-də ƏhmədbəyliFüzuli-Şuşa avtomobil yolunun 27-ci
kilometrində Füzuli-Şuşa yolunun və Füzuli
rayonunda beynəlxalq hava limanının təməli
qoyulub. Mərasimdə dövlətimizin başçısı deyib: “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 limanının
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”.
Ölkə rəhbəri daha sonra Şuşanın

Daha sonra Respublika Veteranlar Təşkilatının
sədri T.Ağahüseynovun
səhhəti ilə əlaqədar qurumun gündəlik fəaliyyəti ilə
bağlı bəzi məsələlərin daha
operativ həllində çətinliklərin
yarandığı qeyd olunub, onun
vəzifəsindən azad olunması
məqsədəuyğun hesab edilib.
Rəyasət Heyətinin üzvləri
tərəfindən təşkilatın sədri
vəzifəsinin icrasının İkinci
Dünya müharibəsi veteranı,
Prezident təqaüdçüsü Fatma
Səttarovaya həvalə edilməsi
təklif olunub. Hər iki təklif səsə
qoyularaq yekdilliklə qərar
qəbul edilib.
Sonda Fatma Səttarova
və Rəyasət Heyətinin digər
üzvləri Respublika Veteranlar
Təşkilatına göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevə səmimi təşəkkürlərini
çatdırıb, təmsil olunduqları
qurumun ölkə başçısının çağırışlarına cavab verməsi üçün
bütün bilik və bacarıqlarını sərf
edəcəklərini bildiriblər.

Azərbaycan Prezidenti tərəfindən mədəniyyət
paytaxtımız elan edildiyini, şəhərin bərpası
və tarixi simasının özünə qaytarılması
istiqamətində işlərə start verildiyini bildirib.
Bununla da Böyük qayıdışın başlandığını,
düşmənin qısa müddət ərzində, cəmi 44
gündə ərazilərimizdən qovulduğu kimi, tarixi dədə-baba torpağımız olan Qarabağın da
qısa müddətdə bərpa ediləcəyinə əminliyini
vurğulayıb.
Yeri gəlmişkən, Horadizdən Zəngilana,
oradan Qubadlıya və sonra Laçına qədər yolun çəkilişi işlərinə də hazırlıq görülür. Qeyd
edək ki, Toğanalıdan Kəlbəcərə çəkiləcək yol
da Laçın rayonuna qədər davam etdiriləcək.
Beləliklə, hər iki tərəfdən Şuşa şəhərinə rahat
şəkildə getmək mümkün olacaq.
Dövlətimizin başçısı cari ilin yekunlarına
həsr olunan müşavirədə, həmçinin dəmir yollarının tikintisi ilə bağlı da göstərişlər verib.
Buna görə də Horadiz–Füzuli və bundan
sonra Füzuli–Şuşa dəmir yolunun tikintisi
nəzərdə tutulub.
***
Şuşa yenə də 28 il bundan əvvəlki xoş
günlərini yaşayacaq, sevinc dolu sabahların ümidi ilə neçə-neçə uğura imza atacaq. Başından duman-çən çəkilən şəhərin
abadlıq- quruculuq işləri geniş vüsət alacaq,
buradakı müqəddəs ocaqlar, mədəniyyət və
incəsənətimizin böyük simalarından Üzeyir
bəy Hacıbəylinin, Xurşidbanu Natəvanın
və Bülbülün ev-muzeyləri, görkəmli şair
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi yenə də
ziyarətgahlara dönəcək, erməni vandalizminin qurbanına çevrilən tarixi, mədəni
abidələrə həqiqi sahiblərinin-sakinlərin
gücü və əzmi ilə yenidən “nəfəs” veriləcək.
Şuşa dünyanın ən qədim mədəniyyət
mərkəzlərindən biri kimi keçiriləcək
mərasimlərə “evsahibliyi” edəcək, məşhur
turizm məkanı kimi şöhrət qazanacaq.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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I mərhələ. Bu mərhələni
ermənilər üçün “yeni vətən”
yaradılması mərhələsi adlandırmaq
olar. Qərbi Azərbaycandan – indiki
Ermənistan ərazisindən Azərbaycan
türklərinin ilkin qaçqınlıq dövrü
1801-ci ildə Rusiyanın Şərqi
Gürcüstanı ilhaq etməsi və bunun
nəticəsində Şəmşədil və LoruPəmbək bölgələrinin rusların əlinə
keçməsindən başlamışdır. 1805-ci
il oktyabrın 20-də Şörəyel sultanı
Budaqla knyaz Sisianov Gəncədə
Şörəyelin əbədi olaraq Rusiyanın
tabeliyinə keçməsi haqqında sənəd
imzalamışlar. Məhz bundan sonra
həmin ərazidə yaşayan türklərin
qaçqınlıq dövrü başlanmışdır.
1813-cü il oktyabrın 12-də Rusiya
ilə İran arasında imzalanan Gülüstan
müqaviləsinə əsasən, Naxçıvan və
İrəvan xanlıqları istisna olmaqla,
bütün Şimali Azərbaycan xanlıqları
Rusiyanın tərkibinə qatılmışdır.
1827-ci il iyunun 26-da rus
qoşunları Naxçıvan şəhərini,
sentyabrın 20-də Sərdarabad
qalasını, oktyabrın 1-də isə İrəvan
qalasını ələ keçirdilər. 1828ci il fevralın 10-da imzalanan
Türkmənçay müqaviləsinə əsasən
sonuncu Şimali Azərbaycan
xanlıqları İrəvan və Naxçıvan
xanlıqları Rusiyanın tərkibinə
qatıldı. Martın 20-də I Nikolay
“Erməni vilayəti”nin yaradılması
haqqında fərman imzaladı. 18291832-ci illərdə “Erməni vilayəti”ndə
keçirilən kameral siyahıyaalmanın
nəticələrinə görə, İrəvan və
Naxçıvan xanlıqlarının ərazisinə
İran və Türkiyədən 57266 nəfər
erməni (10631 ailə) köçürülmüşdür.
Rusiya-İran (1826-1828), RusiyaTürkiyə (1828-1829) müharibələri
nəticəsində 359 müsəlman kəndi
dağıdılmış, əhalisinin xeyli hissəsi
qırılmış, qalanları isə qaçqın
düşmüşdülər. Həmin dövrdə
“Erməni vilayəti”ndə mövcud olan
1111 yaşayış məntəqəsindən cəmi
62 kənddə (erməni kilsələrinin
ətrafında) ermənilər yaşadılar.
İrandan köçürülən ermənilər İrəvan
xanlığının 119 kəndində, Naxçıvan
xanlığının 72 kəndində, Türkiyədən
köçürülən ermənilər İrəvan xanlığının
128 kəndində, Naxçıvan xanlığının
4 kəndində yerləşdirilmişdilər.
Ermənilər, İran ərazisindən
ermənilərin köçürülüb gətirilməsinə
rəhbərlik edən rus ordusunun
erməni əsilli polkovniki Lararevin
yazdığı kimi, özlərinə Azərbaycan
torpaqlarında “yeni vətən” əldə
edirdilər. Nəticədə 1828-ci ildən
1830-cu ilədək Cənubi Qafqaza 40
min İran və 84 min Türkiyə ermənisi
köçürülüb yerləşdirilmişdi.
II mərhələ. Bunu “səssiz
soyqırımı” mərhələsi də adlandırmaq
olar. XIX əsrin 90-cı illərində
Türkiyədə baş verən erməni
üsyanları nəticəsində 300 minə
yaxın erməni Qafqaza köçüb gəlmiş,
region qan çanağına dönmüşdü.
“Daşnaksütyun” və “Hnçak”
partiyaları XX əsrin ilk illərində öz
proqramlarında dəyişiklik edərək,
fəaliyyətlərinin ağırlıq mərkəzini
Türkiyə ərazisindən Cənubi Qafqaza
keçirmişdilər.
Çar Rusiyasının hakim
dairələrinin ermənipərəst
mövqeyindən istifadə edən
ermənilər Cənubi Qafqazda
yeni erməni dövlətinin əsasını
qoymaq üçün 1905-1906-cı illərdə
azərbaycanlıların yaşadıqları
ərazilərdə silah gücünə etnik
təmizləmə siyasəti həyata keçirməyə
başladılar. Ümumiyyətlə, ermənilər
1905-1906-cı illərdə Cənubi
Qafqazın 14 qəzasında (İrəvan,
Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz,
Eçmiədzin, Aleksandropol, Sürməli,
Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl, Zəngəzur,
Gəncə, Qazax, Ərəş, Borçalı) və 8
şəhərində (Bakı, İrəvan, Naxçıvan,
Gümrü, Şuşa, Gəncə, Qazax, Tiflis)
kütləvi qırğınlar törətmişlər. 19051906-cı illər qırğınları zamanı Cənubi
Qafqazda 286 kənd viran edilmiş və
8 şəhər dağıntılara məruz qalmışdır.
Hesablamalarımıza görə, dağıdılan
kənd və şəhərlərin təqribən 200-ü
azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin
payına düşür. Həmin illərdə
ermənilərin yeni ərazilər əldə etmək
niyyətlərini silahlı müdaxilə yolu
ilə həyata keçirmələri nəticəsində
Cənubi Qafqazın 14 qəzasında
1,3 milyon nəfər bir-birinə düşmən
kəsilərək iki cəbhəyə bölünmüşdü.
15 mindən artıq ailə (təqribən 100
min nəfər) ev-eşiyindən didərgin
düşmüşdür. İnsan tələfatı 10 min
nəfərdən artıq olmuşdur. Dağıntılara
məruz qoyulan azərbaycanlı
yaşayış məntəqələrinin bir qismi
həmin vaxtdan etibarən xarabalığa
çevrilmişdir. Sırf ermənilərdən ibarət
anklavlar məhz o zaman yaranmışdı.
1905-1906-cı illərdə ermənilərin
törətdikləri qırğınlar XIX-XX əsrlərdə
azərbaycanlıların məruz qoyulduqları
soyqırımı və deportasiyalar
silsiləsinin bir mərhələsidir. Bu
qırğınlar ermənilərin Cənubi
Qafqazda özlərinə dövlət qurmaq
üçün yeni torpaqlar əldə etmək
məqsədilə həyata keçirdikləri etnik
təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi
və ilk mərhələsi hesab edilir.
III mərhələ. 1918-1920-ci
illərdə ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı törətdikləri və o dövrdə “milli
qırğınlar” kimi tarixə düşən cinayətləri
soyqırımı kimi xarakterizə edilir.
Çünki həmin qırğınlar müstəqil
Ermənistan dövlətinin yeritdiyi
işğalçılıq və etnik təmizləmə
siyasətinin nəticəsi idi.
Rusiyada 1917-ci il noyabr
çevrilişindən sonra rus qoşunlarının
tərkibində Qafqaz cəbhəsində

Türkiyəyə qarşı vuruşan erməni
əsgər və zabitləri əllərində silah
Cənubi Qafqaza qayıdırdılar. Üstəlik,
ermənilərin “Qərbi Ermənistan”
adlandırdıqları Şərqi Anadolu
ərazilərindən həmin dövrdə 260 minə
yaxın erməni qaçqını da Cənubi
Qafqaza gəlmiş, əsasən İrəvan
quberniyasında özlərinə sığınacaq
tapmışdı. 1918-ci ilin mart ayınadək
erməni silahlı dəstələri təkcə İrəvan
quberniyasının İrəvan qəzasında
32, Eçmiədzin qəzasında 84, NovoBəyazid qəzasında 7 və Sürməli
qəzasında 75 kəndi – üst-üstə 198
kəndi darmadağın etmiş, həmin
qəzalarda təqribən 135 min nəfər
soydaşımız soyqırımına məruz
qoymuşdu. Azərbaycanlılara qarşı
etnik təmizləmə siyasəti həyata
keçirən ermənilərin məqsədi İrəvan
quberniyası ərazisində “türksüz
Ermənistan” dövləti yaratmaqdan
ibarət idi.
1918-ci ilin mart ayından
etibarən Bakı Kommunasının
daşnak-bolşevik silahlı qüvvələri
tərəfindən əksinqilabçılarla mübarizə
pərdəsi altında Bakı quberniyasının

ilə Nazirlər Şurası iyulun 15-də
bu faciənin Fövqəladə İstintaq
Komissiyasının yaradılması
haqqında qərar qəbul etmişdi.
Komissiya mart soyqırımını, ilkin
mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri,
İrəvan quberniyası ərazisində
ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri
araşdırdı. Dünya ictimaiyyətinə bu
həqiqətləri çatdırmaq üçün Xarici
İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum
yaradıldı. 1919 və 1920-ci ilin mart
ayının 31-i iki dəfə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti tərəfindən Ümummilli
Matəm Günü kimi qeyd edildi.
Əslində bu, azərbaycanlılara qarşı
yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən
artıq davam edən torpaqlarımızın
işğalı prosesinə tarixdə ilk dəfə siyasi
qiymət vermək cəhdi idi.
Yalnız 80 ildən sonra, ermənilərin
XIX-XX əsrlərdə azərbaycanlılara
qarşı törətdikləri soyqırımı və
deportasiya aksiyalarına hüquqisiyasi qiymət vermək məqsədiliə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyev 26 mart
1998-ci ildə “Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında” fərman

və digər azərbaycanlı əhalinin
Ermənistan SSR-dən Azərbaycan
SSR-in Kür-Araz ovalığına
köçürülməsi haqqında” qərar
qəbul etmişdir. Həmin qərarla
Ermənistanın 22 rayonundan 100
min azərbaycanlının köçürülməsi
nəzərdə tutulmuşdu. Bu qərarın
icrası zamanı avtoritar-totalitar
rejimin mövcud repressiya qaydaları
zorakı üsullarla həyata keçirilmiş,
24 rayondakı 200-dən artıq yaşayış
məntəqəsindən və İrəvan şəhərindən
təqribən 100 min nəfər azərbaycanlı
öz tarixi-etnik torpaqlarından
deportasiya edilmişdir.
SSRİ hökumətinin
azərbaycanlıların köçürülməsi
haqqında verdiyi qərarlar Ermənistan
hökumətinə fürsət verdi ki, İrəvan
şəhəri ətrafında və Ermənistanın İran
və Türkiyə ilə sərhədləri boyunca
mövcud olan azərbaycanlı yaşayış
məntəqələrinin əksəriyyətini yeryurdlarından deportasiya etmək yolu
ilə birdəfəlik xəritədən silə bilsin.
V mərhələ. Bu mərhələni
Ermənistandan azərbaycanlıların
etnik təmizlənməsinin başa
çatdırılması adlandırmaq olar.
Ermənistanda antitürk,
antimüsəlman təbliğatı 60-cı illərin
ortalarında yenidən var gücü ilə
işə salınmışdı. Uydurma “erməni
soyqırımı”nın 50 illiyinin qeyd
edilməsi haqqında qərarın qəbul
edilməsi erməni şovinizmini daha
da qızışdırmışdı. Mixail Qorbaçovun
1985-ci ildə Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyasının Baş katibi seçiləndən
sonra Dağlıq Qarabağ ermənilərinin
öz müqəddaratını təyin etməsi

azərbaycanlılardan təmizlənməsi
planı gerçəkləşdirilmişdi. Mart-aprelmay aylarında Bakıda Şamaxıda,
Qubada, Xaçmazda, Ağsuda,
Kürdəmirdə, Salyanda, Lənkəranda
kütləvi qırğınlar törətmiş, 50 mindən
artıq soydaşımız ən vəhşi üsullarla
qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri
dağıdılmış, mədəniyyət abidələri,
məscid və qəbiristanlıqlar yerləyeksan edilmişdi.
1918-ci il mayın 28-də
Azərbaycanın və Ermənistanın
müstəqilliyi elan edilmişdir. Mayın
29-da Müsəlman Milli Şurasının
iclasında İrəvanın siyasi mərkəz
kimi Ermənistana güzəşt edilməsi
haqqında qərar qəbul edilmişdir.
1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı
dövləti ilə Ermənistan arasında
Batumda sülh və dostluq haqqında
imzalanan müqaviləyə əsasən,
Ermənistan Respublikasının ərazisi
təqribən 9 min kvadratmetr, əhalisi
isə 321 min nəfər (o cümlədən 230
min erməni, 80 min müsəlman, 5 min
yezidi kürdü, 6 min digər millətlər)
təşkil edirdi. Bu respublikanın
ərazisinə, Basarkeçər bölgəsi
istisna olmaqla Novo-Bəyazid
qəzası, İrəvan qəzasının beşdə üçü,
Eçmiədzin qəzasının dörddə biri,
Aleksandropol qəzasının dörddə
biri daxil idi. Batum müqaviləsinin
imzalanmasından sonra İrəvan
quberniyası ərazisində ev-eşiyindən
didərgin düşən müsəlman qaçqınlar
tədricən öz yer-yurdlarına qayıtmağa
başlamışdılar.
1918-ci il oktyabrın 30-da
imzalanan Mudros sazişinə əsasən,
türk qoşunlarinin Cənubi Qafqazdan
geri çəkilməsindən sonra ermənilərin
İrəvan quberniyası ərazisində
azərbaycanlılara qarşı kütləvi
qarət-qırğınlarının ikinci mərhələsi
başlanmışdır.
Ermənistan hökuməti
Zəngəzuru azərbaycanlılardan
tamamilə təmizləməklə, Paris
Sülh Konfransını fakt qarşısında
qoymaq, daha sonra da Qarabağı
və Naxçıvanı ələ keçirməklə daşnak
parlamentinin 28 may 1919-cu
il tarixli “Birləşmiş Ermənistan”
yaradılması haqqında qərarını
reallaşdırmaq niyyətində idi. 19181920-cu illərdə Qarabağın dağlıq
hissəsində 150-dən artıq, Zəngəzur
qəzasında 217 kənd bütövlüklə
dağıdılmış, əhalisinin xeyli hissəsi
erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
vəhşicəsinə öldürülmüşdü. Təkcə
İrəvan quberniyasında 300-dən artıq,
Qars vilayətində isə 100-ə yaxın
kənd dağıdılmış, əhalisi soyqırımına
məruz qoyulmuşdur. Ermənistan
ərazisində azərbaycanlıların
yaşadıqları 130 kənd erməni silahlı
dəstələri tərəfindən dağıdıldıqdan
sonra həmişəlik olaraq xarabalığa
çevrilmişdir. 1916-cı ildə İrəvan
quberniyasında 373582 nəfər
azərbaycanlı qeydə alındığı halda,
1920-ci ilin noyabrında Ermənistan
SSR-də cəmi 12 min nəfər
azərbaycanlı qalmışdı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yarandıqdan sonra, 1918-ci ilin
mart hadisələrinin tədqiqi məqsədi

imzalamış və bütün soyqırımı
faciələrini yad etmək məqsədilə 31
mart Azərbaycanlıların Soyqırımı
Günü elan edilmişdir.
IV mərhələ. Tarixə
azərbaycanlıların 1948-1953-cü illər
deportsiyası kimi yazılsa da, əslində,
bu, sözün həqiqi mənasında, sürgün
idi.
Sovet Ermənistanında 30-cu
illərdə 50 mindən artıq azərbaycanlı
repressiyaya məruz qoyulmuş,
onların xeyli hissəsi Qazaxıstana
və Orta Asiyaya sürgün edilmişdi.
Bu aksiya icra edilən zaman heç
bir müqavimətə rast gəlməyən
Ermənistan rəhbərləri 40-cı illərin
sonu, 50-ci illərin əvvəllərində daha
bir aksiyanın – azərbaycanlıların
deportasiyası aksiyasının həyata
keçirilməsinə nail oldular.
İkinci dünya müharibəsinin
sonlarında SSRİ Türkiyəyə qarşı
ərazi iddiası irəli sürmüşdü.
Ermənilərin Türkiyəyə qarşı ərazi
iddiası ilə SSRİ-nin hücum etmək
planları üst-üstə düşürdü. İ. Stalin
Rusiya ilə Türkiyənin 1914-cü il
sərhədlərini bərpa etmək, yəni Qars
və Ərdahan vilayətlərini yenidən
Türkiyədən qoparmaq istəyirdi. Lakin
SSRİ-nin Türkiyədən qoparmaq
istədiyi əraziləri məskunlaşdırmaq
problemi qarşıya çıxmışdı. Bu
məsələni xaricdən Ermənistan
ərazisinə ermənilərin köçürülüb
gətirilməsi yolu ilə həll etmək
istəyirdilər.
1945-ci ilin noyabrında
Ermənistan hökumətinin vəsatətini
əsas götürərək SSRİ Xalq
Komissarları Soveti 21 noyabr 1945ci il tarixdə “Ermənilərin xaricdən
Sovet Ermənistanına qayıtmaları ilə
əlaqədar tədbirlər haqqında” qərar
qəbul etdi.
Artıq 1946-cı ilin əvvəlində 130
min erməni Ermənistana köçmək
arzusunda olduğunu bildirmişdi.
1945-ci ilin sonu, 1946-cı ilin
əvvəlində Ermənistan KP MK-nın
birinci katibi Q.Arutyunov xaricdən
ermənilərin kütləvi repatriasiyasını
əsas götürərək, Dağlıq Qarabağın
və Naxçıvanın Ermənistana
birləşdirilməsi məsələsini Moskva
qarşısında qaldırmışdı. Mircəfər
Bağırov ermənilərin bu iddiasına
cavab olaraq Moskvaya bildirmişdi
ki, o, Şuşa istisna olmaqla,
Arutyunovun tələbi ilə o şərtlə razıdır
ki, Ermənistanın Əzizbəyov, Vedi,
Qarabağlar rayonları Azərbaycana
birləşdirilsin. Bundan sonra həmin
məsələ qapadılmış, əvəzində
azərbaycanlıların Ermənistandan
deportasiyası məsələsi ciddiləşmişdi.
Təkcə 1946-cı ildə Suriya,
Yunanıstan, Livan, İran, Bolqarıstan
və Rumıniyadan 50,9 min nəfər,
1947-ci ildə Fələstin, Suriya,
Fransa, ABŞ, Yunanıstan, Misir,
İran və Livandan 35,4 min nəfər
erməni qəbul edilib Ermənistanda
yerləşdirilmişdi. Ümumiyyətlə, 19461948-ci illərdə xaricdən Ermənistana
təqribən 100 min erməni
köçürülmüşdü.
1947-ci il dekabrın 23-də SSRİ
Nazirlər Soveti “Kolxozçuların

pərdəsi altında Azərbaycana
qarşı anneksiya planı işlənib
hazırlanmışdı. Dağlıq Qarabağ
ermənilərinin öz müqəddəratını
təyinetmə məqsədilə Azərbaycana
qarşı anneksiya planının həyata
keçirilməsinə maneçilik törədə
biləcək yeganə şəxs – Heydər
Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında
erməni lobbisinin təzyiqi ilə keçmiş
Sov.İKP MK-nın Siyasi Bürosunun
üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti
Sədrinin 1-ci müavini vəzifəsindən
uzaqlaşdırıldı.
1988-ci il fevralın 20-də DQMV
Xalq Deputatları Sovetinin yalnız
erməni deputatların iştirakı ilə
keçirilən növbədənkənar sessiyası
vilayətin Azərbaycanın tərkibindən
çıxarılıb Ermənistanın inzibati-ərazi
bölgüsünə daxil edilməsi haqqında
qərar qəbul etdi. Azərbaycan
SSR Ali Soveti DQMV XDS-nin
konstitusiyaya zidd qərarını rədd
etdikdən sonra, Ermənistanın
millətçi rəhbərləri “Daşnaksütyun”
partiyasının “Türksüz Ermənistan”
proqramını həyata keçirməyə
başladılar. 1988-ci il fevralın
27-28-də Dağlıq Qarabağda və
Ermənistanda azərbaycanlılara
qarşı edilən zorakılıqlara etiraz
əlaməti olaraq keçirilən mitinqdən
sonra DTK-nın ssenarisi və
erməni ekstremistlərinin bilavasitə
iştirakı ilə Sumqayıtda kütləvi
iğtişaşlar törədildi. Bundan sonra
Ermənistandan azərbaycanlıların
yeni qaçqınlıq dalğası başladı.
Rusiya tarixçisi Yuri
Pompeev 1988-ci ilin payızında
azərbaycanlıların Ermənistandan
deportasiyasını belə təsvir
edir: “Müdafiəsiz, silahsız
azərbaycanlıları, adətən, çılpaq və
əliyalın evlərindən qovaraq deyirdilər:
“Lənətə gəlmiş türklər, rədd olun
Ermənistandan!”. Noyabrın 22də Ermənistan SSR Ali Sovetinin
azərbaycanlı deputatların iştirakı
olmadan keçirilən növbədənkənar
sessiyası zamanı rayon rəhbərlərinə
tapşırıq verilmişdi ki, bir həftə
ərzində, yəni noyabrın 28-dək
Ermənistanı azərbaycanlılardan
təmizləmək aksiyasını başa
çatdırsınlar. Deportasiya aksiyasını
müəyyən olunmuş müddətdə
başa çatdırmaq üçün Kalinino,
Spitak, Quqark, Noyemberyan,
Krasnoselsk, Vardenis, Yağeqnadzor,
Əzizbəyov, Ararat, Masis, Sisian
və Meğri rayonlarının rəhbərləri
xüsusilə canfəşanlıq göstərmişdilər.
Moskvanın ermənilərə arxa durması
nəticəsində 1988-1989-cu illərdə
indiki Ermənistan ərazisində
azərbaycanlıların yaşadıqları
170 təmiz və 94 qarışıq yaşayış
məskənləri boşaldıldı. Ermənistanın
Meğri rayonunun Zəngilan rayonu
ilə həmsərhəd bölgəsində qalmış
axırıncı azərbaycanlı kəndi –
Nüvədi də 1991-ci il avqustun 8-də
boşaldıldı. Ümumiyyətlə, həyata
keçirilən sonuncu etnik təmizləmə
nəticəsində Ermənistanın 22 kənd
rayonundan, 6 şəhərindən təqribən
250 min azərbaycanlı tarixi-etnik
torpaqlarından vəhşicəsinə qovuldu.

H

ər bir xalq tarixi keçmişinin ağrılı-acılı və eyni zamanda,
sevincli-fərəhli illərinin hesabatını aparır. Bu hesabat
tarixdən dərs almaq və keçmişdə buraxılan səhvlərdən nəticə
çıxarmaq üçün lazımdır. Bu gün Azərbaycan da tarixin hesabatını
verir. Zamanın sevincli, qürurlu günlərini yaşayırıq. Ancaq son
220 ilin ağrılı-acılı illərini unutsaq tariximiz təkrarlanacaq. Qısaca
olsa da, son 220 ilin xronikasına nəzər yetirsək indiyədək nələri
itirdiyimizi xatırlayar, nələri qaytarmağın vacibliyini dərk edərik.
Son 200 illik ağrılı-acılı tariximizi 7 mərhələyə bölmək olar. 2020ci il isə yeni tariximizin yeni mərhələsidir: - Qalib mərhələsi!

2020-nin zəfərini
220 il gözlədik
1988-ci ilə qədər Ermənistanda
azərbaycanlıların yaşadıqları ərazi
respublika ərazisinin (29, 8 min
kv.km.) 25 faizini, yaxud təqribən
7,5 kvadratkilometr təşkil edirdi. Bu
isə keçmiş DQMV-nin ərazisindən
(4,4 min kv. km) təqribən 3 min
kvadratkilometr artıqdır.
Ümumiyyətlə, son 200 ildə indiki
Ermənistan ərazisində iki mindən
artıq azərbaycanlı yaşayış məntəqəsi
müxtəlif yollarla (deportasiyalarla,
silah gücünə qovmaqla, soyqırımı
törətməklə, kəndləri yandırıb xaraba
qoymaqla və s.) siyahıdan silinmiş,
tarixi Azərbaycan torpaqlarında
monoetnik Ermənistan dövləti
yaradılmışdır.
VI mərhələ 1991-1994-cü
illəri əhatə edən bu mərhələni,
əslində, “arxalı köpək qurd basar”
adlandırmaq da olar.
Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsinin mümkünsüzlüyünü
dərk edən Ermənistan muxtar
vilayətin ərazisində yaratdığı silahlı
dəstələr vasitəsilə ərazi iddiasını
gerçəkləşdirməyə başlamışdı.
Düşmən Dağlıq Qarabağ ərazisində
olan SSRİ silahlı qüvvələrinin
silah-sursatından istifadə edirdi.
1989-cu il yanvarın 19-da DQMV-də
Arkadi Volskinin rəhbərliyi altında
yaradılan Xüsusi İdarə Komitəsi
ermənilərin ərazi iddialarının
gerçəkləşdirilməsinə yardım edirdi.
1991-ci il sentyabrın 2-də DQMV və
Azərbaycan SSR-in Şaumyan (kənd)
rayonu hüdudlarında qondarma
“Dağlıq Qarabağ Respublikası” elan
edilmişdi. Buna cavab tədbiri kimi,
1991-ci il noyabrın 23-də Azərbaycan
Respublikasının Ali Soveti Dağlıq
Qarabağın muxtariyyət statusunu
ləğv etdi. Bu vaxta qədər açıq
şəkildə ərazi iddiaları səsləndirən
Ermənistan, Azərbaycana qarşı
müharibə elan etmədən hərbi
əməliyyatlara başlamışdı. Hərbi
kampaniya dövründə Ermənistan
silahlı qüvvələri hərbi və mülki
şəxslər arasında heç bir fərq
qoymadan işğal etdikləri rayon
və şəhərlərdə dinc azərbaycanlı
əhalini amansızlıqla qətlə yetirir,
etnik təmizləmə və soyqırımı həyata
keçirirdi.
Ermənistanın hərbi təcavüzü
nəticəsində Azərbaycan
Respublikasının 20 faiz ərazisi –
Xankəndi şəhəri, Xocalı, Şuşa,
Laçın, Xocavənd, Kəlbəcər, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan
rayonları, həmçinin Tərtər rayonunun
13, Qazax rayonunun 7, Naxçıvanın
Sədərək rayonunun isə 1 kəndi
Ermənistan ordusu tərəfindən işğal
olunmuşdu.
Ermənistanın əsassız
ərazi iddiası 1 milyondan artıq
azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətinə düşmüşdü.
20 min nəfər hərbi əməliyyatlar
dövründə həlak, 50 min nəfər əlil
olmuşdur.
1988-1993-cü illərdə Qarabağda,
ümumilikdə, 900 yaşayış məntəqəsi,
150 min ev, 7 min ictimai bina, 693
məktəb, 855 uşaq bağçası, 695
tibb müəssisəsi, 927 kitabxana, 44

məbəd, 9 məscid, 473 tarixi abidə,
saray və muzeylər, 40 min muzey
eksponatı, 6 min sənaye və kənd
təsərrüfatı müəssisəsi, 160 körpü
və digər infrastruktur obyektləri
dağıdılmışdır.
Beynəlxalq sülhün və
təhlükəsizliyin əsas təminatçısı kimi
çıxış edən BMT Təhlükəsizlik Şurası
1993-cü ildə işğalçı qüvvələrin
Azərbaycanın işğal olunmuş bütün
ərazilərindən dərhal, tam və qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edən 822,
853, 874 və 884 saylı dörd qətnamə
qəbul etsə də, onun reallaşdırılması
üçün konkret addımlar atılmadı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
ölkədə hərc-mərcliyə son qoyuldu,
nizami ordu yaradıldı, 1994-cü
il mayın 12-də atəşkəsə dair
razılıq əldə olundu. Azərbaycanın
iqtisadiyyatını möhkəmləndirmək
üçün neft müqavilələri imzalandı.
Azəbaycanın beynəlxalq aləmdə
mövqeləri gücləndi.
Lakin münaqişənin nizamlanması
məqsədilə yaradılan ATƏT-in Minsk
qrupu 28 il ərzində heç bir konkret
addım atmadı. Ermənistan statuskvonu saxlamaq üçün danışıqlar
prosesini süni surətdə uzadırdı.
Ermənistan xaricdən erməni ailələrini
köçürüb işğal edilən ərazilərdə
yerləşdirir, onun yeraltı və yerüstü
sərvətlərini talayırdı. Prezident İlham
Əliyev münaqişənin qan tökmədən,
ərazimizin danışıqlar yolu ilə azad
edilməsi üçün səbirlə danışıqlar
aparırdı. Lakin havadarlarına
arxalanan Ermənistan torpaqları
azad etmək istəmirdi. 220 ağrılı-acılı
illərin sonu yetişdi. Tariximizin yeni
mərhələsi başlandı.
VII mərhələ. Tariximizin
yeni mərhələsi başlandı – Zəfər
mərhələsi. 220 ağrılı-acılı ilin sonu
yetişdi. Son 17 il ərzində ölkə
iqtisadiyyatının gücləndirilməsi,
valyuta ehtiyatlarının yaradılması,
ordunun müasir texnika ilə
təchiz edilməsi, diplomatiya
sahəsində qazanılan uğurlar
Azərbaycan Ordusunun zəfər
yürüşünə başlamasına şərait
yaratdı. Sentyabrın 27-də növbəti
erməni təxribatına cavab olaraq
başlanan əks-həmlə 44 gündə
Zəfərlə başa çatdı. Dünyanın ən
güclü 50 ordusu sırasında yer
alan Azərbaycan Ordusu İkinci
Qarabağ müharibəsində öz şücaəti
ilə dünyanın hərb tarixinə yeni
səhifə yazdı. 1993-cü ildən bəri
icra edilməyən BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri yerinə yetirdi.
Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edən
Azərbaycan Ordusu qəhrəman,
yenilməz, məğrur xalq olduğumuzu
bir daha dünyaya nümayiş etdirdi.
44 gündə 5 şəhər, 4 qəsəbə, 300-ə
yaxın yaşayış məntəqəsi, xeyli sayda
strateji yüksəkliklər işğaldan azad
edildi.
Noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin
işğaldan azad edilməsi müharibənin
müqəddəratını həll etdi. Noyabrın
10-da Ermənistanın baş naziri
kaputilyasiya aktına imza atdı.
Ermənistan təslim oldu, ağ bayraq

qaldırdı, diz çökdü. Azərbaycana
qarşı 7 şərt irəli sürən, “Qarabağ
Ermənistandır” deyən Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan qeydşərtsiz təslimçilik aktını imzaladı.
Bundan sonra Ağdam, Laçın,
Kəlbəcər rayonları bir güllə atılmadan
sahibinə qaytarıldı. Dövlətin ərazi
bütövlüyü bərpa edildi. Dekabrın 10da Qələbəmizin təmin edilməsində
müstəsna köməyi olan Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
iştirakı ilə Zəfər paradı keçirildi.
Ermənistan ordusunun qənimət
kimi ələ keçirilmiş hərbi terxnikası
nümayiş etdirildi. Bu, 100 ildən
artıq müddətdə özünü qalib və
məğlubedilməz sayan ermənilərin
Azərbaycan əsgəri tərəfindən
diz çökdürülməsi idi. Erməni
diasporunun məğlubiyyəti idi.
Möhtərəm Prezidentimiz müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
dekabrın 23-də Qubadlı şəhərində
olarkən ermənilərə ünvanladığı mesajı
onlar qulaqlarında sırğa etməlidirlər:
“Biz erməni faşizminin başını əzdik.
Bizim torpaqlarımızı erməni faşizmi
bu günə saldı. Biz Ermənistan faşist
dövlətinin, terror dövlətinin belini
qırdıq və bu gün məcbur olub, bizim
qabağımızda diz çöküb və düzgün
nəticə çıxarmalıdır. Ermənistan
cəmiyyəti düzgün nəticə çıxarmalıdır.
Revanş hissi ilə yaşayacaqlarsa,
onların axırı pis olacaq.”
Biz hazırda qalib xalq kimi
özümüzü dünyaya tanıtdıq.
Ermənistanın havadarları onu xilas
edə bilmədilər. Lakin düşmənin bu
məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq üçün
hər cür alçaqlığa, fitnə-fəsada əl
atacağını bilməliyik. Düşmən fürsət
axtaracaq. Necə ki, birinci Qarabağ
müharibəsində ölkəmizdə baş
verən hərc-mərclikdən, hakimiyyət
uğrunda gedən daxili çəkişmələrin
yaratdığı fürsətdən istifadə etmişdi.
Dövlətimizin başçısının dediyi
kimi, “Azərbaycan tarixdə heç vaxt
belə parlaq Zəfər əldə etməmişdir,
tarixdə heç vaxt indiki qədər
güclü olmamışdır. Bizim gücümüz
birliyimizdədir. Biz birlik nümayiş
etdirmişik, əzmkarlıq nümayiş
etdirmişik, qəhrəmanlıq nümayiş
etdirmişik və bunun nəticəsində
dəmir yumruqla düşmənin başını
əzib öz doğma torpaqlarımızı azad
etmişik.”
Hazırda işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizin minalardan
və digər partlayıcı qurğulardan
təmizlənməsi prosesinə başlanılıb.
Şuşa yenidən mədəniyyətimizin
paytaxtı elan edilib. Beynəlxalq
təşkilatlar erməni vandalizminin
fəsadlarını öz gözləri ilə görürlər.
Qurub-yaradan Azərbaycan xalqı ilə
erməni vəhşiliyinin və vandalizminin
fərqi əyani görünür. Tariximizin bu
mərhələsində şəhidlərimizin qanı
bahasına qazandığımız qələbənin
qazisi və şahidi olmaq böyük
xoşbəxtlikdir.

Nazim MUSTAFA,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
Prezident Kitabxanasının
şöbə müdiri
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arix boyu xalqımız zaman-zaman faciələrə,
soyqırımlarına məruz qalıb. Bu faciələrin böyük
bir hissəsi XX əsrdə baş verib. Həmin dəhşətli
faciələrdə xalqımız özünün azadlığı uğrunda mübarizədə
itkilər versə də, nəhayət, 1990- cı il 20 Yanvar qırğınından
sonra azadlıq, istiqlaliyyət istəyinə qovuşdu. 20 Yanvar
faciəsi Azərbaycan tarixində və bütovlükdə XX əsrdə baş
vermiş faciələr içərisində xüsusi amansızlığı ilə seçilir.
Həmin dəhşətli hadisələrdən 30 il keçsə də, o məşəqqətli
gecə heç vaxt unudulmur və sanki dünən baş verib,
yaddaşlarda, həm də xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsi
kimi qalır.

Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin dediyi kimi, 20 Yanvar günü
bizim böyük faciəmizdir, ancaq,
eyni zamanda, Azərbaycan tarixinin
qəhrəmanlıq səhifəsidir. Azərbaycan
xalqı öz iradəsini göstərdi. O gündən
keçən müddət ərzində Azərbaycan,
demək olar ki, tamamilə yeni
mərhələyə qədəm qoydu. Sovet
İttifaqının dağılmasından sonra biz
çox ağır və çətin vəziyyətdə idik,
həm iqtisadi cəhətdən, eyni zamanda, Ermənistanın Azərbaycana hərbi
təcavüzü nəticəsində torpaqlarımız
işğal altına düşmüşdü. Buna baxmayaraq, biz bütün çətin sınaqlardan
çıxa bildik. Bu gün ölkəmiz dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkədir.
Azərbaycan sübut etdi ki, xalqının
iradəsinə əsaslanaraq müstəqil,
azad ölkə kimi uğurla inkişaf edir.
20 Yanvar faciəsindən 31 il
keçməsinə baxmayaraq, hər il
xalqımız bu günü anır, axın-axın
Şəhidlər xiyabanına gedir, azadlıq,
istiqlaliyyət yolunda canlarından
keçən mərd oğul və qızlarımızın
xatirəsini yad edir, ruhlarına dualar
oxuyur.Yaddaşlarımıza soyqırımı kimi həkk olunan 20 Yanvar
faciəsi keçmiş SSRİ rəhbərliyinin
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi
ağır cinayətdir. Təəssüf ki,
bu cinayəti törədənlər, onun
təşkilatçıları hələ də beynəlxalq
müstəvidə hüquqi qiymətlərini, layiq
olduqları cəzasını almayıblar.
Təbii ki, 20 Yanvar hadisəsi
yalnız faciə kimi xatırlanmamalıdır.
Çünki bu hadisə xalqımızın azadlıq
mübarizəsinin şanlı səhifələrindən
biridir. Azadlıq istəyi ilə mübarizəyə
qalxmış dinc əhalini ağır artilleriya, qadağan olunmuş güllələrlə
qətlə yetirən Sovet imperiyasının
rəhbərliyi bu imperiyanın süqutunu
bir az da tezləşdirmiş oldu.
Azadlıq mücadiləsində şəhid
olmuş insanların əziz xatirəsi istər
respublikamızda, istərsə də onun
hüdudlarından kənarda yaşayan
soydaşlarımız tərəfindən daim uca
tutulur, ehtiramla anılır. Bu, elə bir
tarixdir ki, həmin gün Azərbaycan
xalqı uzun illərdən bəri əsarətdə
olduğu sovet imperiyasına qarşı
əliyalın , cəsarətlə mübarizəyə
qalxdı, özünün müstəqillik tarixinin
birinci mərhələsinə qədəm qoydu.
20 Yanvar faciəsi olmasaydı, bəlkə
də Azərbaycan xalqının müstəqilliyə
qovuşması müşkül olardı. Çünki
bu tarix Azərbaycan xalqının uzun
illərdən bəri apardığı müstəqillik
mübarizəsinin məntiqi nəticəsi idi.
Təbii ki, sovet imperiyası
Azərbaycanın müstəqillik əldə
etməsinə heç cür razı ola bilmirdi.
“Torpaqdan pay olmaz!” tələbi ilə
mübarizəyə qalxan xalqımızın haqq
səsi qısa bir vaxtda Kremli silkələdi.
Buna qədər müxtəlif respublikalarda
günahsız insanların haqq səsini

silah-sursatla, qan axıtmaqla boğmağa vərdiş etmiş imperiya öz hərb
maşınını bütün gücü ilə işə salıb
Bakıya yönəltdi və keçmiş SSRİnin o vaxtkı rəhbəri Mixail Qorbaçovun təşkiatçılığı ilə 20 Yanvar
hadisəsini törədərək bu dəfə əllərini
azərbaycanlıların qanına batırdı.
Sovet rejiminin göstərişlərini
yerinə yetirən Azərbaycanın o vaxtkı
rəhbərliyi müxtəlif vasitələrlə bu
faciəni ört- basdır edir, təqsirkarı
özümüzdə axtarırdı. İmperiyanın
törətdiyi qanlı hadisə barsində ilk
dəfə ulu öndər Heydər Əliyev dünya
ictimaiyyətini məlumatlandırdı.
Həmin vaxt Moskvada ciddi
nəzarət altında yaşayan Heydər
Əliyev özünün və ailə üzvlərinin
həyatını riskə qoyaraq, 20 Yanvar
faciəsinin törədilməsindən bir gün
sonra Moskvadakı Azərbaycan
Nümayəndəliyinə gəlib mətbuat
konfransı keçirdi. Ulu öndər orada
bəyanat verərək, bu qətliamı kəskin
şəkildə pisləyib, keçmiş SSRİ
hakimiyyətini ittiham etdi.
Həmin bəyanatdan bəzi
məqamları diqqətə çatdırmaq
istərdim: “...Mən baş vermiş
hadisələr haqqında dünən xəbər
tutmuşam və təbiidir ki, bu hadisəyə
laqeyd qala bilməzdim. Buraya
ən əvvəl ona görə gəlmişəm ki,
Azərbaycanın Moskvada kiçik parçası olan Daimi Nümayəndəliyində
böyük itkilərə səbəb olmuş faciə
ilə bağlı bütün Azərbaycan xalqına
başsağlığı verim. İkinci tərəfdən, bu
məsələyə öz münasibətimi bildirmək
istəyirəm...
Azərbaycanda baş vermiş
hadisələrə gəlincə, mən onları
hüquqa, demokratiyaya yabançı,
humanizmə və ölkəmizdə elan
olunmuş hüquqi dövlət quruculuğu
prinsiplərinə zidd hesab edirəm.
Azərbaycanda yaranmış mürəkkəb
vəziyyətin bir sıra səbəbləri vardır...
Artıq iki ildir ki, Azərbaycan və
Ermənistan arasında millətlərarası
münaqişə gedir. Həmin münaqişəni
Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında
baş verən hadisələr törətmişdir.
Azərbaycan və Ermənistan,
eləcə də ölkənin ali siyasi partiya rəhbərlərinə bu məsələni
tənzimləmək, daxili müharibəyə,
millətlərarası münaqişəyə son
qoymaq və milli mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq hər bir adamın
ümumi federativ ittifaq olan SSRİdə azad yaşamasına şərait yaratmaq üçün iki illik müddət kifayət
idi. Hesab edirəm ki, ötən iki ildə
bu istiqamətdə lazımi səviyyədə iş
aparılmamışdır. Dağlıq Qarabağ
hadisələrinin ilkin mərhələsində
ölkənin ali partiya siyasi rəhbərliyi
tərəfindən vaxtında zəruri tədbirlər
görülsəydi, gərginlik indiki həddə
çatmaz, tərəflər itkilərə məruz
qalmaz, başlıcası isə, 1990-cı il

yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
çoxlu insan qırğını ilə nəticələnən
hərbi müdaxilə üçün də zəmin
yaranmazdı.
Bunlar üçün, ilk növbədə,
Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin artıq sabiq
birinci katibi Vəzirov müqəssirdir.
Bu yüksək vəzifədə olduğu
müddətdə, o, Azərbaycandakı
vəziyyəti sabitləşdirmək üçün heç
nə etməmişdir. Əksinə, özünün səhv
addımları, yaramaz iş üslubu, yanlış
siyasi manevrləri ilə xalqla öz ara-

20 Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının yaddaşından heç vaxt silinməyəcəkdir. Şəhidlərimizin əziz ruhu
daim yaşayacaq, onların əziz xatirəsi Azərbaycan
xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Mən o dəhşətli
gündə yaxınlarını itirmiş bütün insanlara bir daha
başsağlığı verirəm. Şəhidlərimizin ruhu əbədi yaşayacaq və yaşamalıdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Şəhidlərimizin
qanı yerdə qalmadı

sında uçurum yaratmışdır. Xalq isə
hiddətlənmişdir. Elə buna görə də
Bakıda və Azərbaycanın digər şəhər
və rayonlarında aylarla davam edən
mitinqlərdə dəfələrlə Azərbaycanın
partiya rəhbərlərinin istefası tələbi
irəli sürülmüşdür. Söhbət, əslində,
Vəzirovun istefasından gedirdi.
Bəs bu məsələ indiyə kimi niyə
həll olunmamışdır? Yalnız dünən
Bakı şəhərinə ordu yeridildikdən,
qırğın və dağıntılar baş verdikdən
sonra Vəzirov Azərbaycandan,
əslində, qaçmışdır. Bu, böyük
səhvdir. Ən böyük səhv isə, sözsüz
ki, qeyri-ciddi, bu yüksək vəzifəyə
əsla yaramayan adamın bir vaxt

Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinə birinci katib
təyin edilməsi idi”.
Ulu öndər Azərbaycandakı
vəziyyəti öz axarına salmaq, siyasi
həyatdakı qeyri-sabitliyi nizamlamaq
üçün kifayət qədər imkan olduğunu
bildirmiş, camaatı sakitləşdirmək
üçün də imkanların tükənmədiyini
diqqətə çatdırmış, məsələni siyasi
cəhətdən tənzimləmək, xalqla
mükaliməyə girmək üçün əlverişli
imkanlar olduğunu demişdir.
Lakin onlardan səmərəli istifadə
edilməmişdir. Nəhayət, 19-dan 20nə keçən gecə sovet ordusunun,
SSRİ DİN-in böyük kontingenti Bakı
şəhərinə yeridilmişdir. Nəticəsi isə

Şəhid və qazilərin tanıdılması
istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir
İkinci Qarabağ müharibəsində rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun tarixi zəfəri ölkə əhalisinin
bütün təbəqələri, xüsusilə yeniyetmə və gənclər arasında vətənpərvərlik hissinin daha da güclənməsinə
səbəb olmuşdur. Son günlər bir çox dövlət qurumları və ictimai təşkilatlar tərəfindən Vətən yolunda
canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin, həmçinin
bu müqəddəs yolda qazi olmuş həmvətənlərimizin
tanıdılması ilə bağlı bir çox maraqlı tədbirlər həyata
keçirilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin
rəisi Əhməd Ramazanov bu istiqamətdə görülən
işlər barədə söhbət açarkən demişdir:

--Fəxrlə bildirmək istəyirəm ki, 44 günlük Vətən müharibəsində xalqımız 30 illik
Qarabağ həsrətinə qovuşaraq, həqiqətən
tarixi qələbə qazanmışdır. Bu möhtəşəm
uğur müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin müdrik liderliyi və yüksək
qətiyyəti, rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
qəhrəmanlığı, bütün xalqımızın sarsılmaz
birliyi sayəsində mümkün olmuşdur.
Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının
azad olunması uğrunda apardığı şərəfli və
gərgin mübarizə artıq başa çatmışdır. Vətən
müharibəsində əldə olunan möhtəşəm qələbə
qəlbimizə, ruhumuza sonsuz sevinc və qürur
hissləri bəxş etmişdir. Azərbaycan xalqı haqlı
olaraq öz igid, qorxubilməz oğulları ilə fəxr edir
və uzun illər bundan sonra da fəxr edəcək.
İkinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanları və
qazilərini, onların hər birinin nümayiş etdirdiyi
qeyri-adi şücaətləri cəmiyyətə yaxından tanıtmaq müqəddəs vəzifədir.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin rəhbərliyi, onun mərkəzi və
yerli qurumları son günlər ərzində şəhid və
qazilərimizin tanıdılması məqsədi ilə geniş

fəaliyyət proqramı hazırlayaraq, onun icrasını uğurla həyata keçirməyə başlamışdır.
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin
rəhbərliyi və bütün əməkdaşları bu sahədə
öz üzərlərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən
layiqincə gəlməyə çalışırlar.
Əvvəlcə, onu qeyd etmək istəyirəm ki,
Vətən müharibəsi şəhidləri və qazilərinin tanıdılması məqsədilə regional idarənin tərkibində
olan idarə və müəssisələrin əməkdaşlarından
ibarət təşəbbüs qrupları yaradılmışdır. Həmin
qrupların üzvləri Vətən müharibəsində şəhid
olan qəhrəmanlarımızın ailələrini ziyarət edir,
şəhidlərimizin doğmalarının köməyilə onların şərəfli ömür yolları barədə məlumatlar
toplayırlar. Hər bir şəhid haqqında toplanan
ətraflı məlumatlar əsasında qısametrajlı filmlər
hazırlanır.
Bu videoçarxlar idarənin rəsmi facebook
səhifəsində və digər internet resurslarında yerləşdirilir. Bununla da, ictimaiyyətin
şəhidlərimiz haqqında kifayət qədər dolğun
məlumatlandırılması təmin olunur.
Fəxrlə bildirmək istəyirəm ki, şəhid və
qazilərimizn tanıdılması ilə bağlı görülən işlər
əhali tərəfindən dərin maraq və razılıq hissilə

qarşılanır. Şəhid və qazilərin doğmaları bu
barədə söz düşəndə xalqımızın sevimli lideri
Prezident İlham Əliyevin Vətən müharibəsi
iştirakçılarına göstərdiyi diqqət və qayğıdan
məmnun qaldıqlarını bildirməyi özlərinə borc
bilirlər.
Yeri gəlmişkən, ötən ilin son günü axşamı
hamı kimi mən də möhtərəm Prezidentimizin
Azərbaycan xalqına Yeni il müraciətini böyük
maraqla dinlədim. Bu olduqca parlaq və dərin
məzmunlu çıxışda dövlətimizin başçısı 2020-ci
ilə ölkəmizdə əldə olunan uğurlardan, xüsusilə
Vətən müharibəsində xalqımızın parlaq
qələbəsindən geniş bəhs etdi. Cənab İlham
Əliyev Qarabağda möhtəşəm Qələbəmizin
əldə olunmasında xalq-iqtidar birliyinin
əhəmiyyətini bir daha vurğulayaraq dedi:
“Müharibə arxada qaldı. Müharibə bizim gücümüzü göstərdi, əyilməz iradəmizi göstərdi,
birliyimizi göstərdi, müharibə rəmzinə, qələbə
rəmzinə çevrilən dəmir yumruq öz gücünü göstərdi. Bu, həm birlikdir, həm gücdür.
Cəmiyyətimizdə birlik də var, ölkəmizin
gücü də var və həmişə olacaq. Əgər kimsə
Ermənistanda bu gün revanş hissi ilə yaşayırsa, böyük səhv edir. O 44 günlük müharibəni

göz qabağındadır. Bunun törətdiyi
faciələr hamımıza məlumdur.
Heydər Əliyev belə qərar qəbul
etmiş adamların hərəkətini kəskin
pisləyərək, siyasi qəbahət saymışdır. Müdrik şəxsiyyət Azərbaycana
kənardan böyük ordu kontingenti
yeridilməsinin səhv qərar olduğunu
bildirərək demişdir ki, respublikada
neçə ordu birləşməsinin olduğu
mənə yaxşı bəllidir. Azərbaycanda
kifayət qədər -- 4-cü Ordu, Xəzər
Hərbi Dəniz Donanması, desant
qoşunlarının diviziyası, Hava
Hücumundan Müdafiə Qoşunları,
DİN-in daxili qoşun birləşmələri
vardır. Bütün bunlardan sonra Bakıya əlavə qoşun yeritmək
nəyə lazım idi? Əgər belə zərurət
var idisə, orada yerləşən hərbi
hissələrdən də istifadə etmək olardı.
Belə qərar qəbul edən Azərbaycan
rəhbərliyi, hamıdan əvvəl isə bərk
ayaqda Azərbaycanı qoyub qaçmış Vəzirov öz xalqı qarşısında
məsuliyyət daşımalıdır. Ölkənin ali
siyasi rəhbərliyinə yanlış məlumat
verənlər də məsuliyyət daşımalıdır.
Qırğın törədənlərin hamısı layiqincə
cəzalandırılmalıdır.
20 Yanvar faciəsinə vaxtında siyasi-hüquqi qiymət verilmədi. Hətta
sonradan hakimiyyəti ələ keçirənlər
də bu barədə düşünmədilər. 1993cü ilə qədər faktiki olaraq heç bir
tədbir görülməmişdi. 1990-cı il yanvarın 22-də çağırılan Azərbaycan
Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası öz
işini yarımçıq qoymuş və sonrakı sessiyalarda da bu məsələnin
müzakirəsi davam etdirilməmişdi. Ali
Sovetin Yanvar hadisələrini tədqiq
etməli olan komissiyasının işi başa
çatdırılmamış qalmışdı.
Yalnız Heydər Əliyevin 1993-cü
ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra
1990-cı ilin Yanvar faciəsinə dövlət
səviyyəsində tam siyasi-hüquqi
qiymət verildi. “20 Yanvar faciəsinin
4-cü ildönümünün keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 5 yanvar 1994-cü il
tarixli fərmanında deyilirdi: “Xalqımızın tarixinə qanlı Yanvar faciəsi kimi
daxil olmuş 1990-cı ilin yanvarın
20-də Azərbaycan öz azadlığı və
müstəqilliyi uğrunda ilk şəhidlərini

onlar heç vaxt unutmasınlar. Bundan sonra
əgər kimsə Azərbaycan xalqını təhqir etməyə
çalışsa, elə dərsini alacaq ki, o 44 günlük
müharibə onun yanında yalan olacaq”.
Bəli, ötən il Azərbaycan üçün həqiqətən
çox əlamətdar bir il olmuşdur. Xalqımız 30
illik Qarabağ arzusuna qovuşub. Vətən
müharibəsində elə bir böyük zəfər qazanılıb
ki, illər, qərinələr, əsrlər boyu gələcək nəsillər
bununla fəxr edəcək.
Məlum olduğu kimi, ötən il dekabrın 10-da
Bakının Azadlıq prospektində xalqımızın ikinci
Qarabağ müharibəsində parlaq qələbəsinə
həsr olunmuş möhtəşəm Zəfər paradı keçirildi. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin
tədbirdəki parlaq, dərin məzmunlu çıxışları
dinlədikcə qəlbim sevincimdən köksümə sığmırdı. Düşündüm ki, Azərbaycan və Türkiyə
xalqlarının dostluğu və qardaşlığı əbədidir və
heç bir qüvvə bu birliyi sarsıda bilməz. Biz bir
yerdə olanda daha güclü və qüdrətli oluruq.
Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq
istərdim. Ötən ilin sonlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyevanın işğaldan azad edilmiş Qubadlı və
Zəngilan rayonlarına səfəri də yaxşı yadımdadır. Televiziyadan nümayiş etdirilən kadrlardan bəlli oldu ki, mənfur düşmən Qarabağın
digər bölgələrində olduğu kimi, Qubadlı və
Zəngilandakı demək olar ki, bütün evləri,
bağçaları, məktəbləri, mədəniyyət abidələrini
dağıtmışdır, ağacları qırmışdır, meşələri
yandırmışdır. Dünya bütün bunları görüb şoka
düşür. Bəli, erməni vandalizmi, barbarlığı
sərhəd tanımır.
Ermənilərdən tam fərqli olaraq,
Azərbaycan xalqı qurub-yaradan xalqdır.
Zərrə qədər şübhə yoxdur ki, biz o doğma
əraziləri, kənd, qəsəbə və şəhərləri yenidən
dirçəldəcəyik, laləzara, gülüstana çevirəcəyik.
Qarabağın əsl sahibləri olan qaçqın və
məcburi köçkünlərimiz doğma yurdlarına
qayıdacaqlar. Həyat yenidən normal məcraya
düşəcək. Yeni ailələr qurulacaq, həyətbacalarda körpə səsləri eşidiləcək.
Gözəl, bənzərsiz Qarabağ qədim muğam və mədəniyyət məkanıdır. Əminəm
ki, dövlətimizin dəstəyi ilə milli musiqimiz,
mədəniyyətimiz daha da inkişaf edəcək.

Söhbəti qələmə aldı:
Səməd HÜSEYNOĞLU, “Xalq qəzeti”

vermişdir. Tarixin yaddaşına qanla
yazılmış həmin gündən bizi 4 illik
zaman məsafəsi ayırır. Təəssüf ki,
4 il ərzində 20 Yanvar hadisələrinə
dövlət səviyyəsində lazımi siyasi-hüquqi qiymət verilməmişdir”.
Fərmanda Milli Məclisə 20 Yanvar hadisələrinə tam siyasi-hüquqi
qiymətin verilməsi, bu məqsədlə
parlamentin xüsusi sessiyasının
keçirilməsi məsələsinə baxılması tövsiyə edilirdi. Milli Məclisdə
müzakirələrin yekunu olaraq 1994cü il martın 29-da qəbul edilən
qərarda, nəhayət ki, 1990-cı ilin
qanlı 20 Yanvar faciəsinə dövlət
səviyyəsində tam siyasi-hüquqi
qiymət verildi. Qərarda 1990-cı ilin
20 Yanvar hadisələri Azərbaycanda
vüsət almış milli-azadlıq hərəkatını
boğmaq, suveren bir dövlət amalı ilə ayağa qalxan xalqın inam
və iradəsini qırmaq, belə bir yola
qədəm qoyan xalqa sovet hərb
maşınının gücünü nümayiş etdirmək
məqsədilə totalitar kommunist rejimi
tərəfindən hərbi təcavüz və cinayət
kimi qiymətləndirildi.
1994-cü il yanvarın 12-də keçirdiyi müşavirədə Prezident Heydər
Əliyev bu barədə deyirdi: “...Xalqa
təcavüz olunmuş, günahkarlar isə
hələ müəyyənləşdirilməmişdir. Görünür ki, ötən yaxın illərdəki Sovetlər
Birliyi, respublika rəhbərliyi, məsul
şəxslər öz mənafeləri naminə bu
böyük faciənin əsl mahiyyətini xalqa
bəyan etməmişlər”.
20 Yanvar gününün “Ümumxalq
Hüzn Günü” kimi elan olunması,
“20 Yanvar şəhidi” fəxri adının təsis
olunması, 20 Yanvar şəhidlərinin
ailələrinin və 20 Yanvar əlillərinin
sosial müdafiəsi işlərinə başlanması
ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır.
Azərbaycan dövləti tərəfindən
20 Yanvar şəhidlərinin adının
əbədiləşdirilməsi, onların ailələrinə
qayğı göstərilməsi istiqamətində
ulu öndərin siyasi kursunun davamı olaraq, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən bu istiqamətdə mühüm
əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət başçımızın rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən sosial siyasət
həmin kateqoriyadan olan insan-

ların da sosial müdafiəsinin ildənilə güclənməsinə imkan verib.
İndiyədək müharibə əlilləri və
şəhid ailələri sırasında 20 Yanvar
əlilləri və şəhid ailələrinin mənzillə,
minik avtomobilləri ilə təminatı bu
layihənin tərkib hissəsidir.
20 Yanvar şəhidlərinin ailələri və
20 Yanvar əlilləri Prezident təqaüdü
ilə, əlilliyə görə müavinət və ya
pensiya ilə təmin edilirlər. 2019-cu
ildə təqdim edilən iki sosial paket
çərçivəsində onların müavinət və
təqaüdləri də orta hesabla 100 faiz
artırılıb, I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə
qulluq edənlər üçün Prezidentin aylıq təqaüdləri təsis edilib. Müharibə
əlilləri və şəhid ailələri kimi, 20
Yanvar əlilləri və şəhid ailələrinin
ölkəmizin ali və orta ixtisas təhsil
müəssisələrində ödənişli təhsil alan
övladlarının təhsil haqqı dövlət
büdcəsi hesabına ödənilir.
20 Yanvar bizim böyük
faciəmizdir, ancaq, eyni zamanda,
Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq
səhifəsidir. Azərbaycan xalqı
öz iradəsini göstərdi. O gündən
keçən müddət ərzində ölkəmiz,
demək olar ki, tamamilə yeni
mərhələyə qədəm qoydu. Xalqımız öz cəsarətini, mərdliyini,
qəhrəmanlığını, torpaqlarımızın
hər qarışı uğrunda canını qurban
verməyə hazır olduğunu 20 Yanvar
faciəsindən 30 il sonra – 2020- ci
ildə də nümayiş etdirdi.
Dünyanın ən reytinqli
təşkilatlarının 30 il ərzində nizamlamaya bilmədikləri Ermənistan
–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
və rəşadətli ordumuzun gücü,
qüdrəti sayəsində 44 gün ərzində
son qoyuldu. Şəhidlərimizin qanı
yerdə qalmadı. Azərbaycan Ordusu
düşmənə divan tutaraq işğal altında
olan ərazilərimizi azad etdi və
Azərbaycanı bütövləşdirdi.

Çingiz QƏNİZADƏ,
Demokratiya və İnsan
Hüquqları Komitəsinin sədri,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Əlcəzair KİV-ləri
AZƏRTAC-la əməkdaşlığın
perspektivlərindən yazırlar

 Əlcəzairin “əl-Fəcr”, “əl-Hərir”,
“nn-algeria” xəbər portalları AZƏRTAC-la əməkdaşlığın
perspektivlərindən yazırlar.
AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov ilə Əlcəzairin
Azərbaycandakı səfiri xanım Salima Abdelhak arasında keçirilmiş
görüşdən bəhs edən KİV-lər, media sahəsində birgə layihələrin
reallaşdırılması, məlumatların operativ mübadiləsi məsələlərinin
müzakirə edildiyini diqqətə çatdırıblar.
Yayılan informasiyalarda, həmçinin AZƏRTAC-ın Əlcəzair Xəbər
Agentliyi (APS) ilə bir sıra beynəlxalq və regional media qurumları
çərçivəsində, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Milli Xəbər
Agentlikləri Birliyində əməkdaşlıq etdiyi vurğulanıb, agentliklər arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin önəminə dair görüşdə
səsləndirilən fikirlər əksini tapıb.
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Şahmar Mövsümov: Tətbiq olunan sərt
karantin rejimi öz müsbət nəticələrini verib
 Azərbaycanda
koronavirusla bağlı aparılan
hərtərəfli mübarizə tədbirləri öz
müsbət nəticələrini verməkdədir.

Yanvarın 11-də Moskvada
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
və Ermənistanın baş naziri Nikol
Paşinyan arasında keçirilən üçtərəfli
görüşdə 2020-ci il noyabrın 10-da
Dağlıq Qarabağa dair imzalanmış
üçtərəfli bəyanatın reallaşdırılmasının
gedişi, mövcud problemlərin aradan
qaldırılmasına və regionda dinc həyatın qaydaya salınmasına
dair sonrakı addımlar birlikdə müzakirə olundu.

Bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi brifinqdə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi –Prezident Administrasiyasının iqtisadi məsələlər və innovativ
inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar
Mövsümov bildirib.
Prezidentin köməkçisi qeyd edib
ki, dekabrın 14-dən tətbiq olunan sərt
karantin rejimi öz müsbət nəticələrini
verib. Hazırda vaksinasiya prosesi
önəmlidir. Yoluxma əmsalının 31 faizdən
5 faizə enməsi müəyyən yumşalmalara getməyə əsas verir. Biz bir neçə
mərhələdən ibarət yumşalma prosesinə
start veririk.

Yanvarın 18-dən Azərbaycanda
vaksinasiya başlayacaq
Yanvarın 18-dən Azərbaycanda vaksinasiyanın başlanmasına qərar verilib.
Bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin köməkçisi–
Prezident Administrasiyasının iqtisadi
məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti
şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov
deyib.
Ş.Mövsümov bildirib ki, ilk mərhələdə
tibb işçiləri vaksinasiya olunacaq.

Fevralın 1-dən Azərbaycanda
vaksinasiyanın ikinci
mərhələsinə başlanacaq
Azərbaycanda koronavirusa qarşı
vaksinasiya Prezident İlham Əliyevin
və Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın diqqət mərkəzindədir.
Azərbaycan vaksinasiyaya başlayan
ilk ölkələr sırasındadır. Dünyada əksər
ölkələr hələ vaksinasiyaya başlamayıb.
Eyni zamanda, Azərbaycan ən yüksək
keyfiyyətli vaksinlərin əldə edilməsinə
nail olub.

Bunu Operativ Qərargahın yanvarın
16-da keçirdiyi brifinqdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin köməkçisi
Şahmar Mövsümov deyib.
Şahmar Mövsümov bildirib ki, yanvarın 18-dən vaksinasiya başlayacaq və
ilk olaraq tibb işçiləri vaksinasiyaya cəlb
olunacaq. Bu proses təqribən iki həftə
davam edəcək. Növbəti mərhələdə fevralın 1-dən yaşı 65-dən yuxarı olan
vətəndaşların vaksinasiya edilməsinə
başlanılacaq.

AZƏRTAC

Test nəticəsi pozitiv
olanların sayı 226 min 549-dur
 Dünyada koronavirusa yoluxma sayı 94 milyonu keçib.
Ölüm sayı 2 milyondan çoxdur. Dünən dünya üzrə yeni yoluxmaların
sayı 706 min olub.
Bunu dünən Nazirlər Kabineti
yanında Operativ Qərargahın təşkil
etdiyi mətbuat konfransında Tibbi Ərazi
Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB)
Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu
departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva
söyləyib.
O bildirib ki, hazırda ölkəmizdə aktiv
xəstə sayı 9793-ə enib. Bugünədək
ölkəmizdə “E-təbib” sisteminə düşən,
yəni test nəticəsi pozitiv olanların sayı
226 min 549-dur.

Hazırda aparılan testlər
arasında pozitiv nəticələrin
payı 5 faiz təşkil edir
Dekabrın 14-də yoluxma əmsalı, yəni
aparılan testlərin içində pozitiv nəticələrin
payı 31 faizə çatmışdı. Bu, çox böyük
rəqəmdir. Hazırda isə yoluxma əmsalı 5
faizə qədər enib.
Bunu bu gün Nazirlər Kabineti
yanında Operativ Qərargahın təşkil
etdiyi mətbuat konfransında Tibbi Ərazi
Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB)
Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu
departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva
söyləyib.
Y.Qarayevanın sözlərinə görə,
buna sərtləşdirilmiş karantin rejimi və
vətəndaşların qaydalara daha ciddi riayət
etməsinin nəticəsində nail olunub.

Peyvəndi vurdurandan
sonra özümüzü qorumağa
davam etməliyik
Vaksin vurduran insan yaxınları
üçün təhlükə yarada bilməz. Vaksin
vurulan kimi insanı qorumur. Bu, ümumi
vaksinasiya prinsipidir. Vaksinasiyadan
bir müddət sonra orqanizmə yeridilmiş
preparata qarşı anticisimlər, qoruyucu
maddələr əmələ gəlməyə başlayır. Bu,

vaksinasiya, yəni aktiv immunizasiyanın
prinsipidir və həmişə belə olur.
Bunu Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində Tibbi Ərazi
Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB)
Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu
departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva
deyib.
“Peyvəndi vurdurandan sonra
özümüzü qorumağa davam etməliyik.
Peyvənd iki dozadan ibarətdir. Birinci
dozanı vurduran insanlar virusa yoluxsalar, xəstəliyi yüngül keçirərlər, vaksinin müəyyən qoruyuculuğu olsa da,
tam istədiyimiz nəticəni almaya bilərik.
Ona görə də çox diqqətli olmalıyıq. Hər
kəs vaksinasiyaya ciddi yanaşmalıdır.
Vaksinasiyanın aparılması risk qrupunda olan, xəstəliyi ağır keçirən, ağırlaşıb reanimasiya və intensiv terapiya
şöbələrinə düşən xəstələrin sayını
azaltmaq üçün lazımdır. 70-80 faiz əhali
bu xəstəliyi ayaqüstə keçirə bilər. Lakin
ağır keçirən, xəstəxanaya, hospitalizasiyaya ehtiyac olan insanlar yetərincə
olur, ona görə də biz qapanmalara
getməli oluruq. Hər kəs öz məsuliyyətini
başa düşməlidir. Bizim hədəflərimiz
yaşlılar və xroniki xəstəliyi olanlardır”, deyə Y.Qarayeva qeyd edib.
O, həmçinin bildirib: “Hər kəsə
müraciət edərək xahiş edirəm ki,
nəticələr yaxşı olsa da qorunma
tədbirlərinə indiki şəkildə davam edək.
Yeni qapanmalara getməmək üçün
əlimizdən gələni edək ki, bu rejimdən
çıxa bilək. Karantin rejiminə getməmək
üçün bu gün yalnız vaksinasiya yetərli
deyil. Hər kəs məsuliyyətini dərk edərək
sanitar-gigiyenik qaydalara da əməl
etməli, vaksinasiya strategiyasında
nəzərdə tutulan risk qrupları mütləq olaraq, vaksinasiyaya cəlb olunmalıdır”.

Sərtləşdirilmiş karantin
rejimi çarpayı fondunda
yerlərin boşalmasına, hətta
reanimasiyada olan çarpayıların
boşalmasına səbəb olub
Sərt karantin rejiminin tətbiqindən
əvvəl və sonra rəqəmlərdəki azalma
nəzərə çarpır. Belə ki, dekabrın 14-dən
20-dək olan həftədə 26 min 214 yeni
yoluxma halı olub. Yanvarın 4-dən 10-dək
Azərbaycanda 4386 nəfər koronavirusa
yoluxub.
Bunu Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargahın təşkil etdiyi mətbuat
konfransında Tibbi Ərazi Bölmələrini
İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Xəstəliklərin
profilaktikası və kontrolu departamentinin
müdiri Yaqut Qarayeva söyləyib.
“Sağalanların sayına baxsaq, əgər
dekabrın ortalarında həftə ərzində 27 min
861 nəfər sağalırdısa, indi bu göstərici
13 min 838-dir. Rəqəm az olsa da, bunu
yeni yoluxanlarla müqayisə etməliyik. Yeni
yoluxanlarla sağalanların arasında 3-4
dəfə fərq var. Yəni sağalanların sayı yeni
yoluxanların sayından 3-4 dəfə çoxdur.
Bu da çarpayı fondu və reanimasiyada
olan yataqların sayı baxımından önəmlidir.
Sərtləşdirilmiş karantin rejimi çarpayı
fondunda yerlərin boşalmasına, hətta reanimasiyada olan çarpayıların boşalmasına
səbəb olub”, - deyə Y.Qarayeva bildirib.

AZƏRTAC

Şuşada vaksinlərin saxlanma məntəqəsi qurulur
 Ölkə üzrə vaksinlərin
saxlanma məntəqələri demək
olar ki, bütün rayonlarda
mövcuddur. Vaksinasiya prosesi
üçün infrastruktur tam hazır
vəziyyətdədir.
Bunu dünən Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi
mətbuat konfransında Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyənin təşkili şöbəsinin müdiri
Teymur Musayev söyləyib.
Onun sözlərinə görə, Şuşada da belə
bir məntəqə qurulur və yaxın zamanlarda
fəaliyyət göstərəcək.

İlkin mərhələdə səhiyyə işçiləri,
65 yaşdan yuxarı şəxslər,
hüquq-mühafizə orqanları
tərəfindən əks-epidemik tədbirlərə
cəlb olunan heyət peyvənd olunacaq
Vaksinasiya strategiyasında COVID-19 infeksiyası əleyhinə vaksinasiya
ilə əhatə olunan əhali qrupları sosial
cəhətdən və tibbi cəhətdən yüksək risk
qrupu olaraq ayrılır. Sosial cəhətdən
yüksək risk qrupuna səhiyyə işçiləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları,

Moskva görüşündə “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi”nin arxada qaldığı vurğulandı

hərbi qulluqçular, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, sosial müəssisələrdə daimi
yaşayanlar, “ASAN xidmət”, “DOST”
mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları və
provayderlərin, poçt sahəsində, bank
sektorunda birbaşa əhali ilə təmasda
olan işçilər aiddirlər.
Tibbi cəhətdən yüksək risk qrupuna yaşı 65-dən yuxarı olan, yəni
yaşlı əhali, tənəffüs sisteminin xroniki
xəstəlikləri, xroniki hemodializ xəstələri,
II tip şəkərli diabetdən əziyyət çəkən 50
yaşdan yuxarı əhali, 18 yaşından yuxarı
piylənmədən əziyyət çəkənlər aiddir.
Bunu bu gün Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın təşkil etdiyi
mətbuat konfransında Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyənin təşkili şöbəsinin müdiri
Teymur Musayev söyləyib.

O bildirib: “Vaksinasiya strategiyasının icra mərhələləri üzrə əhali qruplarına gəlincə, ilkin mərhələdə səhiyyə
işçiləri, 65 yaşdan yuxarı şəxslər, hüquq
mühafizə orqanları tərəfindən əksepidemik tədbirlərə cəlb olunan heyət
peyvənd olunacaq.
İkinci mərhələdə tibbi cəhətdən
yüksək riskli olanlar - tənəffüs sistemi,
hemodializ, şəkərli diabet, piylənmə kimi
xroniki xəstəlikləri olanlar, 50 yaşdan yuxarı olan və ən az bir xroniki xəstəlikdən
əziyyət çəkənlər, təhsil və sosial sektorda
çalışanlar, sosial müəssisələrdə daimi
yaşayanlar, “ASAN xidmət”, “DOST”
mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları
və provayderlərin, poçt sahəsində,
bank sektorunda birbaşa əhali ilə
təmasda olan işçilər, yüksəkriskli şəraitli
işlərdə çalışan şəxslər - cəmiyyətin
fəaliyyəti üçün həyati vacib sahələrdə
çalışan və əhəmiyyətli dərəcədə daha
yüksəkriskli sahələrdə çalışan - milli və regional təhlükəsizlik, ədliyyə,
maliyyə və s. sahələrində çalışanlar
peyvəndlənəcəklər”.

AZƏRTAC

10 noyabr üçtərəfli bəyanatının
videoformat şəklində imzalandığını və
bununla bağlı təmasların telefon danışıqları ilə baş tutduğunu nəzərə alsaq,
bu, Vətən müharibəsində Azərbaycanın
tarixi zəfəri və Ermənistanın hərbi
kapitulyasiyasından sonra 3 ölkə
rəhbərinin ilk birbaşa danışıqları idi.
Müzakirələrdən sonra verilmiş üçtərəfli
bəyanat Azərbaycanın milli maraqları
baxımından növbəti uğurlu addımdır.
Bu rəsmi açıqlamada ifadə olunan
müddəalar Azərbaycanın milli maraqlarına, taktiki və strateji hədəflərinə cavab
verir. Əldə edilmiş növbəti razılaşmanı
əks etdirən bu bəyanat bütövlükdə
regionda iqtisadi, ticari və nəqliyyat

əlaqələrinin bərpasına həsr olunub və
bunun üçün konkret və işlək mexanizmi
özündə əks etdirir.
Razılaşmaya əsasən, qarşıda
duran məsələlərin uğurlu həlli üçün
hər 3 ölkənin baş nazirinin müavinləri
səviyyəsində birgə İşçi Qrupu yaradılır
və bu heyətə martın 1-dək avtomobil, dəmiryolu xəttlərinin açılması və
müxtəlif iqtisadi layihələrin icrası ilə
bağlı konkret təkliflər hazırlayıb təqdim
etmək tapşırılır. Bu isə o deməkdir ki,
11 yanvar bəyanatı noyabrın 10-da
imzalanmış sənədin 9-cu maddəsinin
icrası üçün konkret mexanizm və vaxt
çərçivəsi müəyyən edir ki, bu da çox
önəmli nəticədir.

II Qarabağ müharibəsində əldə
etdiyimiz şanlı qələbədən, ərazi bütövlüyümüzü və beynəlxalq səviyyədə
tanınan sərhədlərimizi bərpa etdikdən
sonra regionda kommunikasiyaların
açılmasında, iqtisadi və ticari əlaqələrin
bərpa olunmasında tərəflərin üçü də,
üstəlik Türkiyə və İran da maraqlıdır. Çünki 30 ildən sonra Azərbaycan
Ermənistan ərazisindən keçən nəqliyyat
kommunikasiyaları vasitəsilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə əlaqə imkanına,
Ermənistan isə Azərbaycan ərazisindən
keçməklə Rusiyaya, İrana dəmir yolu
çıxışı imkanına malik olacaq. Bunlardan
əlavə, Azərbaycan Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisindən keçməklə
Türkiyə bazarına çıxış əldə edəcək,
Türkiyənin, İranın və Rusiyanın dəmir
yolu arteriyaları da birləşəcək.
Önəmli nəticələrdən biri də odur
ki, Moskva görüşü zamanı, eləcə də
imzalanmış bəyanatda “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi” ifadəsi işlədilmədi, əksinə
münaqişənin arxada qaldığı vurğulandı.
Bu da o deməkdir ki, artıq bu ifadə
keçmişdir. Nəticədə, Moskva bəyanatı
ilə yaradılacaq işçi qrupları, həyata
keçiriləcək infrastruktur layihələri ancaq
dövlətlər arasında icra olunacaq.

Əhliman ƏMİRASLANOV,
Milli Məcisin Səhiyyə komitəsinin
sədri, akademik

Əminik ki, bütün Qarabağ
qısa müddətdə bərpa ediləcək
Azərbaycan 44 günlük Vətən savaşında
şanlı qələbə qazanaraq təxminən 30
ildən bəri Ermənistanın işğalı altında
qalmış tarixi torpaqlarını azad etdi.
Hazırda isə Prezident İlham Əliyev azad
edilmiş ərazilərin bərpası istiqamətində
konkret qərarlar qəbul etməkdədir. Dövlət
başçısının bu günlərdə Şuşaya səfəri də
bu məqsədlərin reallaşması istiqamətində
növbəti addım idi.
Azərbaycan ictimaiyyəti
Prezident İlham Əliyevin bu
səfərini böyük maraqla izlədi.
Səfər zamanı ƏhmədbəyliFüzuli-Şuşa avtomobil
yolunun 27-ci kilometrində
Füzuli-Şuşa yolunun, eləcə
də Füzuli rayonunda hava
limanının təməllərinin qoyulması artıq ərazilərdə bərpa və
yenidənqurma işlərinin uğurla
davam etdiyini göstərir.
Azərbaycan lideri Şuşa
istiqamətində irəliləyərkən
yollar boyu dağıdılmış yaşayış
məntəqələrimiz haqqında
ictimaiyyətə məlumat verir,
çəkiləcək yollar, tikiləcək
körpülər, görüləcək işlər
barədə danışırdı. Bütün
bunlar, təbii ki, ictimaiyyət
tərəfindən böyük ruh
yüksəlkliyi ilə qarşılandı.
Dövlət başçısı böyük qürur
hissi ilə qeyd etdi ki, Füzuli-

Şuşa yolunun və Füzuli hava
limanının təməli qoyuldu.
Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 2800 metr olacaq hava
limanı beynəlxalq standartlara
uyğun infrastrukturla təchiz
ediləcək. Burada təyyarələrin
qəbulu və yola salınması,
eləcə də sərnişinlərin rahatlığı
üçün hər cür şərait yaradılacaq.
Cənab İlham Əliyev Şuşa
şəhərində olarkən bəyan
etdi ki, Şuşa onun tərəfindən
Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan edilib və artıq
şəhərin bərpası və tarixi
simasının özünə qaytarılması
istiqamətində işlərə start verilib. Prezident əminliklə bildirdi:
“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”.
Dövlət başçısı hərbçilərlə
görüşdə bildirdi ki, noyabrın 8-i – Zəfər günü
xalqımızın tarixində əbədi
qalacaq. Noyabrın 8-də
Azərbaycan xalqı üçün çox
əziz olan qədim Şuşa şəhəri
azad edilib. Şuşanın işğaldan azad edilməsi böyük
qəhrəmanlıq, peşəkarlıq,
milli ruh sayəsində baş tutub.
Azərbaycan hərbçiləri bütün
bu ülvi xüsusiyyətləri nümayiş etdiriblər: “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”.
Bizim qalib xalq olduğumuzu deyən dövlət başçısı
dedi ki, Şuşada sonuncu dəfə
39 il bundan əvvəl olub və
birinci dəfə yanvarın 14-də
gəlib. “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”.
Azərbaycan lideri İlham
Əliyev indiyədək xalq qarşısında verdiyi bütün sözlərə
əməl edib. İnanırıq ki,
onun Şuşada səsləndirdiyi
fikirlər də qətiyyətlə həyata
keçiriləcək. İlk növbədə isə,
Şuşanın bərpası planlı şəkildə
həyata keçiriləcək. Və Prezidentin dediyi kimi, bundan
sonra bizim hərbçilərimiz,
qəhrəman övladlarımız Şuşanı göz bəbəyi kimi qoruyacaqlar.

Əziz ƏLƏKBƏRLİ,
Milli Məclisin deputatı

Bu gün xalqımız özünün ən gözəl, şad günlərini yaşayır. 30 illik
yurd həsrətinə, status-kvoya, təmas xəttinə birdəfəlik son qoyuldu.
Dünyanın ən nüfuzlu təşkilatlarının 30 il ərzində qarşısında aciz
qaldıqları Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
qəhrəman ordumuz 44 gün ərzində icra etdi. İndi dövlət başçımız öz ailə
üzvləri ilə birlikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərə gedir, Azərbaycan
Bayrağını qaldırır, həmin ərazilərdəki məscidlərimizi ziyarət edir . Dünya
ictimaiyyəti Azərbaycanın gücünün, qüdrətinin şahidi olur.

Cıdır düzü... armudu stəkanda
çay və Şuşa paxlavası
Möhtərəm Prezidentimizin ailə
üzvləri ilə birlikdə növbvəti səfəri Şuşaya oldu. Səfər zamanı Füzuli- Şuşa
yolunun və hava limanının təməlləri
qoyuldu. Sonra dövlətimizin başçısı
Şuşa şəhərində üçrəngli bayrağımızı ucaltdı. Burada hərbçilərimizlə
görüşən Prezident, Ali Baş Komandan 8 noyabrın xalqımızın tarixində
əbədi qalacağını dedi: “ 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 etdirmişlər.
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
ediblər”.
Dövlətimizin başçısı Şuşa
əməliyyatının aparıcı beynəlxalq hərbi
məktəblərin dərsliklərinə salınacağına
əminliyini bildirdi. 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.
Bütün bunlara baxmayaraq, qəhrəman
hərbçilərimiz mükəmməl hərbi əməliyyat
keçirərək cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq,
güc, milli ruh nümayiş etdirdilər və
Şuşa işğalçılardan azad olundu. Uzun
fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada
Azərbaycan Bayrağı qaldırıldı.

Əslən qarabağlı kimi, fəxr edir
və qürur hissi keçirirəm ki, bu parlaq
Qələbədə “Qarabağ” ordeni və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı
ilə təltif olunmuş hərbçi oğlumun da
zəhməti var.
Möhtərəm Prezidentimizin Şuşaya
səfəri zamanı yaddaqalan hadisələrdən
biri də Cıdır düzündə ailə üzvləri ilə
birlikdə çay içməsi oldu. Bir vaxtlar
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın yallı getdiyi Cıdır düzü indi düşmən
tapdağından təmizlənib.
Cıdır düzündə armudu stəkanda
Azərbaycan paxlavası ilə çay içən
möhtərəm Prezidentimiz “Dostlarımız
sevinsin, düşmənlərin gözü kor
olsun”, – deyə mesaj verdi.

Havva MƏMMƏDOVA,
tarix elmləri doktoru,
professor
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İsmayıl Hacıyev – 70
Bugünlərdə ölkənin elmi-mədəni ictimaiyyəti Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin sədri, AMEA-nın həqiqi
üzvü, Əməkdar elm xadimi İsmayıl Hacıyevin anadan olmasının 70
illiyini qədirbilənliklə qeyd edir, görkəmli alimə səmimi təbriklərini
və xoş arzularını çatdırır.
Akademik İsmayıl Hacıyev
Azərbaycan tarixşünaslığının və ictimai
fikrinin inkişafında seçilən, xüsusi yeri
olan, orijinal və ciddi axtarışları ilə milli
tarix elmimizə samballı töhfələr verən
görkəmli alimlərimizdəndir. Tanınmış
tədqiqatçının elmi araşdırmaları tarix
elmimizin daha da inkişaf etdirilməsinə,

laşdığı ilk regionlardan biri olmuşdur.
İsmayıl Hacıyev Naxçıvan
ərazisində ilkin şəhər mədəniyyətinə
aydınlıq gətirmişdir. Tədqiqatçı qeyd
edir ki, Naxçıvan ərazisində ilkin şəhər
mədəniyyəti e.ə. III minillikdə meydana gəlməyə başlamışdır. Alim ilk dəfə
olaraq Azərbaycanın qədim və orta

əsaslandırılmış, Naxçıvan ərazisində
isə əhalinin 38 faizə qədərinin belə
soyqırıma məruz qalmaları sübut olunmuşdur.
Azərbaycan tarixşünaslığında Naxçıvanın muxtariyyət əldə etməsi ideoloji
təsirlər mövqeyindən yazılmışdır. İsmayıl Hacıyevin tədqiqatlarından aydın
olur ki, Naxçıvan diyarının muxtariyyət
əldə etməsi Zəngəzurun Ermənistana
verilməsindən sonra ortaya çıxmış və
bu siyasi amillərlə bağlıdır. 1921-ci
ilin ümumxalq səsverməsi (referendumu) Naxçıvan diyarının Azərbaycanın
tərkibində qalmasını əsaslandırmışdır.
Tarixçi alimin “Naxçıvan və naxçıvanlılar” kitabı (2001, Ş.Məmmədovla
müştərək) Naxçıvan Muxtar Respub-

illərdə son 8 ildə özünü daha qabarıq
göstərmişdir. Bölmənin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, struktur
sahələrinin yaradılması, elmi mühitin
canlandırılması və potensialın artırılması, elmi mərkəz kimi özünü təsdiq
etməsi bilavasitə bölmənin sədri İsmayıl
Hacıyevin yorulmaz fəaliyyəti, əzmi və
xeyirxahlığı ilə bağlıdır.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
fəaliyyəti akademik İsmayıl Hacıyevin
fəal işinin hesabına akademiya sisteminin ən qabaqcıl, ən seçilən elmi
müəssisəsinə çevrilmişdir. İsmayıl Ha-

Milli tarix elminə samballı
töhfələr vermiş görkəmli alim
ictimai fikrin əsas problemlərinin araşdırılıb ümumiləşdirilməsinə uğurla xidmət
edir.
İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev
1951-ci il yanvarın 21-də Culfa rayonunun Xanağa kəndində (indiki
Xanəgah kəndi) müəllim ailəsində
anadan olmuşdur. Xanağa kənd və
Göydərə kənd məktəblərində orta
təhsil almış gələcəyin alimi 1974cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutunun tarix fakültəsini fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. İsmayıl Hacıyev 1974--1977-ci illərdə doğma
rayonunun Xanağa və Xoşkeşin kənd
məktəblərində müəllim işləmişdir.
Gənc tarixçi 1978-ci ildən Naxçıvan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda pedaqoji
fəaliyyətə başlayaraq müəllim, baş
müəllim, dosent, dekan müavini, dekan
olmuş, sonrakı illərdə elmi işlər üzrə
prorektor və tədris işləri üzrə prorektor
vəzifələrində uğurla çalışmışdır.
1986-cı ildən Azərbaycan SSR EA
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun
dissertantı olmuş, 1992-ci ildə “Böyük
Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan
Respublikasının ictimai-siyasi və
mədəni həyatında qadınların iştirakı
(1941--1945-ci illər)” mövzusunda
namizədlik dissertasiyasını uğurla
müdafiə etmişdir. Doktorluq dissertasiyası kimi müdafiə etdiyi “Naxçıvan
Muxtar Respublikası Azərbaycanın
milli dövlətçilik tarixində” (1999) adlı
tədqiqat işi tarix elmimizin mühüm
nailiyyətlərindən biri sayılır.
Fədakar alimin Naxçıvanın
Azərbaycanın dövlətçilik tarixindəki
yeri ilə bağlı olan “Gümrü, Moskva,
Qars müqavilələri və Naxçıvanın
taleyi” (1999), “Tarixdə və günümüzdə
Naxçıvan” (1998), “Mustafa Kamal
Atatürk və Naxçıvan” (2007), “Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik
illərində” (2016) və başqa əsərləri elmi
ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. “Naxçıvan Azərbaycanın
dövlətçilik tarixində” adlı monoqrafik
tədqiqatı (2018) təkcə İsmayıl Hacıyevin yox, bütövlükdə Azərbaycanda
tarixşünaslıq elminin mühüm
nailiyyətlərindən biri olan samballı elmi
əsərdir.
Azərbaycanın dövlətçilik
tarixində Naxçıvanın rolunu ilk dəfə
tədqiqata cəlb edən İsmayıl müəllim
Naxçıvan ərazisində insanların
məskunlaşmasının Alt paleolit dövrünə,
təxminən 500-300 min il bundan əvvələ
aid olmasını göstərmişdir. O haqlı
olaraq bu fikirdədir ki, Naxçıvan bölgəsi
Azərbaycanda qədim dövlətlərin forma-

əsr dövlətlərinin Naxçıvanla əlaqələrini
tədqiq etmiş və bunları sistemli şəkildə
ortaya çıxarmışdır. O, Naxçıvanın Manna dövrü siyasi proseslərinə aydınlıq
gətirmiş və qeyd etmişdir ki, “Naxçıvanın Manna dövlətinin tərkibinə daxil
edilməsi e.ə. VIII əsrin sonları – VII
əsrin əvvəllərinə aid oluna bilər”.
Akademik İsmayıl Hacıyev Naxçıvanın Midiya və Əhəməni imperiyaları,
Makedoniyalı İsgəndərin imperiyası,
Atropatena və Parfiya Arşakiləri ilə
əlaqələrini də ciddi araşdırmışdır. Alim
sübut etmişdir ki, Ərəb xilafətinin meydana gəlməsi ilə əlaqədar Naxçıvan da
müqavilə ilə bu imperiyanın tərkibinə
daxil olmuşdur. Ərəb xilafətinin süqutundan sonra Naxçıvan yeni müstəqil
dövlətlərin yaranması və inkişafında
iştirak etmişdir.
Atabəylər dövləti haqqında tarixşünaslıqda tədqiqatlar olsa da, Naxçıvanın bu dövlətdəki rolu geniş və sistemli
araşdırılmamışdır. İsmayıl Hacıyev
tədqiqatında haqlı olaraq göstərir ki,
Naxçıvan Səlcuq əmirlərinin iqamətgahı
olmuş, səlcuq sultanlarından I Məlik
şah, Məhəmməd Tapar, sultan
Məsud, Toğrul imperiyanın bu mühüm
bölgəsində fəaliyyət göstərmişdir. Naxçıvan 1146--1175-cı illərdə Atabəylər
dövlətinin mərkəzi kimi inkişaf etmiş,
dövlətçilikdə öz yeri və mövqeyi ilə
tanınmışdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
tarixinin araşdırılması, xüsusilə
onun Naxçıvanla əlaqələri alimin
tədqiqatlarında xüsusi yer tutur. İlk dəfə
olaraq İsmayıl Hacıyev bu əlaqələri
tədqiqat obyektinə çevirmiş, Naxçıvan
diyarının 1918--1924-cü illər tarixinə
dəfələrlə müraciət etmiş və samballı
kitab və monoqrafiyalar nəşr etdirmişdir.
Yuxarıda haqqında bəhs olunan “Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində”
monoqrafiyasının beşinci və altıncı
fəsilləri bu məsələlərə həsr edilmişdir.
Həmin əsər bütövlükdə monoqrafiya
kimi Sankt-Peterburqda çap olunmuşdur (2020).
İsmayıl Hacıyevin tədqiqatlarında
Naxçıvan diyarının etnik və siyasi
tarixi araşdırılmış və erməni iddialarına tutarlı və obyektiv cavablar
verilmiş, ermənilərin iddialarının
əsassızlığı göstərilmiş və onların
1828-ci ildən bu ərazilərə köçürülməsi
qaynaqlar əsasında verilmişdir. Erməni
millətçilərinin qədim Azərbaycan torpağı olan İrəvan və onun ətrafındakı
azərbaycanlıları kütləvi soyqırıma
məruz qoymaları tarixi faktlarla

likasının tarixinə və diyarın görkəmli
yetirmələrinə həsr edilmiş samballı və
əhəmiyyətli əsərlərdən biridir. İsmayıl
Hacıyevin elmi yaradıcılığında Naxçıvan mövzusu, onun inkişaf tarixi,
xüsusilə XX əsrin 80--90-cı illərində baş
vermiş ictimai-siyasi və hərbi hadisələr
də mühüm yer tutur. Bu istiqamətdə
onun “Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi
və mədəni inkişafı (1991--2011-ci
illər)”, “Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında”, “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi
və mədəni inkişafı (1995--2019-cu illər)”
monoqrafiyaları və başqa kitabları çap
edilmişdir.
Akademik İsmayıl Hacıyevin
tədqiqatlarında Naxçıvan Muxtar
Respublikasının tarix və mədəniyyət
abidələrinin tarixinin araşdırılması
mühüm yer tutur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin “Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili
haqqında” 2005-ci il 6 dekabr tarixli
sərəncamından sonra muxtar respublika ərazisində 1216 tarix və mədəniyyət
abidəsi pasportlaşdırılmış, 70-dən artıq
abidənin bərpası həyata keçirilmişdir.
Akademik İsmayıl Hacıyevin məsul
redaktorluğu və müəllifliyi ilə AMEA
Naxçıvan bölməsində bir sıra atlaslar,
ensiklopediyalar və ümumiləşdirici
əsərlər hazırlanaraq nəşr edilmişdir. Onun ali məktəbdə müəllim kimi
fəaliyyət göstərməsi, “Azərbaycanın
tarixi coğrafiyası”, “XVIII-XX əsrlər
Azərbaycan tarixi” fənlərindən uzun illər
mühazirələr oxuması onun bir sıra dərs
və tədris vəsaitləri, metodik bələdçiləri
yazıb nəşr etdirməsinə imkan yaratmışdır.
Yubiliyar alimin Nuh peyğəmbər,
Dünya tufanı və Naxçıvan haqqındakı
tədqiqatları, ilkin şəhər mədəniyyətinin
yaranması və formalaşması haqqındakı fikir və mülahizələri sivilizasiyaların tarixinə həsr edilmiş qiymətli elmi
mənbədir. “Naxçıvan Şərq sivilizasiyaları ilə sıx bağlı olan diyar” adlı 3 dildə
buraxılan kitab (2014) alimin ilkin insan
məskunlaşması, Naxçıvan diyarının
Şərqin sivilizasiyaları ilə sıx əlaqədə inkişafına və erkən şəhər mədəniyyətinə
dair maraqlı elmi-tədqiqat əsəridir.
Ciddi və təşəbbüskar alim-pedaqoq kimi İsmayıl Hacıyevin təşkilatçılıq
bacarığı, insanlarla işləmək qabiliyyəti
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Naxçıvan Bölməsinin sədri olduğu

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar
tərəfindən 2020-ci ildə 37,1 milyard manatlıq və ya 2019-cu illə müqayisədə
5 faiz az sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. Bu azalma neft-qaz sektorunda
məhsul istehsalının 6,9 faiz azalması hesabına baş vermiş, sənayenin qeyri
neft-qaz sektorunda isə məhsul istehsalı 12,5 faiz artmışdır.

2020-ci ildə 37,1 milyard manatlıq
sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur

Statistika Komitəsindən verilən məlumatda
bildirilir ki, sənaye məhsulunun 61,3 faizi
mədənçıxarma sektorunda, 32,5 faizi emal
sektorunda, 5,3 faizi elektrik enerjisi, qaz və
buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı
sektorunda, 0,9 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal
olunmuşdur.
Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft
hasilatı 8 faiz azalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə
6,3 faiz artmışdır.
Emal sektorunda əczaçılıq məhsullarının
istehsalı 10,7 dəfə, elektrik avadanlıqlarının
istehsalı 9,6 dəfə, ağacın emalı və ağacdan
məmulatların istehsalı 67,4 faiz, sair nəqliyyat
vasitələrinin istehsalı 47 faiz, kağız və karton
istehsalı 36,9 faiz, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 35,7 faiz, kompüter,
elektron və optik məhsulların istehsalı 34,5
faiz, geyim istehsalı 32,7 faiz, kimya sənayesi
məhsullarının istehsalı 20,5 faiz, rezin və plastik
kütlə məmulatlarının istehsalı 13,5 faiz, metal-

lurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 11,9
faiz, toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı
7,4 faiz, hazır metal məmulatlarının istehsalı 7,3
faiz, dəri və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların
istehsalı 4,7 faiz artmış, tikinti materiallarının
istehsalı 0,1 faiz, qida məhsullarının istehsalı
2,1 faiz, poliqrafiya məhsullarının istehsalı
2,3 faiz, neft məhsullarının istehsalı 3,6 faiz,
maşın və avadanlıqların istehsalı 5,1 faiz, tütün
məmulatlarının istehsalı 7,9 faiz, içkilərin istehsalı 13,7 faiz, mebel istehsalı 26,2 faiz, maşın

və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri
41,3 faiz azalmışdır.
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı,
bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 2,4 faiz artmış, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 10,4
faiz azalmışdır.

“Xalq qəzeti”

cıyev elm xadimi kimi ölkəmizdə olduğu
kimi, beynəlxalq miqyasda da yaxşı
tanınır. O, bir sıra xarici dövlətlərdə
keçirilən elmi tədbirlərdə ölkəmizi
layiqincə təmsil etmişdir. Onun əsərləri
ingilis, ispan, italyan, türk, rus, fransız,
ərəb, çex, koreya, qazax, türkmən,
qırğız dillərində də çap olunmuşdur.
Akademik İsmayıl Hacıyev
Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı Komissiyasının və Azərbaycan Milli
Ensiklopediyasının redaksiya heyətinin
üzvüdür. Alimin baş redaktorluğu ilə
“AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi
əsərləri” (iki seriyada) jurnalının 60-dən
artıq sayı işıq üzü görmüşdür. Bölmədə
“Axtarışlar” jurnalı da nəşr olunur. O,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Naxçıvan bölməsinin sədri kimi AMEA
Rəyasət Heyətinin üzvüdür.
İsmayıl Hacıyev 2000--2005-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin, 2005 və 2010-cu
illərdə Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin deputatı olmuşdur. O,
çoxcəhətli və səmərəli fəaliyyətinə görə
“Əməkdar elm xadimi” (2009) fəxri
adına layiq görülmüş, “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik Xatirə medalı”
(2020) ilə təltif olunmuşdur. Naxçıvan
Muxtar Respublikası mükafatına və
“Qızıl xatirə” medalına layiq görülən
alimə bir sıra xarici ölkələrin mükafatları
da verilmişdir.
İsmayıl Hacıyev 14 monoqrafik
əsərin, 40-a yaxın kitab, tərtib kitabı və
broşuranın, 700-ə yaxın elmi və elmikütləvi məqalənin müəllifidir. Naxçıvanda yaşayıb yaradan alimlər içərisində
öz elmi məktəbini yaradan görkəmli
alim kimi, onu bilavasitə rəhbərliyi ilə 9
nəfər elmlər doktoru, 20 nəfər fəlsəfə
doktoru hazırlanmışdır. Tarixçi alimin 3
monoqrafiyası və 1 kitabı, 80-ə yaxın
elmi məqaləsi xarici ölkələrdə və xarici
dillərdə nəşr olunmuşdur.
Azərbaycan dövlətçiliyinə yüksək
səviyyədə sədaqəti ilə seçilən akademik
İsmayıl Hacıyev bu gün də böyük
həvəs, enerji və fədakarlıqla çalışaraq,
ölkəmizdə azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği, ictimai və humanitar
elmlərin, o cümlədən tarixşünaslıq
elmimizin, tarixi və ictimai fikrimizin, müasir Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafına
şərəflə və məsuliyyətlə xidmət edir.

Fəxrəddin SƏFƏRLİ,
AMEA-nın müxbir üzvü,
professor
Vəli BAXŞƏLİYEV,
AMEA-nın müxbir üzvü,
professor

TƏBİB: Kompensasiya ilə bağlı
şayiələr həqiqəti əks etdirmir
Son günlər sosial
şəbəkələrdə yeni növ koronovirus infeksiyası ilə mübarizə
məqsədilə tətbiq ediləcək
vaksinlərin təhlükəli olması və
postvaksional ağırlaşmalara,
ölüm hallarına görə TƏBİB
tərəfindən kompensasiya
veriləcəyi ilə bağlı şayiələr
həqiqəti əks etdirmir. Bu
barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini
İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB)
məlumatında deyilir.

Milli mediamızın qarşısında
yeni üfüqlər açılır
Bugünlərdə Prtezident İlham Əliyevin fərmanı ilə
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun bazasında Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılması KİV qurumlarının
fəaliyyətinin müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə
təkmilləşdirilməsi üçün ölkə başçısı tərəfindən atılmış
növbəti addımdır. Bu önəmli dövlət sənədi milli mediamızın qarşısında yeni üfüqlər açır.
Ümumiyyətlə, mediaya dövlət qayğısı
Azərbaycanda özünəməxsus üstün keyfiyyətləri
ilə səciyyələnir. Müstəqilliyin ilk illərindən
mətbuatın inkişafı ilə bağlı qanunvericilik bazasının yaradılması, senzuranın ləğvi, KİV -ə
dövlət dəstəyi Azərbaycan dövlətinin prioritetləri
sırasında olub. Zaman sürətlə dəyişir. Yeni
dövrün çağırışlarına öncədən hazır olmaq qarşıya çıxan problemlərin uğurla dəf edilməsinə
imkan yaradır. Problemlərin qiymətləndirilməsi
və onların aradan qaldırılması üçün müvafiq
addımların atılması istiqamətində ölkəmizin
uğurları şübhəsizdir. Məhz bu uğurlar
beynəlxalq təşkilatların reytinq hesabatlarında
Azərbaycanı ən islahatçı ölkələr sırasında ilk
onluğa yüksəldib. Durmadan irəli gedən zaman
cəmiyyət həyatında daha sürətli irəliləyiş tələb
edir. Cəmiyyətin güzgüsü hesab edilən mətbuat
isə həyatımıza daxil olan bütün yeniliklərin
lokomotividir.
İstənilən ölkədə söz və fikir azadlığının ən
yüksək standartlar əsasında təmin edilməsi
ikitərəfli prosesdir. Bir tərəfdən, dövlət azad
mətbuatın təşəkkül tapması və cəmiyyətin
mənafeyinə xidmət etməsi üçün lazımi hüquqi bazanın və ictimai-siyasi şəraitin bərqərar
olunmasını təmin edir. Digər tərəfdən, jurnalist
peşəsinə yiyələnən vətəndaş cəmiyyətin maraq
dairəsində olan məsələlərin öyrənilməsini,
araşdırılmasını və mətbuat vasitəsilə obyektiv
təqdimatını milli qanunvericiliyə müvafiq qaydada vicdanla və ləyaqətlə yerinə yetirir.
Müstəqillik illərimizdə dövlətin öz üzərinə
düşən vəzifəni artıqlaması ilə yerinə yetirdiyi danılmaz faktdır. Yeni nəsil jurnalist
mütəxəssislərinin yetişməsi isə zaman tələb
edən məsələdir. Bu, sadəcə, bir neçə qanunun
qəbul edilməsi ilə ərsəyə gələn bir reallıq deyil.
İnformasiya bolluğu şəraitində, gündən-günə
dəyişən və yeni imkanlar yaradan İT mühitində
işləmək müasir jurnalistikadan daha hazırlıqlı
olmağı tələb edir.

Hadisələrə və faktlara yeni dövrün
tələblərinə uyğun baxışın formalaşması, faktların əldə edilməsi və araşdırılması ilə bağlı
vərdiş və bacarıqlarının öyrənilməsi, materialların cəmiyyətə təqdimatı üsullarının müxtəlifliyi
və mürəkkəbliyi rəqabət şəraitində çalışan
jurnalistlər qarşısında ikiqat məsuliyyət qoyur.
Bu məsuliyyət hissinin peşə hazırlığı prosesində
aşılanması və əmək fəaliyyətinə başlayan
jurnalistlər tərəfindən dərk edilməsi sağlam
ruhlu, nikbin məqsədli və yaradıcı jurnalistikanın
mövqeyini gücləndirə biləcək amillərdir.
Zənnimcə, yeni yaradılan Medianın İnkişafı Agentliyinin ümdə vəzifələrindən biri
bu ixtisasın tədrisi və təcrübəsi prosesinin
təkmilləşdirilməsinə dəstək verməklə jurnalist peşəkarlığının artırılmasına nail olmaqdır.
Qlobal jurnalistikanın irəli sürdüyü yeni trendlər
peşə hazırlığı prosesində dərindən öyrənilməli
və peşəkar fəaliyyətdə tətbiq olunmalıdır.
Milli jurnalistika tariximiz həm janr, həm də
təqdimat üslublarının rəngarəngliyi baxımından kifayət qədər zəngin təcrübəyə malikdir.
145 illik təcrübəmizin ən dəyərli örnəklərinin
klassik irs kimi öyrənilməsi də müasir şəraitdə
peşəkarlığın artırılmasında mühüm rol oynamalıdır.
Jurnalist peşəsindən qeyri-etik məqsədlərlə
istifadə etməyə cəhd göstərən şayiə, şantaj və
sensasiya müəlliflərinin mətbuat sahəsinə girişinin qarşısı daha peşəkar, ədalətli və ləyaqətli
jurnalist fəaliyyəti ilə alınmalıdır. Azərbaycan jurnalisti öz xalqını sevərək yazmalı, öz dövlətinin
və dövlətçiliyinin maraqlarına xidmət etməli,
öz vətəndaşlarının qayğısına qalaraq və ona
hörmət bəsləyərək yazmalıdır. Bu istiqamətdə
əldə olunacaq hər bir uğur cəmiyyətimiz
tərəfindən milli mətbuatımıza inamın və rəğbətin
güclənməsinə səbəb olacaq.

Cavanşir FEYZİYEV,
Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru

Azərbaycanda qaz sayğaclarının
uzaqdan oxunmasına start verilib
Təbii qaz sayğaclarının uzaq məsafədən
oxunma cihazları
Azərbaycana gətirilib.
İlkin olaraq bu cihazlar
çoxmərtəbəli binaların
mənzillərinin çöl eyvanlarında olan qaz sayğaclarında quraşdırılıb.
"Azəriqaz" İstehsalat
Birliyindən verilən məlumata görə, abonent
ilə Birliyin nəzarətçilərinin təması minimuma
enəcək və sayğac oxunmalarında operativlik
təmin ediləcək.
Məlumata görə, bu cihazların alınmasına dair aparılan danışıqların yekunu olaraq
Türkiyənin “Atlas sayğac və ölçü cihazları” şirkətinin təkliflərinə üstünlük verilib.
Şirkətin rəhbəri Saleh Bakırın rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti Bakıdadır və test yoxlanışları
onların iştirakı ilə icra olunur.
Qeyd edək ki, mexaniki sayğacların
göstəricilərinin fiziki olaraq oxunuşu üçün xeyli
sayda nəzarətçi işə cəlb olunur. Bu baxımdan
işin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə, qərara
alınıb ki, abonentlərin istifadəsində olan mövcud
mexaniki sayğaclara əlavə onlayn nəzarət
cihazları yerləşdirilsin.

Radiodalğa ötürücüləri
ilə çalışan cihazlar imkan
verir ki, uzaq məsafədən
nəzarətçi fərdi yaşayış evinə
yaxınlaşmadan səyyar
terminalla mexaniki sayğacın məlumatlarını bir neçə
dəqiqə ərzində oxuyaraq
mərkəzi bazaya ötürsün.
Mexaniki sayğac öz
funksiyasını əvvəlki kimi yerinə yetirir. Sadəcə
qaz axını ilə bağlı məlumatlar paralel olaraq
uzaqdan idarəediləcək formada cihazın qeydiyyatına düşür. Bu cihazlar fiziki müdaxilə olmadan uzaqdan idarəetmə ilə borclu abonentin
mexaniki sayğacının klapanının bağlanmasına
da şərait yaradır.
Onlayn nəzarət cihazları mexaniki sayğacların göstəricilərinin ilin sonunda tam vaxtında
oxunmasını təmin edəcək. Yəni aşağı tarifli
güzəştli limitlə bağlı keçid dövrünü smart-kart
tipli sayğaclarda olduğu kimi mexaniki sayğaclarda da eyni vaxtda – hər il dekabrın 31-də
tənzimləmək üçün şans yaranır.
Bu barədə video materialla bu sosial şəbəkə
ünvanından tanış ola bilərsiniz:
https://youtu.be/VPNYqR2hCnU

“Xalq qəzeti”

Ölkə rəhbərliyinin tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq Azərbaycanda
koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə mübarizə tədbirləri ilə bağlı Bakı Şəhər
İcra Hakimiyyəti tərəfindən paytaxtda epidemiyaya qarşı tədbirlər daha da
genişləndirilib.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat
xidmətindən verilən məlumata görə, Bakı
şəhərində koronavirusla (COVID-19) bağlı mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq yanvar ayının 16da səhər saatlarından etibarən Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin strukturları tərəfindən yeni 2021-

Məlumatda bildirilir: "TƏBİB
tərəfindən belə bir açıqlama
verilməyib. Ümumiyyətlə, sözügedən məsələlərin tənzimlənməsi
qurumun səlahiyyətlərinə aid deyil.
Qeyd olunmalıdır ki, bu günədək Azərbaycanda hər hansı
vaksinlə əlaqəli fəsadın yaranması və ölümə səbəb olması faktı
qeydə alınmayıb. İnsanlar bir çox ölümcül xəstəliklərdən məhz
peyvəndlərin tətbiq edilməsi nəticəsində xilas olmuşlar.
Yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı peyvəndə gəldikdə
isə bir daha bildirmək istərdik ki, 3-cü klinik fazanı keçən bütün
vaksinlərin təhlükəsizliyi və effektivliyi yüksək qiymətləndirilir.
Əhali arasında yayılan, vaksindən sonra mümkün ola biləcəkbaş ağrısı, əzələ ağrısı, qızdırma və s.kimi əlamətlər əks göstəriş
deyil, əksinə gözlənilən nəticədir və tibbi cəhətdən bədənin
vaksinə müsbət reaksiya verməsinin göstəricisidir.
Vaksin istehsal edən şirkətlər tərəfindən yalnız vaksinin
elementlərinə qarşı həssaslığı olan, vaksin vurulan zaman
yüksək bədən hərarəti və ya xroniki xəstəliyinin kəskinləşməsi
mərhələsində olan insanlara vurulması tövsiyə edilmir.
Deyilənləri nəzərə alaraq, vətəndaşlarımızdan yalnız
rəsmi məlumatlara inanmağı xahiş edir, ayrı-ayrı şəxslərə
isə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradan açıqlamalardan çəkinməyi
tövsiyə edirik. Pandemiya ilə mübarizə dövlətimizin təhlükəsizlik
məsələsidir və ümid edirik ki, həmrəyliyimiz nəticəsində bu
mübarizədə də qalib olacağıq.
Biz birlikdə güclüyük!"
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Paytaxt küçələrində
növbəti dezinfeksiya

ci ildə ikinci, ölkədə əks-pandemiya tədbirlərinin
əvvəlindən isə artıq 20-ci dəfə paytaxtdakı əsas
küçə, prospekt və yollarda kommunal təsərrüfat
xidmətlərinin 40 ədəd xüsusi texnikası və 2000
nəfər əməkdaşı cəlb edilməklə xüsusi kimyəvi
maddələrlə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri
həyata keçirilir.
Gün ərzində mərkəzi küçələrlə yanaşı,
paytaxtın qəsəbə və yaşayış massivlərindəki

küçələrdə də dezinfeksiya işləri aparılacaqdır.
Bu zaman istifadə edilən maddələrin qəbul
olunmuş müəyyən toksikliyi nəzərə alınaraq
paytaxt sakinlərinə əvvəlcədən KİV-lər vasitəsi
ilə xəbərdarlıq olunub.
Küçələrdə aparılan dezinfeksiya işləri
ilə bərabər Bakı Şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı Departamentinin əməkdaşları xüsusi
qrafikə uyğun departamentin balansında olan
yaşayış binalarında, lift kabinalarında, həyət
və yaşayış məhəllələrində, buradakı idmanəyləncə qurğularında, məişət tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarında tibbi-profilaktik
və dezinfeksiyaedici tədbirləri davam etdiriblər.
Geniş dezinfeksiya tədbirlərinin
keçirilməsində əsas məqsəd vətəndaşlarımızı
bu pandemiyadan qorumaqdır. Sonuncu geniş
dezinfeksiya tədbirləri zamanı paytaxtın 554
küçəsi kimyəvi maddələrlə yuyulmuşdur.
Vətəndaşlarımızdan bir daha xahiş olunur
ki, koronovirusun daha çox yayılmasına imkan
verməmək üçün karantin qaydalarına ciddi
riayət etsinlər.
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
şairin ideyalarının təbliğatçısıdır

Bu mərkəz Azərbaycan elm
və mədəniyyətinin parlaq siması,
dahi şair, mütəfəkkir Nizami
Gəncəvinin irsinin araşdırılması
və onun dünyada təbliği ilə
məşğul olan beynəlxalq, qeyrikommersiya və qeyri-siyasi
beynəlxalq təşkilatdır.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 23 dekabr 2011ci il sərəncamına əsasən, dahi
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin
870 illik yubiley tədbirlərinin
keçirilməsi çərçivəsində 2012 –ci il
sentyabrın 30-da təsis edilmişdir.
Mərkəz Azərbaycan Respublikasında
təsis olunmasına baxmayaraq
qərarverici qurumu dünyanın nüfuzlu
ictimai və siyasi xadimlərindən təşkil
edilmiş beynəlxalq idarə heyətidir.
Mərkəzin əsas məqsədi müxtəlif
xalqlar və mədəniyyətlər arasında
dialoq, tolerantlıq və anlaşmanın
təbliğ olunaraq Nizami Gəncəvinin
əsərlərində təbliğ etdiyi ümumbəşəri
dəyərlərin daha geniş miqyasda
dünyaya təbliğ olunmasıdır.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi (NGBM) yarandığı vaxtdan
xalqımızın qədim mədəni irsinin
və zəngin tolerantlıq ənənələrinin
təbliğinə qiymətli töhfələr verir. Son
illər bu mərkəz dünyanın nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatları, aparıcı elmimədəni mərkəzləri ilə səmərəli
əməkdaşlıq münasibətləri yaratmışdır.

Prezident İlham Əliyev bu
qurumun fəaliyyətini həmişə yüksək
qiymətləndirmiş, Azərbaycanın
siyasi, mədəni həyatında onun
əhəmiyyətli rol oynadığını
bildirmişdir. Prezident Gəncə
Filarmoniyasının yeni binasının
açılışı mərasimində mərkəzin
fəaliyyətinin müasir dövrdə böyük
əhəmiyyət daşıdığını diqqətə
çatdıraraq demişdir: “Bu gün Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
xətti ilə keçirilən qlobal forumlar
dünya miqyasında nadir beynəlxalq
tədbirlərdir. Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən
artıq beş dəfə Bakı Qlobal Forumu
keçirilib. Bu forumlarda onlarla həm
fəaliyyətdə olan, həm də keçmiş
dövlət və hökumət başçıları iştirak
edirlər. Hər il bu forum keçirilir
və forumun işində mən də iştirak
edirəm. Mən Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətini
ən azı ildə bir dəfə qəbul edirəm.
Həmişə onlara tövsiyə edirəm ki,
mütləq Gəncəyə də gedin. Onlar
dəfələrlə burada olublar və Gəncə
haqqında onların təəssüratları çox
müsbətdir.”
Mərkəz dünyanın bir sıra
ölkələrində fəaliyyətini uğurla davam
etdirir. Çində, Cənubi Koreyada,
ABŞ-da, Bosniya və Herseqovinada,
Latviyada və digər ölkələrdə mərkəzin
reallaşdırdığı layihələr əhəmiyyətli
hadisə kimi dəyərləndirilmışdir.
Son illər mərkəz Çin Xalq
Respublikasında fəaliyyətini
gücləndirməkdədir. Belə ki, mərkəz
Çinin Guandzhou şəhərində keçirilən
“İmperial Spring - 2019” toplantısında
tərəfdaş kimi çıxış edib.
BMT-nin Davamlı İnkişaf
Proqramı və beynəlxalq qaydalara
əsaslanan dünya nizamına həsr
olunmuş konfransın açılışında
Çin Xalq Respublikasının vitseprezidenti iştirakçılardan olub.
Tədbir çərçivəsində Çin Xalq
Respublikasının Prezidenti toplantıda

Bildiyiniz kimi, artıq uzun illərdir ki, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu mərkəzə mənim
xüsusi diqqətim vardır. Mərkəz humanitar qeyri-hökumət
təşkilatı kimi formalaşsa da, hazırda mərkəzin fəaliyyəti
çox genişdir, çoxşaxəlidir.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
iştirak edən sabiq ölkə və hökumət
başçılarını qəbul edərək toplantı
çərçivəsində qaldırılan məsələləri
müzakirə edib.
Mərkəzin üzvü Bosniya və
Herseqovinanın sabiq prezidenti
Mladen İvaniç bildirib ki, “Bir KəmərBir İpək” yol xətti, “17+1” layihələrinin
Qafqazdan başlayaraq Şərqi-Avropa
ölkələrinin inkişafına göstərdiyi önəmli
dəstəyi və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilən
Qlobal Bakı forumları çərçivəsində
mütəmadi olaraq Çin ilə bağlı
müzakirə və fikir mübadilələrinin
aparılması mühüm rol oynayır.
Onu da qeyd edək ki, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
sentyabrın 27-də Ermənistanın
ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi
növbəti hərbi təxribata cavab olaraq
Azərbaycan Ordusunun başladığı
uğurlu əks-hücum əməliyyatlarının
gedişi dövründə Azərbaycanda
ədalətin bərqərar olunacağına böyük
ümid bəslədiyini bildirmişdir. Şanlı
ordumuzun uğurlu əməliyyatlarına
dəstək olmaq məqsədilə mərkəzin
əməkdaşlarının təşəbbüsü ilə
onların əməkhaqlarının bir hissəsi
Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrinə Yardım Fonduna
köçürülmüşdür.
Vətən müharibəsi dövründə
mərkəzin üzvləri Ermənistanın
təcavüzkar əməlləri haqqında
obyektiv məlumatların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması
istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirmişlər. Nizami Gəncəvinin doğma

yurdunun erməni təcavüzündən
qorunması, Gəncə şəhərində
yaşayan dinc əhaliyə qarşı
törədilmiş müharibə cinayətlərinin
dayandırılması məqsədilə Nizami
Gəncəvi Mərkəzinin təşəbbüsünə
qoşularaq dahi şairin irsinə, ölməz
bəşəri çağırışlarına sayğı duyan
qələm adamları, yaradıcı insanlar
beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət
etmişlər.
Həmin müraciətdə deyilirdi
ki, 2020-ci il sentyabrın 27-də
başlanan və artıq uşaqlar və
qocalar da daxil olmaqla, 222
dinc insanın yaralanmasına, 47
mülki şəxsin öldürülməsinə səbəb
olan – Ermənistanın Azərbaycan
Respublikasına qarşı hərbi
təxribatının yeni dalğasına qarşı
kəskin narazılığımızı ifadə etmək
istəyirik. Xəsarət almış insanlara
şəfa və həlak olanların ailələrinə
isə dərin hüznlə başsağlığı veririk.
Biz yüksək dağıdıcılıq imkanlarına
malik raketlərin Nizami Gəncəvinin
məqbərəsini dağıda biləcəyindən də
çox narahatıq.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi cənab Prezidentin 2021-ci ili
“Nizami Gəncəvi ili” elan etməsini də
böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışdır.
Mərkəzin il ərzində böyük Nizami
dühasının ideyalarının beynəlxalq
aləmdə geniş təbliğinə əhəmiyyətli
yer verəcəyi şübhəsizdir.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Azercell”in dəstəklədiyi
məktəblilərdən 2021-ci ildə ilk uğur
Qazaxıstanın Almatı şəhərində 17-ci Beynəlxalq
Jautıkov Olimpiadasında “Azercell”in dəstəyilə
ölkəmizi təmsil edən məktəblilər yüksək nəticələr
nümayiş etdiriblər. 7-12 yanvar 2021-ci il tarixlərində
riyaziyyat, fizika və informatika fənni üzrə təşkil
edilən elm yarışında virtual formada iştirak edən
komandalarımız ümumilikdə 15 medal qazanıblar.
İnformatika fənni üzrə
“Azercell”in dəstəyilə
bu müsabiqəyə qoşulan
məktəblilərimiz 3 medal əldə
ediblər. Belə ki, Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki Fizika,
riyaziyyat və informatika
təmayüllü liseyin 11-ci sinif
şagirdi Emin Orucov, Bakı
şəhəri 269 nömrəli tam orta
məktəbin 11-ci sinif şagirdi
Amin Cəlilov və Gəncə şəhəri
M.Əzizbəyov adına 15 nömrəli
tam orta məktəbin 11-ci sinif
şagirdi Əziz Hüseynov bürünc

medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq
İnformatika Olimpiadası başda olmaqla informatika üzrə
müxtəlif miqyaslı beynəlxalq
olimipiadalara hazırlıq prosesi “Azercell Telekom” və
Azərbaycan Respublikasının
Təhsil İnstitutu arasında
imzalanmış əməkdaşlıq
müqaviləsinə əsasən 2017ci ildən etibarən “Azercell
Telekom” MMC-nin dəstəyi ilə
həyata keçirilir. Sözügedən
müddətdə məktəblilərimiz

Beynəlxalq İnformatika
Olimpiadası, Asia Pasifik
İnformatika Olimpiadası,
Yeniyetmələrin Avropa İnformatika Olimpiadası, İnformatika fənni üzrə Beynəlxalq
Payız Turniri, Beynəlxalq
Meqapolislər Olimpiadası,
Beynəlxalq Jautıkov Olimpiadası və bir çox müsabiqələrdə
uğurla çıxış edərək, 1 qızıl, 6
gümüş və 18 bürünc olmaqla,
ümumilikdə 25 medal əldə
ediblər.
“Azercell” gənclərin bilik
və bacarıqlarının artırılmasına xidmət edən layihələr
çərçivəsində Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrindən və
paytaxt məktəblərindən
onlarla şagirdin hazırlıq
prosesinə cəlb edilməsinə

yardımçı olub. Bütün uğurlu
nəticələr və qazanılan medallar informatika üzrə istedadlı
şagirdlərin aşkar edilməsi və
onların dəstəklənməsi üçün

təşəbbüslərin real nəticə
verdiyini sübut edir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi
2021-ci il üçün dövri mətbuatın satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
İddiaçılar öz tender təkliflərini
bütün zəruri vergi və rüsumlar nəzərə
alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. İddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə
malik olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri açıq tenderdə
iştirak edə bilərlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş
tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün
təkliflərini təqdim edə bilərlər. İştirak
haqqı 30 manatdır.
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri
(benefisiar)

Adı- DİN-in Daxili Qoşunlarının
Baş İdarəsi
H/h- AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN- 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu142330
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün yazılı
müraciət (müraciətdə müəssisənin
adı, yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi,
bank rekvizitləri, telefon nömrələri,
rəhbərinin adı, soyadı göstərilməklə,
möhürlənib imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi (əsli);
- tender təklifi (tender proseduru
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin təminatı)
bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır). Bank
təminatını təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və
tenderdən kənarlaşdırılır;

- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər
daha az müddətdə fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti;
- dövri mətbuatın pərakəndə
dövriyyəsinə aid icazənin olması
barədə sənəd;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki və kadr
imkanları haqqında rəsmi məlumat
(tələb olunan dövri mətbuatın satın
alınması üzrə təcrübəsi, ixtisaslı kadr
və texniki imkanları (işçi qüvvəsinin
olması) barədə məlumatlar sənəddə
öz əksini tapmalıdır.);
- iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti);
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini
təsdiq edən sənəd (təşkilatın
təsisçisinin və ya direktorunun

şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti);
- satınalma prosedurlarının
başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində
cinayətə görə məhkum olunmaması
barədə məlumatlar (malgöndərən
(podratçı) Daxili İşlər Nazirliyindən və
ya “ASAN” Xidmət mərkəzlərindən
(məhkumluqla bağlı arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması
ilə bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə
aid sənədləri 8 fevral 2021-ci il saat
16.00-a və tender təklifi ilə bank
təminatı sənədlərini isə 16 fevral
2021-ci il saat 16.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların tender təklifləri 17 fevral 2021-ci
il saat 16.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.
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ünyada elə muzeylər var ki, onların fəaliyyəti tarixi yaddaşın qorunub saxlanılması, şəhərlərin salınması və inkişafına dair materialların
nümayişinə yönəlib. İnsan bu cür muzeylərə gələrkən hər hansı bir
şəhərin “Günəş altında yer” uğrunda uzunmüddətli və gərgin mübarizəsinin
şahidi olur, şəhər həyatının üstünlükləri və çətinlikləri haqqında dolğun
məlumat əldə edir, burada doğulmuş dünya şöhrətli insanlar, qorunub saxlanılan mədəni irs, adət-ənənələr və s. haqqında öyrənir.

Söhbət dünyanın bir sıra şəhərlərinə
həsr edilmiş muzeylərdən gedir. Bu muzeylər
sakinlərin öz şəhərlərinə bəslədiyi sevgi və ehtiramın səssiz şahidləridir. Hər bir şəhər unikaldır,
hər bir şəhərin özünəməxsus və təkrarolunmaz
koloriti, tarixi yaddaşı var. Dünyada bir sıra
şəhər tarixi muzeyləri mövcuddur. Roma, London, Paris, Praqa, Moskva, Sankt-Peterburq,
Berlin, Edo-Tokio, Nyu-York, Kiyev, Tallin, Minsk
və digər şəhərlərdə bu cür muzeylər təşkil
fəaliyyət göstərir. Beləliklə, iri şəhər və paytaxtların yaranma və təkamül tarixini əks etdirən
muzeylərin çoxşahəli fəaliyyətini nəzərə alsaq,
qeyd edə bilərik ki, belə məkanların yaradılmasında tarixi zərurət var.

sonra yaranan ictimai-siyasi vəziyyəti, bir sıra
ölkələrin Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyini nəzərə alaraq bizim bir məqsədimiz var:
Ermənistan tərəfinin yaydığı stereotipləri,
təhrifləri, yalanları ifşa edərək doğru
məlumatları beynəlxalq ictimaiyyətə, geniş
kütlələrə çatdırmaq. Muzeylər bu işdə əvəzsiz
rol oynayır. Burada yalnız faktlara əsaslanmış
materiallardan yararlanılmalıdır ki, qarşı tərəfin
əlində bizi təkzib etmək üçün heç bir dəlil
olmasın.
Yaradılacaq muzeyin digər bölmələrində
Şuşanın arxeoloji və memarlıq irsi, təsviri
incəsənət, ədəbi məclislər, elm və təhsilin inki-

Tarixi yaddaşımızın
şəhəri – Şuşa

Ötən ilin payızında Vətən müharibəsi
nəticəsində Azərbaycanın gözəl guşələrindən
biri – Qarabağ uzun illərin işğalından azad
edilib. Regionda torpaqların minalardan
təmizlənməsi, yolların salınması, lazımi infrastrukturun yaradılması ilə yanaşı, mədəni
və arxeoloji irsin, zərər çəkmiş və dağıdılmış
abidələrin, muzeylərin, kitabxanaların və digər
mədəniyyət ocaqlarının bərpası işinə başlanılıb. Rəsmi məlumatlara əsasən, işğaldan
əvvəl burada 22 muzey, 927 kitabxana, 4 rəsm
qalereyası və bir çox mədəniyyət müəssisələri
fəaliyyət göstərib.
Bütün bu məkanların bərpası ilə bərabər,
bölgədə müasir tələblərə uyğun yeni muzeylər
və digər mədəniyyət ocaqları yaradılacaq.
Fikrimcə, yeni qurulacaq muzeylər sırasında
Qarabağın bir neçə şəhərinin tarixi muzeyləri də
yer almalıdır. Əlbəttə, ilk növbədə, Azərbaycan
mədəniyyətinin, musiqisinin, poeziyasının
mərkəzlərindən biri olan Şuşa şəhərinin tarixi
muzeyi yaradılmalıdır. Təsadüfi deyil ki, bu
yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan edib.
Bir vacib məsələ də var: 44 günlük
Vətən müharibəsi dövründə işğalçı ölkənin
vətəndaşları ilə sosial şəbəkələr vasitəsilə
çoxsaylı mübahisələr, müzakirələr aparılıb.
Məlumdur ki, əzəldən azərbaycanlıların sıx
yaşadığı şəhərlərdən biri olmasına baxmayaraq, Şuşa ermənilər tərəfindən də bir növ sakral
dəyər kəsb edən məkandır. Hətta internet
vasitəsilə rus dilində “Город Шуша” (“Şuşa
şəhəri”) yazıb axtarış verərkən məlumatların
arasında mütləq şəhərimizin erməni dilində
də adı və yaranmasının ermənilər tərəfindən
yayılan versiyası da qarşımıza çıxır. Sözügedən
müzakirələr zamanı Ermənistan tərəfinə bir
sual verməklə mübahisələrə son qoymaq
olardı, elə indi də olur: “Zəhmət olmasa,
Şuşa şəhərində doğulan məşhur erməni əsilli
şairlərin, bəstəkarların, memarların və s. adlarını sadalayın”. Yəni, bütün yayılan versiya və
təhriflərə baxmayaraq, bir danılmaz fakt mövcuddur: Şuşa şəhəri heç bir vaxt ermənilərin
sıx yaşadıqları məkan olmayıb. Əks təqdirdə,
bu sual qonşularımızı bu qədər çətinə salmazdı. Axı niyə Mir Möhsün Nəvvabdan Üzeyir
Hacıbəyovadək, Xurşidbanu Natəvandan Süleyman Ələsgərovadək, Cabbar Qaryağdıoğludan
Xan Şuşinskiyədək onlarla elm və mədəniyyət
xadimlərinin hamısı azərbaycanlıdır? Sual
ritorikdir...
Məhz bu məqamları nəzərə alaraq, Şuşa
şəhərinin tarixi muzeyinin yaradılmasını prioritet
məsələ hesab edirik. Bundan əvvəlki bütün
layihələrimizdə olduğu kimi, bu muzeyi də
müasir standartlara uyğun yaratmağı mütləq
sayırıq. Bir daha qeyd etmək yerinə düşər ki,
XXI əsrdə XIX əsrin klassik muzeylərinə bənzər
məkanlar yaratmaq olmaz. Lakin texnoloji
nailiyyətlərə və dinamiklik prinsipinə əsaslanan
muzeylərdə mütləq şəkildə Azərbaycan və
ümumilikdə Şərq koloriti öz əksini tapmalıdır.
Muzeylərin fəaliyyətində multimedia texnologiyalarından istifadə həm dinamik və interaktiv
proqram və sərgilərin istər respublikamızın
bölgələrində, istərsə də ölkənin hüdudlarından
kənarda nümayişinə geniş imkanlar yaradacaq, həmçinin virtual muzeyin tez bir zamanda
ərsəyə gəlməsində əhəmiyyətli rol oynayacaq.
Hətta dünyada belə bir təcrübə də mövcuddur:
öncədən virtual muzey yaradılır, müvafiq məkan
ərsəyə gələndən sonra isə ənənəvi muzey təşkil
olunur. Hər iki halda multimedia texnologiyalarının tətbiqi labüddür.
Beləliklə, Şuşanın tarixi muzeyində şəhərin
salınma tarixindən başlayaraq bütün mühüm tarixi hadisələr öz əksini tapmalıdır. Bu
bölmədə müxtəlif sənədlər, xəritələr, fotolar,
şəhərin salınmasına dair əcnəbi siyasi xadim və səyyahların yazıları geniş təqdim
edilməlidir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, bizim
ali məqsədimiz bura gələn insanlara təhrifdən
uzaq, doğru materiallar əsasında Şuşa
şəhərinin yaranma və inkişaf tarixini əyani
vasitələrlə nümayiş etdirməkdir. Müharibədən

şafı, Şuşa xalçaçılığına dair materiallar nümayiş
etdirilməlidir. Məsələn, ekspozisiyada şəhər
məhəllələrinin salınma mərhələləri, Şuşa real
məktəbi və digər tədris ocaqlarının fəaliyyəti və
məşhur yetirmələri, Azərbaycanın görkəmli şairi
Molla Pənah Vaqifin siyasi və ictimai fəaliyyəti,
bir sıra mədəniyyət xadimləri tərəfindən təşkil
olunan məclislər, Xurşidbanu Natəvanın ictimai
fəaliyyəti və Aleksandr Düma ilə tarixi görüşü,
görkəmli maarifçi, ədəbiyyatşünas və pedaqoq
Firudin bəy Köçərlinin fəaliyyəti və bu kimi
digər məqamlar öz əksini tapmalıdır. Fikrimcə,
Şuşa şəhərinin tarixi muzeyində görkəmli
həmvətənlərimizin dünya maarifçiləri, şairləri,
bəstəkarları və s. ilə əməkdaşlıq əlaqələrinə
geniş yer ayrılmalıdır. Muzeyşünaslıq sahəsində
geniş istifadə olunan bu üsul muzeyə gələn
əcnəbi qonaqlara lazımi təsir göstərəcək.
Muzeyin ayrı bir bölməsi “Qafqazın
konservatoriyası”nın Azərbaycanın və
bütövlüklə dünya musiqi tarixinə verdiyi
töhfələrə həsr edilməlidir. Şuşada qurulan
musiqi məclisləri, xalq musiqisi, xanəndəlik
sənəti və muğamın inkişafı, Azərbaycan musiqi
sənətinin görkəmli nümayəndələri, habelə
musiqişünaslığın inkişafı (məsələn, AMEA-nın
təsisçilərindən biri, görkəmli bəstəkar, publisist
və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəyovun bu elmi
istiqamətə verdiyi töhfələr) – bütün bu məsələlər
bölmədə öz əksini tapmalıdır. Təbii ki, burada
da musiqi sahəsində tanınmış şuşalıların xarici
həmkarları, həmçinin əcnəbi siyasi və ictimai
xadimlərlə əlaqələrinə yer ayrılmalıdır. Məsələn,
bu zaman Cabbar Qaryağdıoğlunun məşhur rus
şairi Sergey Yeseninlə görüşləri, Şuşada anadan olan xanəndə Məcid Behbudovun dünya
şöhrətli oğlu Rəşid Behbudovun fəaliyyəti və s.
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
Təbii ki, muzey ekspozisiyasının
bölmələrindən biri də Qarabağ müharibələri
zamanı şəhərin işğal edilməsi və düz 28
il yarımdan sonra azad olunmasına həsr
edilməlidir. Burada nümayiş olunan eksponatlar dağıdılan muzeylərimiz, abidələrimiz və
məscidlərimiz, güllələnən heykəllərimiz, oğurlanan və xarici ölkələrə aparılan mədəni irsimiz
(arxeoloji tapıntılardan tutmuş xalça və xalça
məmulatlarınadək) və digər bu kimi məsələlərlə
yanaşı, insan faciəsini və sevincini, yəni adi
insanların öz doğma evlərindən didərgin
düşməsini və bu gün öz yurd-yuvalarına qayıtmaq imkanı əldə etdiklərini əks etdirməlidir.
Şuşa Azərbaycandır və biz bunu əyani
vasitələrlə bütün dünyaya yayımlamalıyıq. Burada foto və video materiallar, cəbhə xatirələri,
Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə fərqlənən
şəhid və qazilərimiz, Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanları haqqında materiallar, habelə adi
insanların xatirələri, əşyaları, məktubları və s.
yer almalı, Zəfər tariximiz, Şuşanın azad olunmasına dair materiallar öz əksini tapmalıdır.
Sonda qeyd edək ki, məqalə hazırlanan zaman qarşımıza maraqlı bir məlumat
çıxıb: işğaldan sonra Ermənistan tərəfi öz
üslubu ilə seçilən memarlıq abidələrimizdən
birində – general Səməd bəy Mehmandarovun
malikanəsində belə bir muzey yaradaraq burada nümayiş etdirilən eksponatlar əsasında Şuşanı bütövlüklə erməni şəhəri qismində təqdim
edib. Qarşımıza çıxan şəkillərdən göründüyü
kimi, tez-tələsik yaradılan muzeydə düşmən
tərəf heç bir texnologiyadan, müasir avadanlıqdan istifadə etmək fikrində belə olmayıb. Bu,
bir daha sübut edir ki, muzeylər olduqca böyük
təsir gücünə malikdir. Şuşanı özününkü sayan,
bura müxtəlif ölkələrdən turistləri cəlb etməyə
çalışan Ermənistan tərəfi bu cür muzeylər
vasitəsilə dünyanı öz təhriflərinə, uydurmalarına
inandırmağa can atıb.
Beləliklə, Şuşa şəhərinin tarixi muzeyinin
yaradılması “Qarabağa qayıdış”ın önəmli bir
müddəasını təşkil edə bilər. Bu növ muzeylər
digər şəhərlərdə də yaradılaraq şəbəkə halını
alsa, biz həm yeni turizm marşrutu əldə edər,
həm də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya müasir əyani vasitələrlə çatdırılması istiqamətində
mühüm addım atarıq.

Nəzmin CƏFƏROVA,
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
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Tovuz: rayon rəhbərinin istixanalara
gəlməsi istehsalçıları ruhlandırdı...
Son illər Tovuzda kənd təsərrüfatının əksər
sahələri üzrə yüksək göstəricilər əldə olunur.
Tovuzlu fermerlər ötən il də bir sıra uğurlara
imza atmışlar. Bu baxımdan istixana şəraitində
məhsul yetişdirmək istəyən kənd təsərrüfatı
istehsalçılarının sayı ildən-ilə artır. Nəticədə bu
il 44,5 hektar sahədə quraşdırımış istixanalarda
keyfiyyətli pomidor məhsulu yetişdirilmiş və
məhsulun xarici bazarlara ixrac olunması nəzərdə
tutulmuşdur. Lakin bu yaxınlarda Rusiyaya
pomidor ixracında yaranmış çətinliklər onları
çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdur.

ABŞ
Yeni hissə çəkilir
"Hollivud" aktyoru Brüs Uillisin
iştirakı ilə "Çətin
ölüm" filminin yeni
hissəsi çəkilə bilər.
Bildirilir ki, 65 yaşlı
aktyor yeni filmlə
bağlı artıq danışıqlar aparır.
Xatırladaq
ki, "Çətin ölüm"
filminin bundan əvvəlki hissəsi 2013-cü ildə ekranlara
çıxmışdı.
Məlumatı "Qazeta.ru" yayıb.

Ən çox miqrant qəbul edən ölkə

Bütün bunları nəzərə alan rayon
icra hakimiyyətinin başçısı Məmməd
Məmmədov müvafiq qurumların
nümayəndələri ilə birlikdə bu günlərdə
istixanalara baş çəkmiş və sahibkarlarla
görüşmüşdür. Görüş zamanı istixanalarda becərilən pomidor məhsulunun
tədarükü, qablaşdırılması və satışının
təşkili sahəsində mövcud olan vəziyyət
müzakirə olunmuşdur. Xarici bazarlara
çıxarmaq məqsədilə istehsal olunan
məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
becərmə işlərinin düzgün təşkili,
aqrotexniki tədbirlərin normativlərə
uyğun aparılması, zərərvericilərə qarşı
mübarizə tədbirlərinin effektivliyinin

yüksəldilməsi barədə sahibkarlara lazımi tövsiyələr verilmişdir. Eyni zamanda
məhsulun satışında müşahidə olunan
çətinliklərin aradan qaldırılması və dayanıqlı marketinq xidmətinin təşkili barədə
təkliflər səslənmişdir.
Görüş zamanı Tovuzda pomidor
istehsalçıları və ixracatçıları birliyinin
yaradılmasının zəruri olduğu da qeyd
olunmuşdur. Rayon rəhbəri demişdir
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə
2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş
videoformatda keçirilən müşavirədə
belə xoşagəlməz hallarla üzləşməmək
üçün yeni bazarların axtarılmasının

vacibliyi qeyd olunmuşdur. Ona görə
də alternativ bazarların tapılması
istiqamətində bizim rayonda da işlər
davam etdirilməlidir.
İcra hakimiyyətinin başçısını istixanalarda aparılan işlərlə tanış edən sahibkarlar məhsulun ixracında müşahidə
olunan çətinliklərə görə ruhdan
düşmədiklərini, bu sahədə vəziyyətin
tezliklə düzələcəyinə ümid etdiklərini
bildirmişlər.

Hamlet QASIMOV,
"Xalq qəzeti"nin
bölgə müxbiri

Qarabağda tarixi abidələrin konservasiyası və
bərpası üçün yol xəritəsi hazırlanacaq
BMT-nin iqtisadiyyat və sosial şurası dünyanın ən
çox miqrant qəbul edən ölkələrinin siyahısını açıqlayıb.
Siyahıda 51 milyon miqrantla ABŞ birinci yeri tutub. Bu da
dünyadakı ümumi miqrantların 18 faizini təşkil edir. İkinci
və üçüncü yerləri Almaniya və Səudiyyə Ərəbistanı tutur.
Rusiya isə 12 milyon miqrantla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
İlk beşliyi 9 milyon miqrant qəbul edən Böyük Britaniya
tamamlayır.
Xəbəri NBC "News" verib.

Qədim planet tapılıb

Amerikalı astronomlar kainatın ən qədim planetini
aşkar ediblər.
"TOI-561b" adı verilən planetin yaşının 10 milyard
ilə yaxın olduğu hesab edilir. "TOI-561b" planeti Yerdən
təxminən 1,5 dəfə böyükdür və 280 işıq ili məsafədə
yerləşir. Qeyd olunur ki, Yer kürəsinin yaşı 4,5 milyard ilə
bərabərdir.
Məlumatı "Planet Today" yayıb.

Özbəkistan
İrihəcmli kredit
Avropa Yenidənqurma
və İnkişaf Bankı (AYİB)
pandemiya ilə əlaqədar
iqtisadiyyata dəyən
zərəri qarşılamaq üçün
Özbəkistan iqtisadiyyatına 521 milyon dollar
kredit ayırıb. Bildirilir
ki, bu vəsait ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələri üzrə 18 layihənin icrasına
yönəldiləcək. Onlar arasında bank sektoru, kiçik və orta
biznesin inkişafı, bərpaolunan enerji mənbələri, infrastruktur və digər sahələr var.
Xəbəri "Fergana.news" verib.

İspaniya

"ICESCO-nun nümayəndə heyəti işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonunda
və Ağdam şəhərində ermənilərin törətdiyi cinayətlərin, o cümlədən
məscidlərə, Azərbaycanın tarixi, mədəni irsinə qarşı vandallıq aktlarının
şahidi oldu. Onlar bu cinayətləri öz hesabatlarında əks etdirəcəklər. Əminik
ki, bu vəhşilik haqqında bütün dünyaya, o cümlədən İslam aləminə məlumat
çatdırılacaq. Bu, çox önəmlidir". Bunu Azərbaycanın mədəniyyət naziri Anar
Kərimov bildirib.
ICESCO-nun baş direktoru Salim
bin Məhəmməd əl-Malikin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətinin Füzuli və Ağdam
rayonlarına səfərindən sonra sualları
cavablandıran nazir qeyd edib ki, bu,
Vətən müharibəsindən sonra beynəlxalq
təşkilatın rəhbəri səviyyəsində ölkəmizə
ilk səfərdir: "Bunu Azərbaycanla
həmrəylik kimi qiymətləndiririk. Biz
beynəlxalq təşkilatları azad olunmuş
torpaqlarımıza dəvət edirik. İstəyirik ki,
bütün dünya erməni vəhşiliyinin şahidi
olsun. Hazırda bununla bağlı UNESCO
və digər təşkilatlarla müzakirələr aparılır.
Azad edilmiş ərazilərə səfərlərin təşkili
üçün təhlükəsizlik tədbirləri də təmin
olunmalıdır. Bugünkü səfər də minalardan təmizlənmiş ərazilərə təşkil edilib.
Ermənilərin törətdiyi bütün cinayətləri
sənədləşdirmək üçün ekspertlər hər
yeri gəzib qeydiyyat aparmalıdırlar

Elçin ABBASOV, "Xalq qəzeti"

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
"Xalq qəzeti"

ABŞ -ın ən iri aviaşirkətlərindən biri olan
"Delta Airlines" kompaniyası özünün maliyyə
vəziyyəti barədə hesabat dərc edib. Sənəddə
göstərilir ki, şirkət 2020-ci ilin son üç ayında
çox böyük məbləğdə itki ilə üzləşib.

"Delta Airlines" şirkəti ötən ili
12,4 milyard dollar zərərlə başa vurub
Belə ki, şirkət ötən ilin
dördüncü rübündə 755
milyon dollar, bütövlükdə
isə 2020-ci ildə 12,4 milyard
dollar zərərə uğrayıb. Bu,
aviaşirkətin mövcud olduğu
100 illik tarixdə ən böyük illik
iqtisadi ziyandır.
Ötən ilin dördüncü rübü
üçün müvafiq rəqəmlər daha

pis ola bilərdi, lakin bayram mövsümü ilə əlaqədar
ölkənin bütün ərazisində
səyahətə çıxanların və müvafiq olaraq uçuşların sayı artıb.
Digər tərəfdən, bu səyahətlər
koronavirusa yoluxanların
sayının da artmasına şərait
yaradıb.

"Barselona" Qarsiya ilə maraqlanır
İspaniyanın "Barselona" futbol klubu
"Mançester Siti"nin gənc
müdafiəçisi Erik Qarsiyanı
transfer etməyi planlaşdırır. Kataloniya klubu
artıq 20 yaşlı müdafiəçi
ilə danışıqlara başlayıb.
Müzakirələrin yaxşı getdiyi və "Barselona"nın Qarsiya ilə
anlaşdığı bildirilir.
Danışıqlar uğurla başa çatarsa, böyük ehtimalla
növbəti mövsümdən Erik Qarsiya "Barselona"nın şərəfini
qoruyacaq.
Məlumatı "Eurosport" yayıb.

ki, gələcəkdə bu faktları beynəlxalq
məhkəmələrə təqdim edək. Ermənistan
hüquqi məsuliyyətə cəlb olunmalı, təzminat ödəməlidirlər" – deyə,
A.Kərimov bildirmişdir.
Nazir əlavə etmişdir ki, Qarabağda tarixi abidələrin konservasiyası və
bərpası üçün yol xəritəsi hazırlanacaq
İşğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdəki mədəni-dini və tarixi

abidələrimizin qorunması istiqamətində
atılacaq addımlarla bağlı sualı cavablandıran nazir deyib: "Mədəniyyət Nazirliyinin ekspertləri hazırda həmin ərazilərdə
maddi-mədəni, tarixi abidələrin monitorinqini, inventarlaşmasını aparırlar. Daha
sonra abidələrin konservasiyası, bərpası
üçün yol xəritəsi hazırlanacaq. Bu,
uzunmüddətli prosesdir. Amma biz buna
çox qətiyyətlə başlamaq niyyətindəyik.
Bu işdə bizə həm yerli, həm də xarici
ekspertlər kömək etməlidirlər. İlk olaraq
mədəniyyətimizin beşiyi, Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərindən
başlamağı planlaşdırırıq. Təbii ki,
Ağdam, Füzuli və azad diğər edilmiş
ərazilərdəki tarixi-mədəni abidələr,
mədəniyyət müəssisələri də bərpa
olunacaq". Mədəniyyət naziri bildirmişdir
ki, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşada keçiriləcək tədbirlərlə bağlı plan
hazırlanır. Bu il Şuşada iki tədbir - "Xarı
Bülbül" festivalı və Molla Pənah Vaqif
poeziya günlərinin keçirilməsi nəzərdə
tutulub.

ÂÂ Yanvarın 17-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin olacaq.
Mülayim cənub küləyi əsəcək, gündüz arabir
güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron
yarımadasında gecə 3-6°, gündüz 9-13° isti,
Bakıda gecə 4-6°, gündüz 10-12° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 761 millimetr civə sütunundan 752 millimetr civə sütununa enəcək, nisbi
rütubət gecə 70-80 faiz, gündüz 50-55 faiz
təşkil edəcək.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava
əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi
yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 5-10°
isti olacaq.
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Bununla belə, əvvəlki ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə
ötən ilin dördüncü rübündə
uçuşların sayı 60 faizdən çox
aşağı düşüb, çünki səfərlərlə
bağlı məhdudiyyətlər və koronavirusa yoluxma riski adamların çoxunu evdə qalmağa
məcbur edib.

ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy
rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Havanın temperaturunun gecə 2° şaxtadan
3°-dək isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 6-8° şaxta,
gündüz 3-8° isti olacağı proqnozlaşdırılır.
ÂÂ Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy,
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında
hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir sürətlənəcək.
Havanın temperaturunun gecə 1-6°, gündüz
8-12° isti olacağı bildirilir.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq

Ekspertlərin fikrincə,
növbəti üç ayda şirkətin
üzləşəcəyi itkinin həcmi
gündəlik 10-15 milyon dollar
olacaq.

Mahmud QƏRİBOV,
"Xalq qəzeti"

küləyi əsəcək, sürəti 5-10 metr/saniyə olacaq.
Havanın temperaturunun gecə 1-6°, gündüz
7-12° isti, dağlarda gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti,
gündüz 4-9° isti olacağı gözlənilir.
ÂÂ Mərkəzi Aran: Mingəçevir və Şirvan
şəhərlərində, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan,
Neftçala rayonlarında hava əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir sürətlənəcək. Havanın temperaturunun
gecə 1-5°, gündüz 7-12° isti olacağı ehtimal
edilir.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin.
Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə
5-8°, gündüz 8-12° isti, dağlarda gecə 5-9°,
gündüz 9-13° isti olacağı ehtimalı var.

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

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

İşsizliyə görə müavinət üçün
müraciət edənlərin sayı artıb
 "Bloomberg" agentliyinin yaydığı
məlumata görə, ABŞ-da işsizliyə görə
müavinətlər üçün müraciət edən insanların sayı
ötən həftə ərzində 965 min nəfərə yüksəlib.
Bildirilir ki, bu, ötən ilin avqustundan etibarən ən yüksək
göstəricidir və koronavirusun yayılmasının müxtəlif sektorlarda işdən qovulma hallarının artmasına səbəb olmasının
sübutudur.
Qeyd olunur ki, koronavirus pandemiyasından əvvəl
həftəlik müraciətlər adətən təxminən 225 min nəfər təşkil
edirdi. Ötən yaz ştat administrasiyaları bütün ölkə üzrə
müəssisələrin bağlanmasına şərait yaratdıqdan sonra onların sayı təxminən 7 milyona yüksəlmişdi. Yayda müraciətlərin
sayı azaldı, lakin sentyabrdan etibarən həftəlik ərizələrin
sayı 700 minə çatmışdı.
Ölkədə pandemiyadan əvvəlki vəziyyətlə müqayisədə iş
yerlərinin sayı təxminən 10 milyon azalıb. Ötən ilin mayından
bəri 56 faiz iş yeri bərpa edilib.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
"Xalq qəzeti"

İndoneziyada dağıdıcı zəlzələ
 İndoneziyanın Sulavesi adasında güclü
zəlzələ olub. Təbii fəlakət nəticəsində 35 nəfər
həlak olub, onlarca adam xəsarət alıb.
"Reuters"in məlumatına görə, zəlzələnin epimərkəzi Majen şəhərindən 6 kilometr şimal-qərbdə qeydə alınıb. Yeraltı
təkanların gücü 6,2 bal olub.

Majan şəhərində xəstəxana binası, regional qubernatorun ofisi, yaşayış binaları uçub. 630 nəfər xəsarət alıb.
Mamedju şəhərində də onlarca xəsarət alanlar var.
Təbii fəlakət nəticəsində torpaq sürüşməsi baş verib.
Mejan şəhəri ilə Mamedji şəhəri arasında yol bərbad hala
düşüb.
Sulavesi adasının paytaxtı sayılan Makassar şəhərində
elektrik enerjisinin verilişi kəsilib.
"Reuters"in məlumatına görə, ölən və yaralananların sayı
arta bilər.
Hadisə yerində xilasedicilər çalışırlar.

Qəzənfər QASIMOV, "Xalq qəzeti"

Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasından 650 nəfər sağalıb,
402 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasından 650 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 402 yeni yoluxma faktı qeydə
alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, COVID-19 üçün
götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 15 nəfər vəfat
edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 226 min 951 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
214 min 423 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2998 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9530 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 311 min 417 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 8574-dür.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Səxavət və İnayət Hüseynov qardaşları Süleyman
Qasımova anası
SULTAN XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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