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Bakıda abadlıq-quruculuq işləri
daim diqqətdə saxlanılır

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2021-ci ildə respublikamızın ilk ali pedaqoji təhsil ocağının – Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetinin fəaliyyətə başlamasının 100 illiyi tamam olur.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti ölkəmizin təhsil tarixində xüsusi yer
tutan, zəngin ənənələrə malik ali təhsil
müəssisələrindəndir. Yarandığı vaxtdan
etibarən Universitet üzərinə düşən vəzifələri
həmişə layiqincə yerinə yetirmiş, respublikamızla yanaşı, bir sıra digər ölkələr
üçün elmi-pedaqoji kadr hazırlanması
işini müvəffəqiyyətlə həyata keçirmişdir.
Azərbaycanın tanınmış ictimai, elm və
mədəniyyət xadimləri arasında Universitetin
çox sayda məzunları vardır.
İxtisaslaşmış ali təhsil müəssisəsi kimi
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
müəllim hazırlığı sahəsində və pedaqoji
təhsilin inkişafı naminə bu gün də uğurlu
fəaliyyəti ilə müstəqil Azərbaycanın inkişafına
töhfələrini əsirgəmir. Universitetdə qabaqcıl
elmi nailiyyətlərdən, innovativ təlim-tədris

texnologiyalarından faydalanmaqla ali
təhsilin məzmun və keyfiyyət göstəricilərinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində zəruri addımlar atılır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, ölkədə yüksək ixtisaslı
pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr yetişdirilməsi
sahəsində mühüm xidmətlərini nəzərə alaraq,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
100 illik yubileyinin qeyd olunmasını təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik yubileyinə dair tədbirlər planı
hazırlayıb həyata keçirsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 aprel 2021-ci il

2021 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışının təşkili
və keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasına
gələcək əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün
viza prosedurlarının sadələşdirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Bu gün dünyada hökm sürən COVID-19 pandemiyası
dövlətlərin öz potensiallarını inkişaf etdirməsini, vətəndaşların
rifahını yaxşılaşdırmasını çətinləşdirir. Azərbaycanda isə
vəziyyət göz önündədir: Vətən müharibəsində parlaq qələbəmiz
nəticəsində işğaldan azad edilən torpaqlarımızda tikinti-quruculuq işləri aparılmaqla yanaşı, respublikamızda insan amilinə
mühüm önəm verilməsi də diqqətdə saxlanılır. İnsanların həyat
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün müvafiq dövlət proqramları uğurla icra edilir.
Azərbaycanda kəndlər, qəsəbələr,
şəhərlər getdikcə simasını dəyişir,
gözəlləşir. Belə yeniləşmə paytaxtımızda, eləcə də, Bakıətrafı yaşayış
sahələrində də özünü qabarıq büruzə
verir, sosial obyektlər inşa olunur, yollar
çəkilir, yeni iş yerləri yaradılır. Bütün
bunlar isə, şübhəsiz ki, Prezident İlham
Əliyevin yeritdiyi sosial siyasətdən,
insanlara göstərdiyi diqqət və qayğıdan, gündəlik nəzarətdən xəbər
verir. Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə
Bakının Pirşağı qəsəbəsində aprelin
16-da yenidənqurma tədbirlərinə start
verilməsi və burada təmir-bərpa işlərinin
təməlinin qoyulması da bunun bariz
ifadəsidir.
Yeri gəlmişkən, dövlətimizin
başçısının göstərişinə əsasən, 
2019-cu ildən etibarən Bakı şəhərinin
və Abşeron rayonunun qəsəbələrində
xüsusi abadlaşdırma işlərinə
başlanılıb. Balaxanı qəsəbəsinin
timsalında uğurlu təcrübənin şahidi
olmuşuq. Bibiheybət, Novxanı,
Əmircan, Ramana qəsəbələrində də
hazırda bu proses uğurla davam edir.
Artıq Pirşağı da mahiyyətcə qədim,
formaca yeni simasını qazanacaq.
Qəsəbədə həyata keçirilən tədbirlərin
əsas məqsədi buradakı insanların
daha yaxşı şəraitdə yaşaması, özlərini
daha rahat hiss etmələridir. Pirşağı
tarixən iqlim terapiyası üçün əlverişli
zona hesab olunub. Sonda ekoloji
vəziyyətin də yaxşılaşdırılması mühüm
vəzifə kimi qarşıya qoyulub.
Qəsəbədə abadlıq işləri həm
mövcud binalar üzərində, həm də
açıq məkanlarda aparılacaq. Mərkəzi
hissədə məscidin qarşısında Şərq
bağçılıq ənənələrinə uyğun parkın
salınması nəzərdə tutulur. Ənənəvi
“Çar-bağ” (Cahar-bağ) prinsipi ilə salınacaq parkın mərkəzində su hövzəsi
yerləşdirilib və ondan dörd istiqamətdə
yollar ayrılır.
Xatırladaq ki, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə Bakının, eləcə də paytaxtətrafı yaşayış
məntəqələrinin ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşması istiqamətində bir sıra
önəmli layihələr həyata keçirilib, ötən
illərdə şəhərin havasını çirkləndirən
mənbələr aradan qaldırılıb. Məsələn,
əvvəllər şəhərimizin havasını
çirkləndirən və Balaxanı zibilxanası
kimi tanınan ərazidə hazırda müasir

zibilyandırma zavodu, poliqon fəaliyyət
göstərir. Gerçəkləşdirilən layihələr
nəticəsində indi bu yer, eləcə də ora bitişik olan Böyükşor gölü ərazisi ekoloji
təmiz zona kimi diqqət çəkir.
Pirşağıda abadlaşdırma işləri
məşğulluğun təminatına da müsbət
təsir göstərir. Prosesdə iştirak
edənlərin böyük əksəriyyəti, məhz yerli
sakinlərdən ibarətdir. Yeni siması ilə
postpandemiya dövründə cəlbedici
turizm məkanlarından birinə çevrilməsi
qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulan
Pirşağıda tələbata uyğun məhsulların
istehsalı da istisna edilmir.
Burada bir məsələyə də toxunmaq istərdik. Azərbaycanda son 18
il ərzində mədəniyyət siyasətinin
mühüm istiqamətlərindən biri
olan mədəni irsin qorunması və
təbliği diqqət mərkəzində saxlanıb.
Ölkəmizin çoxəsrlik tarixə malik maddi
mədəniyyət nümunələrinə həssaslıqla
yanaşılıb, onların qorunması, saxlanılması, bərpası ilə bağlı önəmli
tədbirlər həyata keçirilib, tarix və
mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi və inkişafı təmin
olunub, habelə hər bir vətəndaşın tarixi
irsimizin qorunması üçün məsuliyyəti
təşviq edilib.
Hazırda abadlaşdırma zamanı tarixi
abidələrin bərpası və aşkarlanması əsas
məqsədlər sırasındadır. Pirşağıda bu
mənada bərpa-konservasiya olunacaq
abidələrdən biri Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyevanın
tanış olduqları Hacı Şahverdi hamamıdır. Bu hamam XIX əsrdə Pirşağı
qəsəbəsinin sakini Hacı Şahverdi

Mən şəhərdə gedən abadlıq-quruculuq proseslərinə şəxsən
nəzarət edirəm, bir çox layihələrin təşəbbüskarı olmuşam.
Bu gün Bakı dünyanın ən gözəl şəhəri kimi inkişaf edir. Bakıya gələn qonaqlar, o cümlədən, mənim həmkarlarım həmişə
paytaxtda gedən quruculuq-abadlıq işləri haqqında öz
təəssüratlarını bölüşürlər və qeyd edirlər ki, Bakı, doğrudan
da, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən inşa olunub. Yerli əhali arasında o, “Qum hamamı” kimi tanınır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın rayonlarında, o cümlədən, paytaxt Bakıda
tarixi yadigarlara ən yüksək səviyyədə
qayğı və diqqət göstərilir. Bu, təsadüfi
deyil. Çünki Prezident İlham Əliyev
bu məsələni daim diqqət mərkəzində
saxlayır, bütün qədim maddi-mədəni
dəyərlərə, eləcə də sovet vaxtında
tikilən abidələrə xalqımızın milli sərvəti
kimi yanaşır: “Bu abidələr bir daha onu
göstərir ki, Azərbaycanın çox qədim
tarixi, qədim mədəniyyəti var. Çünki
ancaq yüksək mədəniyyətə sahib olan
insanlar belə tikililər inşa edə bilərdilər.
O cümlədən, ovdan, hamam – bu,
mədəniyyət deməkdir”.
Pirşağıda yaradılacaq şərait həm
də bu qədim yaşayış məskəninin yaxın
gələcəkdə respublikamızın turizm
mərkəzlərindən biri kimi tanınması məqsədi daşıyır. Bu, ilk növbədə,
ölkəmizdə turizm sənayesinə mühüm
önəm verilməsi ilə bağlıdır. Çünki
müstəqil Azərbaycan Respublikasında
qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi
prioritet istiqamətlərdən biridir.
Dövlətimiz tərəfindən həyata keçirilən
proqramlar və tədbirlər də müvafiq
olaraq qeyri-neft sektorunun inkişafına kömək edir. Qeyri-neft sektorunun
əsas sahələrindən biri olaraq turizm
hökumətimizin hər zaman diqqət
mərkəzindədir. Ölkəmizin təbii-coğrafi
şəraiti, malik olduğu maddi-mənəvi
resurslar, həmçinin tarixən formalaşmış adət-ənənələri bu sahənin inkişafı
üçün möhkəm zəmin yaradıb.
Bakı şəhərinin və Abşeron rayo-

nunun qəsəbələrində həyata keçirilən
bu layihələr həm tarixilik, həm də
mövcud reallıqlar baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə,
yerli memarlıq məktəbinin üslubları və
özünəməxsus rəng çalarları yenidən
canlandırılır və gələcək nəsillərə ötürülür. Postmüharibə və mövcud pandemiya reallığından baxdıqda isə iqtisadi
gücümüzün böyük dərəcədə artdığı,
hətta qlobal çağırışlara rəğmən, heç
bir sosial layihənin ixtisar olunmadığı
aydın görünür.
Pirşağı qəsəbəsində
yenidənqurma işlərinin layihəsindən
danışan “Bakı Abadlıq Xidməti”
MMC-nin müdiri Bünyad Qasımov
bildirib: “Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi ilə birgə müsabiqə
elan etdik. Bu qəsəbədə yenidənqurma
tədbirlərinin konseptual layihəsini
hazırlamaq üçün 20-dən artıq iş
topladıq. Sözsüz ki, qəsəbənin öz
xüsusiyyətlərini, buranın ab-havasını,
Abşeronun mədəniyyətini və digər
amilləri nəzərə alacağıq”.
Yeri gəlmişkən, turizmin inkişafı
istiqamətində Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə aparılan dövlət siyasəti
çərçivəsində bir sıra beynəlxalq
təşkilatlarla da sıx əməkdaşlıq
edilməkdədir. Təəssüf ki, COVID-19
pandemiyası ilə əlaqədar yaranmış
çətin vəziyyətdə digər sahələr kimi turizm sənayesinə də böyük ziyan dəyib
ki, bu da ölkə iqtisadiyyatına təsirsiz
ötüşməyib. Əhalisinin sağlamlığı və
təhlükəsizliyi mühüm amil olduğu üçün
Azərbaycan da pandemiya dövründə
dünya ölkələrinin əksəriyyəti kimi öz
sərhədlərini bağlayıb.
Sonda qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyevin tapşırıq və
göstərişlərinə uyğun olaraq Bakıda reallaşdırılan abadlıq-quruculuq
tədbirlərinin həcmi getdikcə artır. Bu
işlər paytaxt sakinlərinin istirahəti
üçün ən müasir parkların və yeni-yeni
yaşıllıq zolaqlarının salınması, şəhərin
qədim tarixi memarlıq nümunələrinin
bərpası və yeni, müasir sosial binaların
tikilib istifadəyə verilməsi ilə müşayiət
olunur. Bütün bunlar isə Azərbaycanın
dünyanın ən gözəl ölkələrindən birinə
çevirilməsini şərtləndirir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki, 2021 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin təşkili və
keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn və bu Sərəncamın 2-ci
hissəsində göstərilən sənədlərdən hər hansı
birini təqdim edən əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər 2021-ci il mayın 1-dən
iyunun 15-dək Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq hava limanlarında viza ala bilərlər.
2. Aşağıdakı sənədlərdən biri viza
verilməsi üçün əsas hesab edilsin:
2.1. Formula 1 yarışlarının beynəlxalq
təşkilatçıları olan “Formula One Management
Limited” Şirkətinin və Beynəlxalq Avtomobil
Federasiyasının müvafiq qaydalarına uyğun
olaraq akkreditasiyadan keçməni təsdiq edən
akkreditasiya kartı;
2.2. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat
Şirkətində akkreditasiyadan keçməni təsdiq
edən akkreditasiya kartı.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici
İşlər Nazirliyi 2021 Formula 1 Azərbaycan

Qran Pri yarışı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə “Formula One
Management Limited” Şirkətinə, Beynəlxalq
Avtomobil Federasiyasına və xarici ölkələrin
müvafiq orqanlarına məlumat versin və bu
məlumatın Nazirliyin, eləcə də Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdəki
səfirliklərinin və konsulluqlarının internet
informasiya ehtiyatlarında yerləşdirilməsini
təmin etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Miqrasiya Xidməti Azərbaycan Respublikasına uçuşlar həyata keçirən aviasiya
şirkətlərinə 2021 Formula 1 Azərbaycan Qran
Pri yarışı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının
sadələşdirilməsi barədə məlumat versin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 aprel 2021-ci il

Kritik informasiya infrastrukturunun
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində
bəzi tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
İnformasiya texnologiyalarının davamlı
təkamülü, informasiyanın və informasiya
sistemlərinin qloballaşması dövlətin
və cəmiyyətin tərəqqisinə xidmət edən
mühüm vasitəyə çevrilmişdir. Azərbaycan
Respublikasında da informasiya
texnologiyaları əsasında dövlət əhəmiyyətli
məsələlərin həlli üçün müvafiq informasiya
infrastrukturu yaradılmaqdadır. Həmin
infrastrukturun qlobal informasiya
şəbəkələrinə, o cümlədən, internet
şəbəkəsinə daxil edilməsi infrastruktur
obyektlərinin kiberhücumların hədəfinə
çevrilməsinə səbəb olur.
Dövlətin, cəmiyyətin və vətəndaşların
maraqları baxımından vacib hesab edilən
məsələlərin həlli məqsədilə yaradılan kritik
informasiya infrastrukturuna daxil olan
sistem və şəbəkələrin sıradan çıxarılması
və ya funksionallığının pozulması ciddi
ziyan vurulması ilə nəticələnir ki, bu
da kritik informasiya infrastrukturunun
kibertəhlükəsizliyinə prioritet məsələ kimi
baxılmasını zəruri edir.
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasında kritik informasiya
infrastrukturunun və onun tərkibinə daxil
olan informasiya sistemlərinin, informasiyakommunikasiya şəbəkələrinin və
avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə
qərara alıram:

1. Müəyyən edilsin ki, kritik
informasiya infrastrukturunun (mühafizə
olunan şəxslərin və qorunan obyektlərin
informasiya infrastrukturu istisna olmaqla)
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, o cümlədən
kibertəhdidlərə qarşı mübarizə sahəsində
səlahiyyətli orqanın funksiyalarını
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti, dövlət orqanlarına,
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərə
münasibətdə həmin funksiyaları Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə
və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti
ilə birgə həyata keçirir.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti:
2.1. kritik informasiya infrastrukturunun
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsinin
hüquqi tənzimlənməsi məqsədilə müvafiq
normativ hüquqi aktların layihələrini
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti və Azərbaycan
Respublikasının Xüsusi Rabitə və
İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin
təklifləri əsasında üç ay müddətində
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 aprel 2021-ci il
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Azərbaycanın parlament nümayəndə
heyəti Sankt-Peterburqda ulu öndər
Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib

 Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılıq etdiyi
parlament nümayəndə heyəti Rusiya Federasiyasına səfəri
çərçivəsində aprelin 16-da Sankt-Peterburqda Qoroxovaya küçəsi 6
ünvanında yerləşən binanın qarşısına gəliblər.
Nümayəndə heyətinin üzvləri burada
Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ulu
öndər Heydər Əliyevin 1949–1950-ci
illərdə təhsil aldığı SSRİ Dövlət

Təhlükəsizlik Nazirliyinin Ali Məktəbinin
binası qarşısında ümummilli liderin
binanın üzərinə vurulmuş barelyefini
ziyarət ediblər.

Parlament nümayəndə heyətinin
üzvləri dahi rəhbərin xatirəsini yad
edərək, barelyefin önünə qızıl güllər
düzüblər.

Fəridə ABDULLAYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Sankt-Peterburq

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova MDB
PA-nın 52-ci plenar iclasında çıxış edib

 Sankt-Peterburqda işgüzar səfərdə olan Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova aprelin 16-da MDB PA-nın 52-ci plenar iclasında
çıxış edib.
Milli Məclisin sədri yaz sessiyasının
konstruktiv və məhsuldar keçəcəyinə
inamını ifadə edib. Müasir dünyada
parlamentlərin və parlament diplomatiyasının böyük rolundan bəhs
edən Sahibə Qafarova vurğulayıb ki,
MDB Parlamentlərarası Assambleyası parlament əməkdaşlığının inkişafı
üçün əlverişli platformadır. Bu qurum
regional və beynəlxalq həyatın aktual
məsələlərinin müzakirəsində digər parlament təşkilatları ilə əlaqələrin qurulmasında əhəmiyyətli rola malikdir.
Qeyd olunub ki, dövrümüzün aktual

problemlərinə həsr olunmuş forumların
təşkilində, MDB-yə üzv dövlətlər arasında əlaqələrin möhkəmlənməsində bu
qurum müsbət nəticələr əldə edib. Sədr
bu baxımdan təşkilat tərəfindən sülhün
və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində
qadınların artan rolunu nümayiş etdirən
Avrasiya Qadın Forumu kimi əlamətdar
təşəbbüsü yüksək dəyərləndirib.
Sahibə Qafarova Beynəlxalq parlamentarizm gününün təsisi barədə
BMT Baş Assambleyasının 72-ci
sessiyasında MDB PA-nın irəli sürdüyü
təşəbbüsün dəstəklənməsinə diqqət

çəkərək deyib ki, 2018-ci ildən başlayaraq 30 iyun tarixində Beynəlxalq
Parlamentarizm Gününün qeyd olunması məmnunluq doğurur.
Sədr ümidvar olduğunu bildirib
ki, MDB PA çərçivəsində qarşılıqlı əlaqələr hərtərəfli tərəfdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə və dövlətlərin
ali qanunverici orqanları arasında
münasibətlərin dərinləşməsinə xidmət
edəcək.
Daha sonra Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova media nümayəndələri
üçün mətbuat konfransında iştirak edib.

Fəridə ABDULLAYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Sankt-Peterburq

Milli Məclisin nümayəndə heyəti
MDB PA-nın yaz sessiyası çərçivəsində
keçirilən tədbirlərdə iştirak edib
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarovanın başçılığı ilə
parlament nümayəndə heyəti
MDB Parlamentlərarası
Assambleyasının (PA) yaz
sessiyasında iştirak etmək
üçün Sankt-Peterburqda
səfərdə olub. Azərbaycan
nümayəndə heyətinin üzvləri
sessiya çərçivəsində keçirilən
tədbirlərdə iştirak ediblər.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, aprelin
15-də Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova MDB Parlamentlərarası
Assambleyasının şura iclasında
iştirak edib. İclasda təşkilatın 52-ci
plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan
sənədlərə baxılıb, qurumun fəaliyyəti
ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə
olunub.
Aprelin 16-da Azərbaycanın
parlament nümayəndə heyəti MDB
Parlament Assambleyasının 52-ci plenar
iclasına qatılıb. İclasda Assambleya
tərəfindən işlənib hazırlanmış sənədlər
müzakirə edilib.
MDB PA-nın yaz sessiyası
çərçivəsində qurumun daimi
komissiyalarının iclasları da keçirilib.
Milli Məclisin deputatlarından

Arzu Nağıyev Təhlükəsizlik və
yeni çağırışlara və təhdidlərə qarşı
mübarizə sahəsində qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi üzrə Birgə Komissiya
ilə Müdafiə və təhlükəsizlik üzrə Daimi
Komissiyanın iclaslarında, Emin
Hacıyev Siyasi məsələlər və beynəlxalq
əməkdaşlıq üzrə Daimi Komissiyanın
iclasında və COVID-19 pandemiyası
qarşısında demokratiya məsələlərinə
həsr olunmuş sessiyada, Rüfət Quliyev
İqtisadiyyat və maliyyə üzrə Daimi
Komissiyanın iclasında iştirak ediblər.
İclasda Milli Məclisin deputatı Rüfət
Quliyev MDB PA-nın İqtisadiyyat və

maliyyə üzrə Daimi Komissiyasının sədr
müavini seçilib.
MDB Parlamentlərarası
Assambleyasının terrorizmə və
ekstremizmə qarşı mübarizəyə həsr
olunmuş konfransın seksiyalarında Milli
Məclisin deputatları Nizami Səfərov,
Arzu Nağıyev, Əminə Ağazadə müzakirə
olunan məsələlərə münasibət bildiriblər.
Burada keçirilən tədbirlərdə
Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa
Mirzəyev və MDB-nin Parlamentlərarası
Assambleyasında Milli Məclisin daimi
nümayəndəsi – Baş katibin müavini
Aydın Cəfərov iştirak ediblər.
Səfər aprelin 16-da başa çatıb.

Elmar Qasımov: Bugünkü gənclərimiz savadlı,
vətənpərvər, dövlətini və xalqını sevən nəsildir

Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru, YAP İdarə
Heyətinin üzvü Elmar Qasımov partiyanın
gənclər birliyinin bir qrup fəal üzvü ilə
görüşüb.
Görüşdən öncə gənclərin bu ali təhsil
ocağı ilə tanışlığı oldu. Bildirildi ki, Bakı
Ali Neft Məktəbi dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin 29 noyabr 2011-ci il tarixli fərmanı
əsasında SOCAR-ın strukturunda yaradılıb.
Ali təhsil ocağı ilk gündən Azərbaycan
universitetlərinin reytinq cədvəlində liderliyini
qoruyub.
Bu ali təhsil ocağının yaradılmasında
məqsəd fəaliyyətini xaricdə
genişləndirən SOCAR-ın, eləcə də
ölkənin digər sənaye sahələrinin
müasir tədris proqramları və təlim
texnologiyaları əsasında təhsil almış
ingilisdilli mütəxəssislərə olan ehtiyacını
ödəməkdir. Bu məqsədə çatmaq üçün,
ilk növbədə, Bakı Ali Neft Məktəbində
müasir tələblərə cavab verən təhsil
infrastrukturu yaradılıb, tədris prosesinə
yüksək ixtisaslı professor-müəllim
heyəti cəlb olunub, zəngin kitabxanainformasiya fondu qurulub.
Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələri
transmilli, beynəlxalq neft-qaz
şirkətlərində, o cümlədən, SOCAR-ın
müəssisələrində istehsalat təcrübəsi
keçirlər. Bu da onların gələcəkdə
beynəlxalq standartlara uyğun kadrlar
kimi yetişmələrinə imkan yaradır.
Tanışlıq zamanı vurğulandı ki,
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 2017-ci
ilin mayında Bakı Ali Neft Məktəbinin
yeni kampusunun açılışında iştirak
edib. Həmin mərasimdəki nitqində
cənab Prezidentin dediyi kimi, bu
məktəbin yaradılması və artıq belə
gözəl şəhərciyə köçməsi bir daha onu
göstərir ki, Azərbaycan “qara qızıl”ı
insan kapitalına sərmayə kimi qoyur.
Azərbaycanın uğurlu neft siyasəti bu
gün bütün sahələrə, o cümlədən, təhsil
sisteminə öz müsbət təsirini göstərib.
Bakı Ali Neft Məktəbində təhsilin
yüksək səviyyədə təşkilinə yaradılan
şəraitdən məmnunluqlarını ifadə edən
YAP Gənclər Birliyinin üzvləri xoş
təəssüratlarını ali təsil ocağının akt
zalında davam etdirilən görüşdə bir
daha bölüşdülər.

Diskussiya şəklində davam edən
görüşdə Elmar Qasımov ölkəmizdə
təhsilin inkişafına göstərilən diqqət və
qayğıdan geniş bəhs etdi. Bildirdi ki,
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev daim
bu çağırışı edir ki, ölkələrin inkişafında
əsas faktor təhsildir, bilikdir, yeni
texnologiyalardır. Bu gün Azərbaycanın
dünyada innovasiyalar ölkəsi kimi
tanınması və nüfuz qazanması məhz
dövlətimizin həyata keçirdiyi əsaslı
islahatlara, yeniliyə, modernləşməyə
meyilli olmasına əsaslanır. Yeni
texnologiyaların tətbiqi, təbii ki, öz
növbəsində yüksək ixtisaslı kadrların
yetişdirilməsini tələb edir. Bu gün
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün ali
təhsil müəssisələrində, o cümlədən,
Bakı Ali Neft Məktəbində tələbələrin elmi
biliklərini artırmaları, elmin dərinliklərinə
yiyələnmələri üçün hər cür şərait
yaradılıb. Müasir çağırışlara uyğun
olaraq gənclərimiz dünyanın ən nüfuzlu
ali məktəblərində təhsil alırlar.
E.Qasımov bu gün ölkənin ictimaisiyasi həyatında aparıcı rol oynayan
Yeni Azərbaycan Partiyasının daim
gənclərə böyük diqqət və qayğı
ilə yanaşdığını, onların potensial
imkanlarından səmərəli istifadə edildiyini
diqqətə çatdırdı.
YAP İdarə Heyətinin üzvü bu
fikri xüsusi vurğuladı ki, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu
öndər Heydər Əliyevin yaradıcısı olduğu
Yeni Azərbaycan Partiyası cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf
edir, sıralarını kəmiyyət və keyfiyyət
baxımından daha da zənginləşdirir.
Bu gün YAP-da təmsil olunan 760
mindən artıq üzvün böyük əksəriyyətini

gənclər təşkil etməsi partiyada onlara
öz potensial imkanlarını ortaya qoymaq
üçün geniş meydanın açılmasından
xəbər verir.
O da bildirildi ki, belə görüşlərin
davamlı olması əlaqələrin inkişafına,
eyni zamanda, gənclərin təhsillə bağlı
onları düşündürən suallara cavab
tapmalarına böyük dəstək olacaq.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
2017-ci ildə Bakı Ali Neft Məktəbinin
yeni kampusunun açılışında dediyi
“Neft və qaz bundan sonra da ölkəmizin
inkişafına xidmət göstərəcək, qeyrineft sektoru isə ölkə iqtisadiyyatını
şaxələndirəcək. Gənclər bizim uğurlu
gələcəyimizi təmin edəcəklər. Beləliklə,
Azərbaycan dövləti yaşayacaq,
güclənəcək və xalqımız qürur hissi
ilə bunu görərək, daha da böyük
həvəslə ümumi işimizə töhfə verəcək”
fikrinə diqqəti yönəldən E. Qasımov
gənclərimizi ölkəmizin daha da
möhkəmlənməsində, qüdrətlənməsində
fəal olmağa çağırdı. Bu fikir xüsusi qeyd
olundu ki, Azərbaycan gəncliyi Vətən
müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlığı,
şücaəti ilə dövlətinə, xalqına bağlılığını
dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan
gəncliyi ilə qürur duyuruq.
Tədbirdə iştirak edən YAP
Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar
İslamov səmimi münasibətə, tanışlıq
üçün yaradılan şəraitə görə Elmar
Qasımova minnətdarlığını bildirdi və
belə görüşlərin davamlı olacağına ümid
etdiyini vurğuladı.
Görüşdə rektor gəncləri
maraqlandıran sualları cavablandırdı.

“Xalq qəzeti”

Hərbi Qənimətlər Parkı radikal və terrorçu
erməni qruplaşmalarına göz dağıdır
Birinci Qarabağ savaşındakı məğlubiyyət, xüsusən şəhid
olan hərbiçilərimizin qisasını, öldürülən günahsız qocaların,
qadınların, uşaqların intiqamını ala bilməməyimiz məyusluq
yaratmışdı. 2020-ci ildəki 44 günlük Vətən müharibəsində
əldə etdiyimiz zəfər onların qisasının alınmasına,
cəmiyyətimizdə özünə, ordusuna, dövlətinə inamın artmasına
səbəb oldu...
Bu fikirləri Azərbaycan Vətəndaş
Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü, “Müasir
İnkişaf” İctimai Birliyinin sədri Mübariz Göyüşlü bildirib. O deyib:
– Prezident İlham Əliyev Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışında çıxışı zamanı da bildirdi ki, II Qarabağ müharibəsində ordumuz böyük
qəhrəmanlıq göstərdi. 44 günlük Vətən
müharibəsi, bizim gücümüzü, birliyimizi,
iradəmizi ortaya qoydu. Göstərdi ki, heç
vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə
barışmayacaq. 44 gün ərzində bir dəfə
də Azərbaycan Ordusu geriyə addım
atmadı. Ermənistan bir dəfə də uğurlu
əməliyyat apara bilmədi. 10 min fərari
olub Ermənistan ordusunda.
Bəli, tətbiq olunan hərbi taktika,
göstərilən qəhrəmanlıqlar illər uzunu
təhlil olunacaq, araşdırılacaq, müzakirə
ediləcək, danışılacaq. Ermənistan tərəfi
bunu kiçiltmək üçün texniki üstünlüyü,
PUA-ların mövcudluğunu qabartmağa
çalışsa da, Şuşanın azadlığı onların bu
təbliğatını da darmadağın etdi. Şuşa
qəhrəmanlığı bıçaqla, tapançayla,
avtomatla və böyük mənəvi-psixoloji
ruhla, Vətən sevgisi ilə reallaşdırıldı. Biz şanlı qələbəimizi dünyaya və
vətəndaşlarımıza daha dolğun çatdırmaq üçün, gələcək nəsillərə təbliğ
etmək üçün zəruri işlər görməliyik.
Filmlər, kitablar, məqalələr, araşdırmalar, tədbirlər və s. hazırlanmalı,
keçirilməli, çoxsaylı işlər görülməlidir.
Artıq ilk və möhtəşəm addımlar
atılmaqda, əməli işlər görülməkdədir.
Yaradılmasına bu ilin yanvar ayından

başlanılan və Bakıda 5 hektar ərazini
əhatə edən Hərbi Qənimətlər Parkını
buna nümunə göstərə bilərik. Parkdakı
eksponatlar Azərbaycanın zorla cəlb
olunduğu müharibənin dəhşətlərini,
dövlətimizin və ordumuzun düşməni
necə darmadağın etməsini, rəzil və
zəlil gününə salınmış erməni ordusunu, onların qoyub qaçdıqları və məhv
edilmiş hərbi texnikalarını əhatə edir.
Bütün bunlarla müharibə haqqında,
ordumuzun qəhrəmanlığı barəsində
zəngin təəssürat formalaşdırılır. Hər kəs
şahidi olacaq ki, bu qələbə asanlıqla
qazanılmadı, ermənilər o torpaqları
xoşluqla deyil, başlarına “dəmir yumruq”
dəyəndən sonra tərk etdilər.
M. Göyüşlü daha sonra qeyd edib
ki, Vətən müharibəsi ordumuzun hərbi
hazırlıq və diplomatiya siyasətinin
düzgün qurulduğunu göstərdi. Hərbi

Qənimətlər Parkı isə həm bunu, həm
də hərbiçilərimizin, vətəndaşlarımızın
ruh yüksəkliyi ilə düşmənə qarşı “dəmir
yumruq” kimi birləşdiyini və qəhrəmanlıq
göstərdiyini ifadə edir. Bu, eyni zamanda, Ermənistana, onu dəstəkləyənlərə,
radikal və terrorçu erməni qruplaşmalara da mesajdır. Azərbaycan ərazilərinə
göz dikənin, hərbi avantüraya meyil
edənlərin aqibəti, onları silahlandıranların sonu, məhz bu cür olacaq.
Minlərlə erməni meyiti, zəlil günə
qoyulmuş düşmən hərbiçisi, məhv
edilmiş texnika onları gözlərini açmağa,
həqiqətləri qəbul etməyə, başqasının
torpaqlarına göz dikməkdən əl çəkməyə
məcbur edəcək.

Anar ƏLIYEV,
“Xalq qəzeti”
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on 18 ildə ölkəmizdə il ildən uğurlu gəlir. Bu baxımdan, cənab
İlham Əliyevin 2018-ci ilin aprelində növbəti dəfə Prezident
seçilməsindən sonrakı nailiyyətlərimizi xüsusilə vurğulamalıyıq.
Prezident İlham Əliyev həmin mərasimdə də, əvvəllər olduğu kimi, son
illərdə ölkədə və regionda baş verən yeniliklərdən bəhs etmiş və geridə
qalan dövr ərzində Azərbaycanda görülən işlərdən, ölkəmizin uğurlu
inkişaf yolundan danışmışdı. Həmçinin gələcək planlardan da söz açan
ölkə başçısı xüsusilə xalqın vahid milli ideya ətrafında birləşdiyini və
bunun torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində xüsusi rolu olacağını
qeyd emişdi:
“Azərbaycan bu 15 il ərzində uğurla inkişaf edib. Azərbaycan xalqı birlik,
həmrəylik nümayiş etdirib. Bizim gələcək
fəaliyyətimiz üçün milli ideologiyamız əsas rol oynayır. Azərbaycançılıq
məfkurəsi Azərbaycanda tam bərqərar
olub, Azərbaycan xalqı vahid milli ideya
ətrafında birləşib və ölkəmiz çox uğurla
inkişaf edir. Azərbaycanda dinlərarası,
millətlərarası münasibətlər nümunəvi
xarakter daşıyır. Azərbaycanda bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi
mehribanlıq şəraitində yaşayır və bundan
sonra da yaşayacaqdır. Bizim siyasətimiz
və cəmiyyətin istəkləri bu istiqamətdə atılacaq addımları da şərtləndirəcək...
Bizim Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
prinsipial mövqeyimiz Azərbaycan xalqı
tərəfindən dəstəklənir. Biz bu siyasətdən
dönməyəcəyik, bundan sonrakı illərdə də
işğalçını bütün işlərdən, regional işlərdən
təcrid edəcəyik, onları ifşa edəcəyik.
Gələcək illərdə isə bizim gücümüz daha
da artacaq. Çünki bu gün reallaşan böyük
təşəbbüslər, layihələr bizim gücümüzü
daha da artıracaqdır”.
2018-ci ildən sonraki gələcəyə nəzər
saldıqda qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki,
biz bu tarixi nitqin necə gerçəyə çevrildiyinin canlı şahidi olduq. Torpaqlarımız
düşmən işğalından azad edildi. Və bu gün
Azərbaycan iqtisadi-siyasi cəhətdən tam
müstəqil, güclü dövlətdir.

Hərbi-diplomatik uğurlarımız
2020-ci il noyabrın 8-i isə tariximizə
ən şanlı gün kimi yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və
strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın baş
tacı olan Şuşa şəhərini işğalçılardan azad
etdi. Bu, 44 gün içərisində aparılan uğurlu
əks-hücum əməliyyatlarının sırasında ən
mühüm tarixi hadisə və böyük hərbi qələbə
oldu. Azərbaycanın hərbi-diplomatik
uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli Şuşa
şəhərinin azad edilməsi müharibənin
sonrakı gedişinə və taleyinə ciddi təsir
göstərdi.
Azərbaycanın hərbi-diplomatik
qələbəsi ilə nəticələnən 44 günlük Vətən
müharibəsinin nəticəsində noyabrın 20-də
Ağdamın və 25-də isə Kəlbəcərin işğaldan
azad edilməsi noyabrın 10-da imzalanmış
üçtərəfli bəyanatın müvafiq maddəsinin
yerinə yetirilməsini, eləcə də münaqişənin
hərbi-siyasi həllini müəyyənləşdirdi.
Bununla yanaşı, Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və
prinsipial mövqeyi nəticəsində BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul
etdiyi və 27 il yerinə yetirilməmiş qalan,
eləcə də işğalçı qüvvələrin Azərbaycan
Respublikasının Kəlbəcər və Ağdam
rayonlarından çıxmasını nəzərdə tutan
822 və 853 saylı qətnamələr də məhz
Azərbaycanın şərtləri ilə icra edildi. Bunun
davamı olaraq üçtərəfli bəyanatın müvafiq
maddəsinə əsasən, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin 2020-ci il dekabrın 1-dən
Laçın rayonundan çıxması Azərbaycanın
hərbi-diplomatik uğurlarının nəticəsi kimi
qiymətləndirilməlidir.

Xalqımızın milli maraqlarına
söykənən xarici siyasət kursu
Son vaxtlar qlobal və regional güclər
arasında artan ixtilaflar, beynəlxalq
münasibətlər sistemində davam edən
gərginlik, o cümlədən, dövlətlərin suverenliyi və daxili işlərinə müdaxilələr,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə
ikili yanaşma, həmçinin beynəlxalq
münaqişələr, birtərəfli iqtisadi sanksiyalar, dözümsüzlük və humanitar böhran
vəziyyəti daha da kəskinləşdirib. Bütün
dünyada və bölgədə gedən müxtəlif mənfi

proseslərə baxmayaraq, Azərbaycanın
hərtərəfli və dinamik şəkildə inkişafı,
müstəqil, çoxşaxəli və milli maraqlara
söykənən xarici siyasət kursu onun Cənubi
Qafqaz regionunun ən çox inkişaf etmiş
ölkəsi olaraq qalmasını təmin edib.
Bu gün Azərbaycan regionun yeganə
ölkəsidir ki, düşünülmüş və milli maraqlara söykənən xarici siyasəti ilə
regional təhlükəsizliyin təmin olunması
istiqamətində ardıcıl və sistemli addımlar
atır. Hazırda Azərbaycan dövlətinin həyata
keçirdiyi enerji layihələri, regional inteqrasiyaya xidmət edən əməkdaşlıq formatları Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin
edilməsində mühüm rol oynayır. Bununla
yanaşı, Azərbaycan dünyada sülhyaratma prosesində fəal iştirak edir, səmərəli
təklif və təşəbbüslərlə çıxış edir, öz praktik
fəaliyyəti ilə sülhün və təhlükəsizliyin
möhkəmlənməsinə dəyərli töhfələr verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci ilin
yanvar ayında 14-cü dəfə Dünya İqtisadi
Forumu çərçivəsində “Strateji baxış: Avrasiya” mövzusunda keçirilən panel iclasında
iştirak edən Prezident İlham Əliyev moderatorun “Avrasiyada indi böyük qüvvələr

Mən 2003-cü ildə, prezident seçkiləri ərəfəsində xalqa
müraciət edərək demişdim ki, əgər mənə xalq etimad
göstərərsə, mən ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinə sadiq
qalacağam, bu siyasəti davam etdirəcəyəm. Mən fəxr
edirəm ki, xalq mənə inandı, məni dəstəklədi və mən də
öz növbəmdə sözlərimə əməl etdim. Bunun əsas şərti
ondan ibarətdir ki, biz ulu öndərin yolu ilə gedirik. Onun
qoyduğu yol yeganə düzgün yoldur və Azərbaycanın
müstəqillik tarixi bunun əyani sübutudur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 2018-ci il aprelin 18-də andiçmə
mərasimindəki nitqindən
60-a yaxın ölkənin dövlət və hökumət
başçısı, həmçinin beynəlxalq təşkilatların
rəhbərləri, ümumilikdə isə 160-a yaxın ölkə
və beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri
iştirak etdilər. Zirvə görüşü iki gün ərzində
beynəlxalq münasibətlər sistemində ən
mühüm hadisə oldu. Ümumilikdə, özündə
120 ölkəni birləşdirən və BMT-dən sonra
dünyada ən böyük siyasi təsisat olan
Qoşulmama Hərəkatının XVIII Zirvə görüşünün Prezident İlham Əliyevin sədrliyi
ilə Bakıda keçirilməsi və 2019-2022-ci illər
üzrə sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi
ölkəmizin böyük diplomatik uğurudur.
Bununla yanaşı, son iki ildə ölkəmizin ev
sahibliyi etdiyi, eləcə də, dövlət başçısının
təşəbbüsü ilə keçirilən bir sıra mühüm
əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər son 17 ildə
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu xeyli yüksəldib.

Tarixi dəyişdirən lider
Prezident İlham Əliyevin 18 aprel tarixli andiçməsindən üç il keçir
yerləşib, bir tərəfdən Rusiya, o biri tərəfdən
Çin. Azərbaycanın Prezidenti kimi Siz,
birinci növbədə, kimə zəng edərsiniz –
Moskvaya, yoxsa Pekinə?” sualına cavab
olaraq Prezident İlham Əliyevin “Bakıya”
cavabı böyük önəm kəsb edir. Dövlət başçısının bu cavabı Azərbaycanın müstəqil,
heç kimdən asılı olmayan, milli maraqların
hər zaman uca tutulduğu siyasət yürütdüyünün bariz nümunəsidir. Prezident İlham
Əliyev bildirdi ki, Azərbaycanın qonşu
ölkələrlə münasibətləri dostluq, qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq, mehriban qonşuluq
prinsiplərinə əsaslanır. Eyni zamanda,
dövlət başçısı vurğuladı ki, Azərbaycan
üçün onun milli maraqları həmişə birinci
yerdədir və buna görə də müstəqillik illəri
ərzində qazandığımız bütün nailiyyətlər
xalqımızın müstəqilliyimizə sadiq olmasına, siyasi və iqtisadi sahələrdə çox ciddi
islahatlar həyata keçirdiyimizə görə əldə
olunub.
Azərbaycan 2011-ci il oktyabrın 24-də
2012-2013-cü illər üzrə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən
seçkilərdə BMT-yə üzv olan 193 dövlətdən
155-nin dəstəyi ilə inamlı qələbə qazanmışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasına
qeyri-daimi üzv seçilməsi Azərbaycanın
diplomatiya tarixində əldə edilmiş ən böyük
nailiyyətlərdən biri olmaqla, ölkəmizin son
illər dünya miqyasında artan siyasi nüfuzunun bariz sübutudur.
Bununla yanaşı, 2019-cu il oktyabrın 15-də Bakıda Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvə görüşü
keçirildi və ölkəmiz bu təşkilatda sədrliyə
başladı. Bunun davamı olaraq, oktyabrın
25-26-da Qoşulmama Hərəkatına üzv
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
Bakıda keçirilən XVIII Zirvə görüşündə

Bu tarix əbədi yaşayacaq
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən
digər ölkənin ərazi bütövlüyü kimi eyni
dəyərə malikdir” fikrini bütün dünyaya bəyan edən Prezident İlham Əliyev
dəfələrlə bildirib ki, bizim mövqeyimiz həm
tarixi ədalətə, eyni zamanda, beynəlxalq
hüquqa əsaslanır. Heç vaxt Azərbaycan
torpağında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına icazə verilməyəcək, işğal edilmiş
bütün torpaqlar işğalçılardan azad olunmalı, Azərbaycan vətəndaşları öz doğma
yurdlarına qayıtmalıdırlar.
Dövlət başçısı İlham Əliyev
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan, yəni
Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarından çıxmayınca bölgədə heç
bir müsbət irəliləyişin mümkün olmayacağını vurğulamaqla yanaşı, ölkəmizin
öz milli maraqları uğrunda sona qədər
mübarizə aparacağını bildirib. Eyni
zamanda, bu mübarizədə ədalətin
Azərbaycanın tərəfində olduğunu söyləyən
Prezident İlham Əliyev dünyaya bəyan
edib ki, biz bundan sonra da öz prinsipial
mövqeyimizdən dönməyəcəyik.
Azərbaycan Prezidenti deyib: “Əgər
beynəlxalq birlik Ermənistanı törədilmiş
cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək
istəmirsə, – necə ki, Xocalı soyqırımına
görə heç kim onları məsuliyyətə cəlb
etməyib, – biz özümüz onları məsuliyyətə
cəlb edəcəyik. Biz özümüz onların cəzasını
verəcəyik, özümüz onları cəzalandıracağıq
və bizim cəzamız ədalətli cəza olacaqdır. Onlar ən ağır cəzaya layiqdirlər.
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi
cinayətkarlardır və biz bu cinayətkarları
cəzalandıracağıq”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi kursunu uğurla davam etdirərək
Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını daim üstün tutan Prezident, Ali Baş

Komandan İlham Əliyev 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin azad olunması
münasibətilə xalqa müraciətində demişdir:
“İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan
Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz
Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu tarixi qələbəni
döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il
noyabrın 8-i Azərbaycan tarixində əbədi
qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq.
Bu, bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin
günüdür!”

“Qarabağ aranlı-dağlı
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir”
Qeyd etmək vacibdir ki, 2016-cı ilin
Aprel döyüşləri – Azərbaycanın Vətən
müharibəsindəki böyük hərbi qələbəsinin
başlanğıcı və Ermənistanın “qüdrətli
ordusu”nun yalnız mif olduğunun təsdiqi
kimi tarixə düşdü. Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Azərbaycan Ordusu sentyabrın 27-dən
Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab
olaraq, işğal altında olan torpaqlarımızı
azad etmək üçün genişmiqyaslı əkshücum əməliyyatları həyata keçirilməklə
yanaşı, düşmənin bu illər ərzində yaratdığı “yenilməzlik” mifologiyasını darmadağın etdi. Bununla yanaşı, Prezident
İlham Əliyevin xarici kütləvi informasiya
vasitələrinə verdiyi çoxsaylı müsahibələri
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzü 30 ildən artıqdır ki, yürütdüyü
işğalçılıq siyasəti, xüsusilə müharibə
cinayətlərinin mahiyyətini açmaqla
bunun bütün region üçün yaratdığı ciddi
təhdidləri, davam edən hərbi əməliyyatlarla
bağlı tarixə, beynəlxalq hüquqa və ədalətə
əsaslanaraq tutarlı arqumentlər üzərində
qurulan aydın, məntiqli fikirləri, ölkəmizin
haqlı mövqeyinin konkret faktlarla dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında müstəsna

rol oynadı. Həmçinin bu müsahibələr
informasiya məkanında da düşmənin
yalan üzərində qurulmuş təbliğat maşınına ağır zərbə vurdu və Ermənistanın
təcavüzkar siyasətinin, eləcə də onun
himayədarlarının ifşa olunması ilə
nəticələndi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
fevralın 26-da mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə də “nida”
işarəsi qoyaraq bildirdi ki, Ermənistana və
erməni xalqına yanlış vədlər vermək lazım
deyil, onları bu günə salan səbəblərdən biri
də məhz o idi, xülya idi, iddia idi, əsassız
istəklər idi. Bu istəklərə rəvac verən bəzi
xarici ölkələrin siyasətçiləri də erməni
xalqının bu rəzil duruma salınmasında öz
rolunu oynadılar: “Status haradadır, onu
hər kəs bilir. Hesab edirəm ki, Ermənistan
və erməni xalqı üçün bu məsələ nə qədər
az dilə gətirilərsə, o qədər də yaxşı olar.
Ona görə status məsələsi, ümumiyyətlə,
gündəlikdən çıxmalıdır. Ona görə statusla
bağlı hesab edirəm ki, əgər kimsə bu gün
bu məsələni qaldırırsa, sülhə yox, qarşıdurmaya daha çox xidmət göstərir”.
Hər zaman, xüsusilə, Münhen
Təhlükəsizlik Konfransında bəyan etdiyi
kimi, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
əzəli torpağı olduğunu diqqətə çatdıran
dövlət başçısı vurğuladı ki, faktiki olaraq,
biz bu gün, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ ifadəsini də işlətməməliyik və Qarabağ aranlı-dağlı Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsidir.
Nəticədə bu, informasiya
müharibəsində də Azərbaycanın haqlı mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə
gücləndirdi, uzun illər Ermənistanın
yürütdüyü faşist ideologiyası, xalqımıza
qarşı etnik təmizləmə, soyqırımı, dövlət
terrorizmi və işğalçılıq siyasətinin, eləcə
də erməni yalanlarının dünya miqyasında
ifşası istiqamətində əhəmiyyətli rol oynadı,

Azərbaycanın tarixi qələbəsi regional
əməkdaşlığa və ümumi inkişafa meydan açıb
Qarabağ mövzusu həmişə
ölkənin bütün mötəbər məclislərinin
gündəliklərində olub. Bütün
beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyev
Dağlıq Qarabağ məsələsini hər
zaman prioritet edib və bütün bu
illər ərzində dünyanın ən mötəbər
kürsülərindən etdiyi bütün çıxışlarında dövlətimizin başçısı bu məsələni
daima önə çəkib. Lakin rəsmi İrəvan
bütün bu illər ərzində Azərbaycanın
dəyişildiyini və gücləndiyini dərk
edə bilmədi. Buna görə də indi
Ermənistan məğlub və misgin bir
ölkəyə çevrilmişdir.
Azərbaycanın qələbəsi isə
həm ölkəmizin, həm də regionun
inkişafında yeni bir mərhələ açıb.
Lakin möhtərəm Prezidentimizin
də dediyi kimi, inkişafın əsası
sabitlikdir. İnkişaf üçün Azərbaycan
daxilində, eləcə də sərhədlərdən
kənarda stabilliyə ehtiyac var. Təbii

Azərbaycan Cənubi Qafqazda yaratdığı yeni reallıqlarla
həm də regionun tarixində yeni bir səhifə açdı. Artıq region
ölklərinin və qonşu dövlətlərin qarşısında tamamilə yeni,
daha perspektivli inkişaf istiqamətləri açılıb.
Əlbəttə, bu imkanlardan yararlanmaq üçün növbəti
beynəlxalq əməkdaşlığın qurulması lazımdır. Azərbaycan isə
hər zaman konstruktiv əməkdaşlığın tərəfdarı olub. Aprelin 13-də ADA Universitetində keçirilmiş “Cənubi Qafqaza
yeni baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq”
adlı beynəlxalq konfransda səslənən fikirlər də bunu bir
daha təsdiq etmiş oldu. Azərbaycan xalqı öz qələbəsini
dövlətimizin iqtisadi və siyasi gücü, eləcə də beynəlxalq nüfuzunun xüsusilə son illər artması nəticəsində əldə etmişdir.
ki, Azərbaycan riskləri minimallaşdırmaq üçün müvafiq addımlar
atacaq. Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatında götürdüyü öhdəliklər və
bu əsasla regionda yaratdığı yeni
əməkdaşlıqlar dövlətimizin böyük
uğurudur. Buraya Türkiyə–İran,

Gürcüstan–Türkiyə, Rusiya–İran
üçtərəfli əməkdaşlığı daxildir və
əməkdaşlıq formatları regional
stabilliyə misilsiz töhfədir.
Azərbaycanın indiyədək bütün
məsələlərdə konstruktiv mövqe
sərgilədiyi və beynəlxalq hüququn

tərəfdarı olması konfrans iştirakçıları
tərəfindən də birmənalı qəbul edildi.
Konfrans iştirakçıları da öz çıxışlarında qeyd etdilər ki, Azərbaycan
innovasiya, texnologiya və taktika ilə
yanaşı, misilsiz cəsarət nəticəsində
həlledici qələbə qazanmışdır.
Ali Baş Komandan cənab İlham

Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
təmkinli şəkildə müharibə apardı.
Qarşı tərəfin mülki infrastrukturuna zərər və mülki vətəndaşlar
arasında itki minimal səviyyədə
olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti
müharibənin hərbi fazasını Şuşadakı qələbəmizdən sonra dayandırmaqla dərin strateji baxış nümayiş
etdirdi.
Müharibə zamanı çatdığımız
hədəflər, əslində, illər boyu aparılmış
danışıqların, ilkin razılaşmaların,
2009-cu ildə razılaşdırılmış baza
prinsipləri ilə uzlaşır. İkinci Qarabağ
müharibəsinin yenidən qabarıq
formada üzə çıxardığı məqamlardan
biri də Azərbaycanın, həqiqətən,
tolerant və multikultural bir ölkə
olmasıdır. Azərbaycan burada
yaşayan bütün xalqların doğma
Vətənidir və Azərbaycan çoxmillətli
ölkədir. Vətən müharibəsi zamanı
bütün etnik qruplardan olan insanlar

tarixi ədalətin zəfər çalmasını şərtləndirdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında bildirmişdir ki, ikinci Qarabağ
müharibəsi bizim şanlı tariximizdir, xalqımız bu müharibə ilə bağlı əbədi qürur
hissi keçirəcək və biz müzəffər xalq kimi
özümüzü dünyada təsdiq etmişik.
Bununla yanaşı, Bakıda müstəqil
ekspertlərin, alimlərin, müxtəlif beynəlxalq
tədqiqat mərkəzlərinin və akademik
qurumların nümayəndələrinin iştirak etdiyi
“Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən
sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı konfransdakı çıxışında Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev deyib: “Biz ailə üzvlərini itirmiş,
özlərinin doğma yurdlarında yaşamaqla
bağlı fundamental hüquqlardan məhrum
edilmiş insanların taleyini bir kənara qoya
bilmərik. Biz Ermənistan ordusu tərəfindən
törədilmiş vəhşilikləri unuda bilmərik. Biz
heç vaxt Ermənistan və qondarma “Dağlıq
Qarabağ rejimi”nin rəhbərliyi tərəfindən
törədilmiş Xocalı soyqırımını və günahsız
qurbanların xatirəsini unutmayacağıq”.
Bu baxımdan, qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycanın milli maraqlarını uca tutan,
müdrik dövlət xadimi Prezident İlham
Əliyevin prinsipial mövqeyi hərb, diplomatiya meydanında olduğu kimi, informasiya
savaşında da uğurlarımızı şərtləndirirdi
və tarixi Qələbəmizin əsası qoyuldu.
Azərbaycan Prezidentinin qeyd etdiyi kimi,
biz döyüş meydanında da, informasiya
məkanında da, siyasi müstəvidə də qələbə
qazandıq. Dövlətimizin başçısı birmənalı
olaraq bildirib ki, Azərbaycanın işi haqq
işidir və Qarabağ Azərbaycandır!

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının professoru, siyasi
elmlər doktoru

son damla qanlarınadək düşmənə
qarşı vuruşublar. Azərbaycan
həmişə konstruktiv mövqedə olub,
danışıqların simulyasiyasına etiraz
edib.
Ölkəmiz münaqişənin həlli yollarının tapılmasında hər zaman maraqlı olub, çünki biz münaqişədən
əziyyət çəkən tərəf olmuşuq. Lakin
bu gün biz artıq bu çəkdiklərimizin
hesabını tələb etmək iqtidarındayıq
və bunu edirik. Azərbaycan rəsmi
İrəvandan “İsgəndər-M” raketi ilə
bağlı açıqlamaları tələb edir və biz
bu cavabı alacağıq. Ermənistandan
fərqli olaraq Azərbaycan müharibə
dövründə də məsuliyyətli ölkə kimi
davranıb. Müharibə zamanı hərbi
qulluqçularımız tərəfindən bir nəfər
belə olsun mülki vətəndaşa zərər
yetirilmədi. Ermənistan tərəfində
mülki əhali arasında 40 nəfərdən az
tələfatın olması bunun açıq sübutudur.
Bir məqamı da qeyd edim
ki, Prezident İlham Əliyevin tarixi
həqiqətlərin təhrif olunmasının
yolverilməzliyinə dair konfransda
səsləndirdiyi fikirlər Ermənistanın
bəzi revanşist əhval-ruhiyəli
dairələrinə ünvanlanmış sərt
xəbərdarlıq mesajı kimi qəbul olunmalıdır. Möhtərəm dövlət başçımızın
öz çıxışında toxunduğu tarixin təhrif

olunması məsələsi son dərəcə
vacib məqamlardan biridir. Bu gün
münaqişədən sonrakı mərhələ
barədə danışıqlarda iştirak edəcək
bütün tərəflər başa düşməlidirlər ki,
məhz bizim ərazilərimiz 30 il işğal
altında qalıb. Cənab Prezidentimizin
də dediyi kimi, münaqişənin tarixi
təhrif olunmadan xalqın yaddaşında qalmalıdır. Xüsusilə gənc
nəsil tarixi həqiqətləri olduğu kimi
bilməlidir. Gənc nəsil Zəngəzurun
tarixi Azərbaycan ərazisi olmasını
bilməlidir.
Tarixi qələbəmizlə bitən
müharibədən keçən 5 ayda
Azərbaycan dövləti göstərdi ki,
ölkəmiz ümumi gələcək naminə
konstruktiv addımlar atmağa
hazırdır, lakin Ermənistan ordusu
tərəfindən törədilmiş vəhşiliklər
də xalqımız tərəfindən heç zaman
unudulmayacaq. Bir də ki, əgər
Ermənistanda kimlərsə yenə də
revanşist şüarlar səsləndirməyə
qalxarlarsa, bu, erməni xalqına daha
böyük bədbəxtliklərdən başqa heç
nə gətirməz.

Səttar MÖHBALIYEV,
Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasının
sədri, Milli Məclisin deputatı
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Lap bu yaxınlara kimi şəhər
icra hakimiyyətinin özünün sosial
şəbəkələrə münasibəti, onlardan
işin səmərəsi üçün lazımınca
istifadə olunması məsələləri nəinki
lazımi səviyyədə deyildi, hətta
tamamilə unudulmuşdu. Çox qısa
bir zamanda icra hakimiyyətinin
saytı təkmilləşdirilmiş, şəhərin sosial-iqtisadi, ictimai-mədəni həyatında
baş verən bütün hadisələr, keçirilən
müxtəlif tədbirlər və vətəndaşların
qəbulu ilə bağlı məlumatlar saytda
daim yenilənmiş və əks olunmağa
başlanmışdır. İcra hakimiyyətinin
əvvəlki illərdə heç vaxt mövcüd
olmayan rəsmi Facebook, İnstaqram, YouTube və Twitter hesabları
da yaradılmışdır. İndi saytda verilən
məlumatların bu hesablarda da
paylaşılması təmin edilir.
Yaxud, şəhərdə ayda bir dəfə
rəngli nəşr olunmaqla “Naftalan”
ictimai-siyasi qəzeti çap edilir.
Qəzetdə ölkə Prezidentinin fərman
və sərəncamları, qanunlar, şəhərin
idarə, müəssisə və təşkilatlarında
vətəndaşların qəbulu qrafikləri,
eləcə də ictimai-siyasi həyatda baş
verən mühüm hadisələr işıq üzü görür. Nəyi pisdir? Axı müasirlik şəhəri
yalnız təmiz saxlamaq, yaşıllığa
lazımınca qulluq göstərmək, yaxud
sanatoriyada müalicə alan qonağa
diqqət yetirməklə bitmir.
... İlk dəfə görüşməyimə baxmayaraq aldığım təəssürat budur ki,
2019-cu ilin dekabrından Naftalan
Şəhər İcra Hakimiyyətinə rəhbərlik
edən Vüqar Novruzov təbiətən
kreativ bir insandır. Elə yuxarıda
sadaladıqlarım da, görünür, məhz
bu keyfiyyətlərdən qaynaqlanır.
– Bilirsiniz, söhbət ondan getmir
ki, Naftalan kurort şəhəridir, bura
başqa ölkələrdən qonaqlar gəlir və
təkcə 2019-cu ildə sanatoriyalarımızda 40 min nəfərdən çox xarici

turist dincəlib, – deyə V.Novruzov
bildirir. – Xeyr, qətiyyən belə deyil.
İndi elə bir dövrdə yaşayırıq ki,
bütün sahələrdə inkişaf, yenilik,
elmi-texniki tərəqqi addımbaşı hiss
olunmalıdır. Qətiyyən geri qalmaq
olmaz. Geri qaldınsa, zaman səni
üstələyəcək və istənilən səviyyəyə
çatmaq üçün sənə illər lazım olacaq.
Biz cənab Prezidentimizin, Ali
Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında necə işğalçı Ermənistanı, onun
ordusu haqqında yaratdığı mifi cəmi
44 günə necə darmadağın etdik,
qələbə qazandıq, torpaqlarımızı
azad etdik? Çünki bu illərdə ölkə
başçısı ordumuz üçün nə lazımsa
etmişdi, onu müasir səviyyəyə çatdırmışdı. İndi baxın, bir sıra inkişaf
etmiş güclü dövlətlər bizim taktikanı
öyrənir, onu özlərində tətbiq etmək
istəyir, hərbi texnikamızla maraqlanırlar. Bunları deməkdə məqsədim
odur ki, köhnə sterotiplərlə yaşamaq, əlini ağdan-qaraya vurmamaqla “bizdən yoxdur” demək yaramaz
və onun acı nəticələri sonradan
bilinir. Onda da gec olur.
Vüqar Novruzovla söhbətimizin
bütün məqamlarını xatırlatmağa
ehtiyac yoxdur. Çünki bunların
hamısında eyni məqsəd hakimdir: Naftalanı gözəl, müasir, dünya səviyyəli bir kurort şəhərinə
çevirmək. Son bir ildən çox keçən
müddətdə həyata keçirilən bütün
işlər məhz bu istəkdən, məqsəddən
qaynaqlanır. Məsələn, kim fikirləşə
bilərdi ki, şəhərdə satıcısız mağaza
olsun? Heç bir çox iri şəhərlərdə
bu, yoxdur. Amma Naftalanda oldu.
Keçən ilin fevralında icra hakimiyyəti
başçısının təşəbbüsü və şəhərdə
fəaliyyət göstərən “Gözəl Naftalan” MMC-nin dəstəyi ilə turistlərin
məmnunluğunu təmin etmək üçün

18 aprel 2021-ci il, bazar

Azərbaycanda ilk pilot-layihə
“Naftalan 24/7” satıcısız mağazanın
təqdimatı keçirildi.
Yaxud 2020-ci ilin sentyabrında
nəinki Naftalanın, hətta regionun
tarixində ilk dəfə olaraq alternativ
enerji mənbələrindən istifadə olunan
işıqlandırma sistemi quraşdırıldı.
Pilot layihə olaraq uzun illərdən
bəri işıqsız qalmış, şəhərin ən
böyük parklarından sayılan qələbə
parkında yerli və xarici istehsalçıların birgə məhsulu olan işıq
dirəkləri quraşdırılaraq sakinlərin
ixtiyarına verildi. Ötən yay Naftalan
şəhərində ölkəmizdə və regionda ilk

mühəndis-konssioneri Y.İ.Eger
ilk dəfə Naftalan çıxarmaq üçün
buruq quyuları qazdırmışdır. Hətta
o, Naftalan neftindən xüsusi maz
almaq üçün şəhərdə kiçik zavod
da tikdirmişdir. Həmin zavodda
"Naftalan" və “Kojelon” adlı
preparatlar hazırlanırdı. Hazırlanan
dərman preparatları isə Almaniyanın
vasitəçiliyi ilə Yaponiyaya,
Amerikaya, İngiltərəyə, Hollandiyaya
və başqa kapitalist ölkələrinə
satılırdı. Eyni zamanda,
o illərdə Almaniyada Naftalanla
bağlı 2 səhmdar cəmiyyət –
“Maqdenbuq – Naftalan”, “Drezden

layihələrin işə düşməsinin Naftalanda görünməmiş canlanma yaradacağı heç kəsdə şübhə yaratmır.
Artıq Tərtər rayonunun Suqovuşan
və Talış kəndlərinə gedən avtomobil yollarının asfaltlanması işlərinə
başlanılıb. Talış kəndindən Tap
Qaraqoyunlu kəndindən keçməklə
Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndinə doğru
22,5 kilometr uzunluğa malik yeni
yolun inşası da planlaşdırılır. Bu
avtomobil yollarının birləşdirilməsi
ilə Naftalan şəhərindən həmin
istiqamətdə hərəkət etmək mümkün
olacaq. Beləliklə, Naftalana gələn
yerli və xarici turistlər işğal altından

paniyaları da bu məqsədi daşıyır.
Həmin günlər az qala bütün şəhər
sakinləri küçə və parklara çıxır,
yaşıllıq və təmizlik işlərində yaxından iştirak etməyi bir növ özlərinin
mənəvi borcları hesab edirlər.
Naftalan şəhərində dünyada
ən sürətlə böyüyən ağaclar əkilir.
Pavlovniya və ya el arasında Adəm
ağacı adı ilə tanınan ağaclar dünyada ən sürətlə, ildə 3 metrə qədər
böyüyür və havanın çirklənməsinin
qarşısını alır. Onlar 18-20 metrə
qədər boy atır və 100 ilədək yaşayır.
Mebel, musiqi alətləri istehsalı,
bəzək əşyaları istehsalı və ən əsası
keyfiyyətli kağız istehsalı kimi bir çox
sahədə uğurla istifadə edilə bilən
qiymətli bir materialdır. Çiçəklərində
bol bal ekstraktı olduğundan arıçılar
onu bal gətirən ağac kimi əkirlər.

və müasirləşməsi, əhalinin, yerli və
xarici turistlərin rahatlığının təmin
edilməsi istiqamətində işlər davam
etdirilməkdədir. Şəhərin infrastrukturunun yenilənməsi, yeni sağlamlıqistirahət mərkəzlərinin, sanatoriyaların tikilməsi yerli və xarici turistlərin
Naftalana marağını daha da artırıb.
Azərbaycan Turizm Bürosu və
Gəncə Destinasiya Menecmenti
Təşkilatının əməkdaşları ilə Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətində
keçirilən görüş də səmərəli olub
və artıq konkret nəticələr əldə
edilib. Dövlət Turizm Agentliyinin
və Azərbaycan Turizm Bürosunun
Naftalan şəhərinin turizm inkişaf
strategiyası layihəsinə uyğun olaraq
“Turizm məkanlarında yol nişanları”
layihəsinin Naftalan şəhərində
tətbiqinə start verilib. Həmçinin

– Naftalan” cəmiyyətləri fəaliyyət
göstərirdi ki, onlar da Naftalan
neftindən dərman preparatları
hazırlayırdı. Naftalan nefti haqqında
məşhur Alman dermotoloqu
P.P.Unnanın hələ 1903-cü ildə
dediklərinə diqqət yetirin: "Kimin
naftalanı varsa, onun hər şeyi var".
Bax, bunları nəzərə alaraq indi
şəhər icra hakimiyyəti Naftalan
neftinin dünyanın hər yerində təbliğ
olunması üçün bütün vasitələrdən
istifadə etmək üzərində işləyir. İcra
hakimiyyətinin təşəbbüsü əsasında
Naftalan nefti və ondan alınan
məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyinin
artırılması məqsədilə xüsusi dövlət
standartı layihəsi Azərbaycan
Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən
hazırlanmış və “Naftalan nefti və
ondan alınan məhsullar”ın standart-

azad olunmuş torpaqlarımıza, əzəli
Azərbaycan torpağı Qarabağa səfər
edə biləcəklər. Bu da eko və aqroturizmin inkişafına təkan verəcəkdir.
Hazırda Naftalanda turistlərin
sayı gözlənildiyindən qat-qat aşağıdır ki, bu da məlum səbəblərlə
bağlıdır.Bütün dünyanı cənginə
almış koronavirus pandemiyası,
hər sahədə olduğu kimi, turizmə də
ciddi zərbələr vurmaqda davam edir.
Amma bütün bunlara baxmayaraq
şəhərdəki sanatoriyalar turist qəbulu
üçün hər cür şəraitə malikdir.Hətta
yeni müalicə ocaqları tikilir, onlar ən
müasir avadalıqlarla təchiz olunur,
dünya standartlarına uyğunlaşdırılır.
Şəhərdə iş bir gün də olsun dayanmır. Yaşayış binalarının əksəriyyəti
öz görkəmini tamamilə dəyişib.
Binaların dam örtüyü təzələnib,yeni

Alınan bal da şəffaf və ətirlidir.
Ən önəmli özəlliklərindən biri
də bu ağacın qırılmasına və ya
kəsilməsinə baxmayaraq 5 dəfə
yenidən eyni ölçüdə böyüməsidir.
Təbii ki, günü-gündən gözəlləşən
Naftalanda bu cür nadir ağac
növlərinin olması həm şəhər
əhalisinin, həm də bura gələn
çoxsaylı turistlərin marağına səbəb
olacaq.
Görülmüş digər işlərlə yanaşı,
müxtəlif növ dekorativ ağacların əkilməsi də şəhərin füsunkar
görünüşünə, şübhəsiz, yeni rəng
qatır. Kurort şəhəri Naftalanda,
ümumilikdə, yaz mövsümündə
3000-dən çox ağac – eldar şamı,
evkalipt, göyrüş ağaclarının əkilməsi
planlaşdırılmış və onların artıq böyük əksəriyyəti əkilmişdir.
Şəhərdə həm sakinlər, həm də
turistlər üçün bütün infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsi

Naftalanda turizm informasiya
mərkəzinin və Neft muzeyi pavilyonunun tikintisi haqqında müzakirələr
aparılıb.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu
muzeyin Naftalanda yaradılması
tarixi bir zərurətdən irəli gəlir.
Ehtimala görə, hələ qədimdən təbii
şəkildə çıxan "Naftalan" neftinin
müalicəvi əhəmiyyətini bilən xüsusi
adamlar onu tuluqlara doldurub
dəvə karvanları ilə müxtəlif yerlərə
apararaq satmışlar. Naftalan
(neft alan) adının da elə buradan
yarandığı ehtimal olunur. Naftalan
neftindən müalicə məqsədi ilə
istifadə olunmasına dair ilk yazılı
məlumat XII əsrə aiddir. Naftalan
neftinin texniki istismarına isə XIX
əsrin 70-ci illərindən başlanmışdır.
XIX əsrin axırlarında
Azərbaycanda sənaye neftinin
çıxarılmasının sürətlə inkişafı
dövründə, yəni 1892-ci ildə alman

laşdırılması üzrə Texniki Komitədə
müzakirə edilmişdir. Dövlət standartının layihəsi şəhər icra hakimiyyəti,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Səhiyyə
Nazirliyi, Naftalan Müalicə və
Sağlamlıq Mərkəzi və digər aidiyyəti
qurumlar ilə razılaşdırılmaqla,
Azərbaycan Standartlaşdırma
İnstitutunun 13 avqust 2020-ci il
tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bu
standartın qəbul olunması Naftalan
kurortunun dünyada daha geniş
miqyasda tanınmasına, yerli və
xarici turistlərə göstərilən xidmətin
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına
və tibbi turizmin inkişafına təkan
verəcəkdir.
Torpaqlarımızın qəsbkarlardan
azad olunması, təbii ki, bölgədə,
eləcə də Naftalanda turizmin bundan sonrakı inkişafına böyük təsir
göstərəcəkdir. Yaxınlıqda yeni hava
limanlarının açılması, magistral
yolların çəkilişi, digər infrastruktur

məhəllələr salınıb, səkilər çəkilib,
uşaq meydançaları düzəldilib,
parklarda istirahət üçün hər şərait
yaradılıb. Hazırda küçələrin asfaltlanması işlərinə başlanılıb və bu iş
payızın sonuna kimi davam edəcək.
Dəyişən təkcə Naftalanın özü
deyil, adamlara münasibətdə də
bir istilik, istiqanlılıq duyulur. Sanki,
Vətən müharibəsi hamını dəyişib,
elə şəhərin daimi sakinlərini də.
Şəhid ailəsi, qazi görəndə ehtiram,
izzət hiss olunur, qayğı, diqqət
açıq-aşkar bilinir. Elə onlardan biri,
şəhər icra hakimiyyətinin Vətən
müharibəsi iştirakçıları və şəhid
ailələri ilə işin təşkilatçısı sektorunun
müdiri, Vətən müharibəsi iştirakçısı,
kapitan Habil Abdullayevlə şəhəri
gəzərkən, şəhid ailələri, qazilərlə
görüşərkən bu münasibəti açıq-aşkar hiss etdik. Habil müəllim deyir
ki, bu ağır döyüşlərdən sağ çıxmağım hələ də mənə yuxu kimi gəlir.

nahaq yerə keçmədiyi mənə böyük
təsəllidir.
Eyni sözləri qazi Qiyas Tağıyevin evində olarkən də eşitdik. Bir
ayağını dizdən aşağı itirən Qiyas
iki körpə oğul balasını qucağına
basıb “bunlara görə yaşamalı,
işləməli, sınmamalıyam” – deyir.
Protez də verəcəklər. Əmin edirlər
ki, yeriyəndə heç bilinməyəcək ki,
şikəstdir....
Talış kəndi ətrafında minaya
düşən Qiyasın da məğrurluğu, sabaha nikbin baxışı, Vətən sevgisi bizi
hədsiz duyğulandırdı.
...Naftalan cəbhədən-cəbhəyə
atılan bir şəhər təsiri bağışladı
mənə. Elə bir şəhər ki, sabahı daha
işıqlı, şöhrətli və əsrarəngizdir...

məbədlərində dini ayin icra etdilər.
Gördük ki, ermənilər bu kilsəni də
mənimsəməyə çalışıblar. Buraya
sonradan gətirilən erməni yazısı
olan daşların yeni olduğu da ilk
baxışdan görünür. Amma tarixi
ədaləti saxtalaşdırmaq heç də
asan deyil. Çünki bu irsin, bu
torpaqların azərbaycanlılara aid
olduğu hər kəs tərəfindən etiraf edilir”, – deyə Rəvan Həsənov bildirib.

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru
qeyd edib ki, Həvari kilsələrinin əsl
varisləri olan Alban udilər öz dini
inanclarını qoruyub saxlamaqla, tolerant və multikultural Azərbaycan
cəmiyyətində yaşadırlar: “Bunun
bariz nümunəsidir ki, bu gün alban
məbədini birlikdə ziyarət edirik.
Prezidentimizin də dediyi kimi,
işğaldan azad edilən ərazilərdə

bərpa işləri aparılır, o cümlədən,
bu məbədlər də bərpa edilərək əsl
varislərinə geri qaytarılacaq”.
Qeyd edək ki, Xocavənd
rayonunun Tuğ kəndində yerləşən
Müqəddəs İohann kilsəsi tarix-memarlıq abidəsi olaraq Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindən ölkə əhəmiyyətli abidə
kimi qeydiyyata alınıb.

Naftalan müasir
kurort şəhərinə çevrilir
Naftalan beş-on il əvvəl gördüyümüz şəhər deyil. Söhbət
təkcə möcüzəvi müalicəsi ilə dünyada məşhur olan bu kurort şəhərinin xarici simasından getmir. Hərçənd şəhərdəki
təmizlik, yaşıllıq elə ilk andan diqqəti cəlb edir. Xüsusilə
son vaxtlar Naftalanda abadlıq-quruculuq işlərinin daha
sürətlə aparılması icra strukturlarının hədəfinin bu şəhəri,
sözün həqiqi mənasında, müasirliyə qovuşdurmaq olduğu
açıq-aşkar bilinir. Bütün bunlar öz yerində və qeyd etdiyimiz işlər barədə yazıda bir qədər sonra söhbət açacağıq.
Dəyişiklik şəhər icra hakimiyyətində sıravi işçidən tutmuş icra
başçısınadək, müalicə müəssisələrindəki adi xadimədən başlamış həkimlərədək, hətta şəhər sakinlərinin gülə-kola, yaşıllığa
münasibətinədək hər addımda hiss olunur.

“Little Free Library” kitabxanasının
açılışı da belə yeniliklərdəndir. Əsas
məqsəd əhali arasında kitaba daha
çox bağlılıq yaratmaq və insanları
maarifləndirməkdir. Mini kitabxana
pulsuz fəaliyyət göstərir və günün
istənilən saatında hər kəs üçün
nəzərdə tutulub. Buradakı kiçik bir
kitabxanada Azərbaycan dili ilə
yanaşı rus, ingilis və türk dillərində
hər yaşa uyğun kitablar var.
Yenilik diqqəti həmin an cəlb
edir, həmının marağına səbəb olur.
Bu işin ünvanı xeyirxah məqsədə
yönəlibsə, o, daha təsirlidir.
Keçən ilin avqustunda yenə şəhər
icra hakimiyyətinin təşəbbüsü
və Milli Məclisin deputatı Anar
Məmmədovun dəstəyi ilə şəhər
ərazisində, o cümlədən, Heydər
Əliyev, Səməd Vurğun, Nəriman
Nərimanov və Qələbə parklarında,
səkilərdə fiziki imkanları məhdud
və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan in-

Doğrudur, şəhidlər verdik, döyüş
yoldaşım qucağımda gözlərini əbədi
yumdu, amma bu gözlərdə olan
qələbə sevincini, qüruru, torpağına,
Prezidentinə bağlılıq hissini mən
gördüm və o hissləri heç vaxt unuda
bilmirəm.
Əslində, Naftalan ilk şəhidlərini
sentyabrın 27-də verdi. Həmin gün
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
artilleriya atəşi nəticəsində Naftalanın Qaşaltı kəndinin sakini 1951-ci il
təvəllüdlü Elbrus Qurbanov və onun
4 ailə üzvü, 1956-cı il təvəllüdlü
Şəfayət Qurbanova, 2006-cı il
təvəllüdlü Fidan Qurbanova, 2007-ci
il təvəllüdlü Şəhriyar Qurbanov və
1981-ci il təvəllüdlü Afaq Əmirova
həlak oldu. Bir ailənin 5 üzvü torpağa tapşırıldı. Naftalan müharibənin
gedişində daha 4 şəhid verdi.
Bəhruz Quliyev, Fərid Adıgözəlov,
Elyəddin Cəfərov və Bəxtiyar Aslanov.
…Habil Abdullayevlə birlikdə
şəhid Bəhruz Quliyevin evindəyik.
İki körpə qız balasını çağıran kimi
gülümsəyərək qucağıma atılırlar.
Amma gözlərinin dərinliklərindəki
kədər açıq-aşkar oxunur. 5-6 yaşları
olan Elay da, Mədinə də evlərinə
gəlib-gedən qonaqlardan, onların
danışıqlarından hiss edirlər ki,
ataları bir daha geri dönməyəcək.
Mərhəmət nənələrinin qara libasını
hələ də əynindən çıxarmaması,
danışdıqca gizli də olsa göz
yaşlarını silməsi nəzərimizdən
yayınmır. Bircə babaları Firuz
kişi təmkinlidir. Oğlu ilə sonuncu
görüşündən danışır. Naftalandakı
xəstəxanada işləyən Firuz Quliyev
deyir ki, Tap Qaraqoyunludakı
məntəqəyə getmişdim. Yaralılarımızı
bura gətirirdilər. Birdən təsadüfən
Bəhruzu gördüm. Necə bir-birimizə
sarıldıqsa, ətrafdakıların hamısı
dönüb biz tərəfə baxdı. Dedi yaralı
gətirmişəm, tezcə də qayıdıram.
Ayrılarkən “halallıq ver, ata, birdən
qayıtmaram” deməsi ilə sanki
dünya başıma fırlandı. Dedim, nə
danışırsan, səni evdə iki körpə qız
balan gözləyir. Qayıtdı ki, mən adi
əskərəm, çavuşam, general Polad
Həşimovdan nəyim artıqdır?! Heç
nə deyə bilmədim. Sən demə, cəmi
bir gün sonra əskərlərə çörək aparıb
qayıdarkən yolda yaralılar görüb və
onları maşınına gətirib və bu zaman
xain düşmən gülləsinə tuş gəlib.
Firuz kişi oğul itkisindən sarsılsa
da məğrurluğunu itirməyib. Yerli icra
strukturlarından razılığını bildirir.
Deyir ki, sağ olsunlar məni dərdimə
hər an şərik olduqlarını addımbaşı
hiss etdirirlər. Bəhruzun adına daşıyacaq bir küçə olacağını da deyiblər.
Bu münasdibəti görəndə Bəhruzun
Vətən, torpaq uğrunda canından

üçün səmərəli iş aparılır. Bir sıra
nazirlik və baş idarələrin, şirkətlərin
rəhbərləri, nümayəndələri tez-tez
Naftalana gəlir, birgə layihələr
müzakirə edir, protokollar imzalayır,
konkret fəaliyyət proqramı hazırlayırlar. Məsələn, şəhər icra hakimiyyəti,
dövlət turizm agentliyi və turizm
bürosunun birgə təşkilatçılığı ilə
Naftalanda turizmlə bağlı keçiriləcək
silsilə tədbirlər öz səmərəsini
verməyə başlayıb. Dövlət Turizm
Agentliyinin nümayəndələri dəfələrlə
Naftalanda olublar.
Naftalan kurort şəhərinin
simasının daha da gözəlləşməsi

sanların, yaşlıların və uşaq arabası
ilə olan şəxslərin rahat hərəkəti,
eləcə də turist məmnunluğunu
təmin etmək məqsədilə 150-dən
artıq pandus quraşdırıldı. Şəhərdə
bu xeyirxah iş necə qarşılandı, onu
sakinlərdən soruşmaq kifayətdir.
Daha bir diqqətçəkən iş şəhərin
yaşıllaşdırılması ilə bağlı kompleks
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. İcra hakimiyyətində bildirdilər
ki, konkret fəaliyyət proqramı hazırlanıb və Naftalan tezliklə dünyanın
ən gül-çiçəkli, yaşıl şəhərlərindən
birinə çevriləcək. Elə vaxtaşırı
keçirilən iməciliklər, ağacəkmə kam-

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Tuğ kəndindəki qədim Alban məbədi uzun illərdən
sonra əsl sahibləri tərəfindən ziyarət olunub
 İşğaldan azad edilən Xocavənd rayonunun Tuğ
kəndindəki qədim Alban məbədi uzun illərdən sonra əsl
sahibləri olan udilər tərəfindən ziyarət edilib.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri
xəbər verir ki, Alban-Udi Xristian Dini İcmasının üzvləri uzun
illərdən sonra öz ata-babalarından
miras qalan Müqəddəs İohann
kilsəsində olublar. Onlar burada
dini ayin icra edərək, şamlar yandırıb, dualar oxuyublar.
İcmanın sədr müavini Rafik
Danakari açıqlamasında bildirib
ki, bu kilsə qədim Alban dövlətinə
məxsus tikilidir: “Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi, bu kilsə artıq
azaddır və əsl sahibləri tərəfindən

ziyarət edilir. Tuğ kəndində dini
məbədlər çoxdur, onlardan
üçü qədim Alban məbədidir.
İşğal ərəfəsində ermənilər İohann kilsəsində də saxtakarlıq
etməklə bəzi dəyişiklərlə buranı
özünküləşdirməyə çalışıblar. Burada erməni dilində yazılar yazıblar,
altar hissəni dəyişdiriblər. Onlar nə
etsələr də tarixi dəyişə bilməzlər”.
Səfərdə iştirak edən Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan
Həsənov isə söyləyib ki, artıq tarixi

ədalət bərpa olunub. “XII–XIII əsrə
aid olan məbəd Alban udiləri qar-

şılayır. Uzun illərdən sonra onlar
öz ata-babalarından yadigar qalan
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Jurnalistlərin Qarabağ səfəri
 Bir ay əvvəl, Novruz bayramı
qabağı Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Administrasiyasının
təşkil etdiyi ölkənin media və
vətəndaş cəmiyyəti qurumları
rəhbərlərinin işğaldan azad
edilmiş Ağdama səfəri o qədər
böyük maraqla qarşılandı ki, bir
çox jurnalist belə turların davamlı
olması təşəbbüsü ilə çıxış etdi. 33
ildən bəri jurnalistikamızın davamlı
və baş mövzusuna çevrilmiş
başıbəlalı Qarabağın azad edilmiş
ərazilərinə getmək, bu uzun
müddətdə üzünə həsrət qaldığımız
yerləri yenidən görməkdən üstün
nə arzu ola bilər?!
Bu təşəbbüsü həssaslıqla qarşılayıb, lazımi səviyyədə cavablandıran Azərbaycan
Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyi
(MİA) bir ay sonra, aprelin 15-də ölkənin
aparıcı media qurumlarını əhatə edən
qəzet-jurnal, xəbər agentliyi və saytların 28,
teleradio şirkətlərinin isə 8 əməkdaşından
ibarət jurnalist qrupunun işğaldan azad
edilmiş Ağdama birgünlük səfərini təşkil
etdi. Bakıdan yola düşərkən MİA-nın şöbə
müdiri Rüstəm Əhmədov söylədi ki, hər
bir jurnalistin düşməndən azad edilmiş
ərazilərə səfər etmək arzusunu agentlik
təbii hal sayır. Lakin həmin yerlərin başdanbaşa minalanması ora çox adamın aparılmasına mane olur.
Bildirildi ki, agentlik belə turları davamlı
təşkil etməklə Qarabağa getmək istəyən
jurnalistlərimizə yardımçı olacaq. İndiki
səfərin əsas tələbi xüsusi işarələnmiş marşrutdan bir addım da kənara çıxmamaqdır.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə indiyədək
80-dən artıq hərbçi və dinc sakin mina-

ya düşüb. Onlardan 20-si həyatını itirib,
əksəriyyəti müxtəlif dərəcələrdə yaralanıb
və çoxu əlillik qazanıb. Ona görə də Qarabağın azad edilmiş bölgələrinə gediş-gəliş
sərt məhdudlaşdırılıb, yalnız əvvəlcədən
razılaşdırılmış siyahılar əsasında və ciddi

yoxlanışdan sonra mümkündür.
Yolboyu həmkarlarımızın söhbətinin
əsas mövzusu Vətən müharibəsində
xalqımızın müstəsna birliyi, hədsiz qeyrəti
və misilsiz qəhrəmanlığı ilə qazanılmış
tarixi Qələbə, dünya miqyasında imza
atılan Zəfər oldu. O birlik ki, işğalçı
düşmənin yurdumuzun ortasında bu
başdan o başa yaratdığı qara yaranı–30
illik hərbi təmas xəttini süpürüb atdı. O
qeyrət ki, təcavüzkar Ermənistanla və
qonşu İranla sərhədlərimizi tam bərpa etdi.

O qəhrəmanlıq ki, Qarabağdakı separatçı rejimin tör-töküntüsünü üzük halqası
kimi əhatəyə alıb. Nəhayət, o Zəfər ki,
30 ildən bəri beynəlxalq qurumları belə
saya salmayan işğalçı Ermənistanı artıq 5
aydan artıqdır ki, rinqdə nokauta düşmüş

məğlub boksçu kimi Azərbaycanın ayaqları
altına sərib. Nə qalxmağa taqəti var, nə
yenidən üstümüzə gəlməyə hünəri. Sayıqlama və hədyanları isə, görünür, aldıqları
zərbənin ağırlığını çəkə və həzm edə
bilməməklərindəndir.
Təxminən, 340 kilometrlik yolu bu
öyünclü duyğu-düşüncələrlə 3 saat yarıma ötüb Qarabağın baş qapısı sayılan
Ağdam ərazisinə – 27 il ağrı ilə yazıb-dilə
gətirməyə məcbur olduğumuz keçmiş
təmas xəttinə çatdıq. Ağdamda doğulubböyümüş, 34 yaşınadək vaxtaşırı ötüb keçdiyim bu yerdə tanış bir nişanə axtarsam
da, heç nə tapa bilmədim. İlk gözə dəyən
buraxılış məntəqəsi və minaaxtaranların
səyyar vaqonları, yolkənarı təhlükəli zonanı göstərən xəbərdarlıq lentləri, uzanıb
gedən səngərlər və istehkamlar oldu. Bu
bomboz, ürəksıxan mənzərənin yerində
bir vaxtlar yolkənarı enli yaşıllıq zolağı uzanıb gedirdi. Yaxın-uzaq obaların göylərə
boylanan çinar qatarları adama əl eləyirmiş
kimi, xəyalları qanadlandırırdı. Bütün
bunları yada salıb özümü cəhənnəmin

edilmiş, sonradan düşmənin “qədim erməni
qalası” adı ilə turizm obyektinə, əslində isə,
kefxanaya çevirdiyi Pənahəli xan sarayını
ziyarət.
Yeri gəlmişkən, bildirim ki, 40 ildən bəri
tanıdığım Zülfü Qasımov işğalaqədərki
Ağdam şəhərinin, indiki dillə desək, sonuncu meri olub. Doğma yurda həddindən
artıq bağlı olan bu insan sonrakı dövrdə 25
ildən artıq Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini kimi hər cəfanı hamıdan
artıq çəkib. Rayonun əvvəlki və sonrakı
dövrü barədə onun qədər məlumatlı adamtapmaq çətindir. 35 il qəzetimizin Qarabağ
üzrə bölgə müxbiri olmuş, Ağdamın ən ağır
günlərini Zülfü müəllimlə bir yerdə keçirmiş,
çox təəssüf ki, rayonun işğaldan azad olunmasından 3 ay əvvəl dünyasını dəyişmiş
“Qarabağın baş yazarı” adlandırdığımız
Əməkdar jurnalist Ziyəddin Sultanov öz
dostunu nəvazişlə “hər şeyi bilən və hər işi
bacaran insan” adlandırmışdı.
Zülfü Qasımovun əraziyə və baş
verənlərə dərin bələdliyi ilə saat 12-dən 19dək göstərilən marşrutdan keçdik. Ağdamlı

İşğal zamanı şəhər və kəndlər
beşqat talan və dağıntıya məruz qalıb
qapısındakı kimi hiss edirəm...
Yox, nə qədər ağır olsa da, bura artıq
cəhənnəm deyil, cənnət qapısıdır. Bu keçid
məntəqəsi cənnət Qarabağın 27 illik işğaldan azad edilmiş mərkəzi bölgəsi Ağdam
şəhərinə gedən, 27 il qədəm basmağa
həsrət qaldığımız Ağdam–Bərdə yolunun
15–20 kilometrliyidir. Burada bizi qarşılayan Yeni Azərbaycan Partiyası Ağdam
rayon təşkilatının aparat rəhbəri Zülfü
Qasımov qrup üzvlərini səfərin marşrutu
və gündəliyi ilə tanış edir:
– bu yerdə minaaxtaranların işi ilə tanışlıq və tapılmış hərbi sursatın partladılmasına baxış;
– Ağdam şəhərinin girəcəyindəki
“Uzundərə” deyilən ərazidəki III
şəhidlər, Böyük Vətən müharibəsi
kompleksindəki II şəhidlər və Əsgəranının
yaxınlığında yerləşən qədim “Qarağacı”
qəbirstanlığındakı I şəhidlər məzarlıqlarının
qalıqlarını ziyarət;
– başdan-başa qarət edilib, dağıdılıb
xarabalığa çevrilmiş Ağdam şəhərinin
mərkəzi küçələrindən keçməklə Qarabağ
xanları ailəsinə məxsus tarixi “İmarət”
kompleksinin qalıqları, mərkəzi meydan və
cümə məscidi ilə tanışlıq;
– Ağdərə istiqamətindəki “Şahbulaq”
deyilən ərazidə işğaldan əvvəl bərpa

 Bakıda keçirilmiş “Cənubi Qafqaza yeni
baxış: münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq”
mövzusunda beynəlxalq konfrans dünya birliyi üçün
əlamətdar hadisədir.
nub saxlanması məsələsinə ciddi diqqət yetirilirdi. Rus dili, sovet ədəbiyyatı və tarixi dərindən
öyrənilir, eyni zamanda,
Azərbaycan tarixi, Azərbaycan
coğrafiyası, Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı mühüm fənlər kimi
qalırdı. Sovet uşaqları Gümüş
əsr poeziyasını öyrənmək
imkanına malik deyildi, lakin
biz – Sovet Azərbaycanının
uşaqları Nəsimi, Səməd Vurğun,
Azərbaycan xalqını təmsil
edən digər görkəmli yazıçı və
şairlərin əsərlərini öyrənmək,
Üzeyir Hacıbəylinin klassik
musiqisi ilə tanış olmaq imkanına malik idik. İnamla deyə
bilərəm ki, mən multikulturalizm
ruhunda tərbiyə almışam. Bu,
ADA Universitetində keçirilmiş
konfransın leytmotivi, müasir
Azərbaycanın əsas fərqləndirici
xüsusiyyətidir.
Z.İshaqovanın sözlərinə
görə, konfransda dünyanın
aparıcı “beyin mərkəzləri”nin
nümayəndələri iştirak edirdi.
Münaqişədən sonrakı dövrdə
Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı
beynəlxalq birlik tərəfindən
qaldırılan mühüm məsələlər
İkinci Qarabağ müharibəsi
kontekstində müzakirə edilib.
AZƏRTAC-ın müsahibi deyib:
“ABŞ Atlantik Şurasının böyük
elmi işçisi, beynəlxalq məsələlər
üzrə ekspert Mətyu Brayzə
Azərbaycan və Ermənistan
xalqları arasında barışığın
mümkünlüyü barədə sual verib.
Prezident İlham Əliyev bu
sualın cavabında bildirib ki, hər
iki dövlət gələcəkdə barışığa
gətirib çıxara biləcək amilləri
diqqət mərkəzində saxlamalı,
eyni zamanda, nəzərə almalıdır
ki, bundan ötrü vaxt lazımdır.

kamlar qurmağa sərf olunub;
– nəhayət, Arsax üçün göz yaşı tökən
və qanı axıdılan sıravi ermənilər şəhərə
və digər kəndlərə buraxılıb, söküntülər,
qalaqlanmış həyət və məhəllələr “qalib
ermənilərə” mülk kimi paylanıb. Onların
isə bu hədiyyədən gələcəkdə faydalanmaq
üçün yalnız onu dəmir qırıntıları ilə hasarlamağa gücləri çatıb.
Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi
səviyyəsində həyata keçirilmiş bu planlı,
mütəşşəkkil, davamlı talançılıq və vandallıq
aksiyalarından əlavə, işğal edilmiş bütün
Qarabağ torpaqları kimi, Ağdamın yuxarı
əraziləri, bağlar, otlaqlar, su mənbələri,
elektrik avadanlığı, Şahbulaq daş karxanası istismara məruz qalıb.
Təmas xəttindən Ağdam şəhərinədək
olan ən münbit torpaqlar, min hektarlarla
üzümlüklər, bağlar məhv edilərək, bir neçə
sıra səngər və istehkamlarla tanınmaz
hala salınıb. Bu ərazidən keçən-- üzümlük
dirəkləri ilə işarələnmiş 10–15 metr enində
bədnam “Ohanyan səddi” tank və ağır texnika əleyhinə minalarla örtülüb. Bu səddin

Erməni vandallar Ağdamı
qara günə qoyublar...
həmkarlarım Salman Alıoğlu və Elşən
Əliyev bir çox yerlərdə Zülfü müəllimə
bələdçilikdə böyük həvəslə kömək etdilər.
Bir çox yerlərdə dayandıq. Qarabağ
şəhidlərini və tarixi ünvanları ziyarət etdik.
Nə gördük, hansı hisslər keçirdik, səfərin
ümumi təəssüratı nədən ibarətdir?
Əvvəla, bildirim ki, keçdiyimiz marşrutun əksər mənzərələrini ötən aylarda
telejurnalist həmkarlarımız çəkib hamıya
göstəriblər. Biz, videokameranın bir
obyektivinə düşənləri iki gözün yaratdığı canlı təsvirdə daha yaxından və ən kiçik təfərrüatları ilə görüb dəyərləndirdik.
Həmkarlarımın əksəriyyəti dərin ağrı
keçirirdilər. Bəlkə də, Ağdamın itkisi ağrısını 27 il hamıdan artıq yaşadığımızdan
biz ağdamlı jurnalistlər nisbətən toxtaq
idik. Amma məni də sarsıdan görüntülər
az olmadı:
– Xan qızı Natəvanın betonla örtülmüş
qəbrinin və əksər şəhid məzarlarının dağıdılması, “İmarət”dəki məscid və türbələrdə
heyvan saxlanması;
– “Qarağacı” qəbristanlığının yer
üzündən silinib əkinə çevrilməsi;
– şəhərin hətta su və kanalizasiya borularının sökülüb qarət edilməsi;
– tövləyə çevrilmiş tarixi Ağdam
məscidinin minarəsindən görünən “ruhlar

Rusiyalı alim: Mən Azərbaycanda doğulmuşam
və multikulturalizm ruhunda tərbiyə almışam
Filologiya elmləri doktoru,
RF Prezidenti yanında Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət
Xidməti Akademiyasının İctimai
Elmlər İnstitutunun Beynəlxalq
siyasət və xarici regionşünaslıq
kafedrasının professoru Zemfira
İshaqova AZƏRTAC-ın müxbiri ilə söhbətində bu barədə
danışıb.
Professor deyib: “Tədbirin
keçirildiyi yer də rəmzi məna
daşıyır. ADA Universiteti
Bakıda elm və siyasətlə bağlı
müzakirələr aparılması üçün
beynəlxalq platformadır. Bu
universitet Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə təsis
edilib. Ölkədə təhsil sahəsində
islahatların tərəfdarı olan Prezident İlham Əliyev atası Heydər
Əliyevin ənənələrini davam
etdirir. Mədəniyyətlərin dialoqu prinsiplərinə əsaslanan bu
ənənələr Azərbaycanın genişmiqyaslı uğurlarını təmin edir.
Mən Sovet Azərbaycanında,
Sumqayıt şəhərində doğulmuşam və Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə
orta məktəbdə oxumuşam. O
vaxt mənim doğma şəhərimin
girəcəyində yaşayış binalarının
üzərində “Azərbaycan iri addımlarla irəliləyir!” sözlərini görmək
olardı. Bu sözlər, həqiqətən,
böyük uzaqgörənliklə deyilmişdi. Mənim təhsil aldığım Sovet
Azərbaycanında orta məktəbdə
təhsil sistemi yadıma düşür. Bu
sistem mədəniyyətlərin dialoqu
ilə bağlı bütün prinsiplərə cavab
verirdi.
O vaxt respublikaya rəhbərlik
edən Heydər Əliyevin siyasəti
böyüməkdə olan nəslə multikulturalizm ideyalarını aşılayır, eyni
zamanda, milli identikliyin qoru-

şəhəri”nin indiki ümumi mənzərəsi;
– mənim yaşıdlarımın uşaqlıq və
gənclik illərinin böyük dünyaya açılan
qapısı, özü boyda ağ göyərçinə bənzəyən
Ağdamımızın amansızlıqla xarabalığa
döndərilməsi;
– unudulmaz iş yoldaşım, əziz qardaşım Ziyəddin Sultanov başda olmaqla
bir çox dostlarımın Ağdama bir də qədəm
basa bilməyəcəyini düşünməkdən doğan
çəkilməz bir ağrı və qəlbimə axan göz
yaşları;
– ulu Tanrıya yerdəkindən 50 metr
yaxın olan məscidin minarə eyvanından
Ağdam uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş
və Qarabağ torpaqlarında Vətənə qurban getmiş bütün şəhidlərimizin ruhuna
səsləndirdiyim Fatihə surəsi! Tanrının
qüdrəti və lütfü ilə Qarabağımıza qovuşmağın şükranlığı!
Ardını tarix və erməni vandallarını
haqq məhkəməsində ittiham üçün gərəkli
olacaq ümumi və yığcam təəssüratla
davam etdirirəm. Düşmən Qarabağın digər
bölgələri ilə müqayisədə Ağdama xüsusi

Azərbaycan dövlətinin başçısı təəssüflənir ki, Ermənistan
dinc yanaşı yaşamaq arzusunu göstərmir. Bununla belə,
Azərbaycan sülh siyasəti
yürüdür, Rusiya ərazisində təmir
işləri aparılması ilə əlaqədar biz
“Qazprom” şirkətinə Ermənistana
təbii qazın Azərbaycandan
keçməklə nəql edilməsi üçün
imkan yaratmışıq”.
Z.İshaqova qeyd edib ki,
Prezident İlham Əliyevin siyasəti
“müharibə səhifəsini bağlamağa” yönəlib, lakin təəssüf
ki, Ermənistan tərəfindən
hələlik müvafiq reaksiya
müşahidə olunmur və vətəndaş
cəmiyyətinin nümayəndələri arasında danışıqlar bu məsələdə
böyük rol oynaya bilər.
Rusiyalı alim deyib: “İlham
Əliyev qeyd etdi ki, hazırda Azərbaycanın çox gözəl
siyasi əlaqələri var. Məsələn,
Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə
strateji tərəfdaşlıq haqqında
sənədlər imzalanıb. Konfrans
çərçivəsində Azərbaycan–
İtaliya əməkdaşlığı barədə
məsələlər müzakirə edilib.
Prezident İlham Əliyev bütün
ölkə ərazisində muzeylər və
hərbi memoriallar yaradılması,
habelə Azərbaycan xalqının
mədəni yaddaşının qorunub
saxlanması məqsədilə Dağ-

lıq Qarabağ ərazisində tarixi
və dini abidələrin bərpası
işinə İtaliya şirkətlərinin cəlb
edilməsini planlaşdırır. Axı, bu
Qələbə Azərbaycan xalqına heç
də asanlıqla başa gəlməyib.
Türkiyə, İtaliya və Böyük
Britaniya şirkətləri ilə birlikdə
Dağlıq Qarabağın işğaldan
azad edilmiş ərazilərində kənd
təsərrüfatının və energetikanın
inkişafı proqramları həyata
keçiriləcək”.
Z.İshaqova vurğulayıb ki,
mədəniyyətlərin dialoqu prinsipi Azərbaycanın bütün xarici
siyasətinin ana xəttidir. O, Prezident İlham Əliyevin “münaqişə
səhifəsi bağlandı” sözlərini xatırladaraq deyib: “Azərbaycan sülh
sazişinə hazırdır və Ermənistan
tərəfindən müvafiq reaksiya
gözləyir. Prezidentin sözlərinə
görə, Ermənistan bu məsələyə
müsbət münasibət bildirən kimi,
o, gələcəyə inamla baxan bir insan kimi dinc əlaqələrin nizamlanması üçün nə mümkündürsə
edəcək. Burada başqa yol yoxdur, Azərbaycan həmişə xalqlar
arasında dinc yanaşı yaşama
siyasəti yürüdüb.
Z.İshaqova sonda deyib:
“Azərbaycan tarixində müxtəlif
hadisələr baş verib – Birinci Qarabağ müharibəsi: dağıntı, sonu
görünməyən qaçqınlar axını,
əhalinin ağlasığmaz dərəcədə
yoxsullaşması... indi isə xalqın rifah səviyyəsi əhəmiyyətli
dərəcədə artıb. Son illərdə Prezident ilk baxışda qeyri-mümkün
olan tədbirlər həyata keçirməyə
nail olub. Mən doğma Bakıya
gələndə paytaxtda gördüklərim
fərəh doğurur. Həmvətənlərimin
mehriban çöhrəsində bütün
dünyaya açıqlıq – beynəlmiləllik
müşahidə olunur”.

Fəridə ABDULLAYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Moskva

amansızlıqla divan tutub. Bu, onunla bağlıdır ki, bu şəhər həmişə erməni hiyləsinin və
xəyanətinin daha çox cavablandırıldığı bir
mərkəz olub. Bundan əlavə, Ağdam quldur,
yağmaçı erməni mərkəzləri olan Əsgəran,
Ağdərə və Xankəndiyə daha yaxındır.
Ağdam Ermənistan rəhbərliyi
səviyyəsində beşqat talan, istismar və
dağıntıya məruz qalıb:
– işğaldan sonrakı dövrdə Ermənistan
rəhbərliyinə keçmiş Koçaryan–Sarkisyan
hərbi-siyasi mafiyası Ağdamı qarət etdirib
öz sərvətlərini artırmışlar;
– bundan sonra qarət və talanı digər
yüksək çinli hərbçilər davam etdirmişlər;
– sonrakı illərdə şəhərin başdan-başa
sökülən ev, çoxmərtəbəli bina və inzibati
obyektlərinin tikinti və kommunikasiya
materialları– mişar daşı, taxta, dəmir və
s. davamlı olaraq hətta qonşu dövlətdən
gələn işbazlara satılıb, yanacaq və zəruri
mallara dəyişdirilib;
– dördüncü mərhələdə iri dəmir-beton
konstruksiyalar sökülərək səngər və isteh-

arxasında Bərdə–Ağdam yolunun hər iki
tərəfi hündür istehkama çevrilib. Şose və
dəmiryol xəttinin kənarları boyunca istehkamların qarşısı da başdan-başa minalanıb. Düşmən rayon ərazisini tərk etdiyi
günlərdə isə hər yeri minalayıb.
Sonda bir məqama da qısaca toxunum.
Ötən 28 il müddətində işğalçı dövlət təkcə
Ağdam rayonunda talançılığa, dağıntılara
və müdafiə işlərinə sərf etdiyi qüvvə və
vəsaitlə öz ölkəsini xeyli inkişaf etdirə,
abadlaşdıra bilərdi. Düşmən bu nəhəng
vandallıq aksiyalarına illər boyu vaxt və güc
sərf etməklə, Ağdamda və digər bölgələrdə
həyat üçün zəruri hər şeyi məhv etməklə
ona çalışıb ki, bütün bunlardan sonra biz bir
də bu yerlərə qayıtmaq fikrinə düşməyək.
Biz isə qayıtdıq! Qayıtdıq ki, xaraba qoyulmuş Qarabağı yenidən cənnətə çevirək.
Qayıtdıq ki, qara günə qoyulmuş Ağdamı
yenidən ağ günlərə qovuşduraq!

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

FHN-in əməkdaşları top mərmisini zərərsizləşdirib
 Aprelin 16-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112”
qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Qaradağ rayonunun
ərazisində partlayış təhlükəli əşyanın aşkar edilməsi barədə
məlumat daxil olub. Daxil olmuş məlumat əsasında dərhal
hadisə yerinə Nazirliyin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin
(XRXX) xüsusi texnika və avadanlıqlarla təchiz edilmiş
pirotexnik qrupu cəlb olunub.
Hadisə yerinə baxış zamanı
döyüş tətbiqinə yararsız, lakin insan
həyatı üçün təhlükəli 1 ədəd 85
millimetrlik top mərmisi aşkar edilib.
FHN XRXX-nin mütəxəssisləri
hüquq-mühafizə orqanlarının
əməkdaşları ilə birgə ərazidəki insanların təhlükəsiz məsafəyə uzaqlaşdırılmasını təmin etdikdən sonra
pirotexniklər aşkar edilmiş mərmini
ərazidən götürərək, müvafiq qaydada zərərsizləşdiriblər.
Əraziyə təkrar baxış zamanı
başqa partlayış təhlükəli əşya aşkar
edilməyib.
Həmçinin Tovuz rayonunun
Vahidli kəndi ərazisində partlayış
təhlükəli əşyanın aşkar edilməsi
barədə Nazirliyin “112” qaynar
telefon xəttinə daxil olmuş zəng
əsasında FHN Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidməti və Qarabağ

Regional Mərkəzinin müvafiq
qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub.
Hadisə yerinə baxış zamanı 1
ədəd partlamamış 85 millimetrlik top

mərmisi aşkar edilib götürülərək,
aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Təkrar
baxış zamanı ərazidə hər hansı partlayış təhlükəli əşya aşkar
edilməyib.

***
Azərbaycan Respublikasının
Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə
düşən vəzifələrinin icrası, o
cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii
və texnogen xarakterli fövqəladə
hallardan qorunması istiqamətində
fəaliyyətini davam etdirir.
Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə
daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən
ötən sutka ərzində 21 yanğına çıxış
və 1 halda köməksiz vəziyyətdə
qalma faktı üzrə qəza-xilasetmə
əməliyyatları həyata keçirilib.
Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz
tədbirlər nəticəsində yanğınların
operativ söndürülməsi, insanların
həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə, ötən sutka ərzində
2 nəfər xilas edilib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusa
2148 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan
Respublikasında
koronavirus
infeksiyasından
2287 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb,
2148 yeni yoluxma
faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan
verilən məlumata görə,
COVID-19 üçün götürülən
analiz nümunələri müsbət
çıxmış 30 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək
ölkəmizdə 298 min 522

nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən
edilib. Onlardan
262 min 480 nəfər
müalicə olunaraq
sağalıb, 4107 nəfər
vəfat edib. Aktiv
xəstə sayı 31935
nəfərdir.
Ötən müddət
ərzində 3 milyon 96
min 740 test aparılıb. Bugünkü test
sayı isə 14583-dür.
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Masallı melioratorları məhsul
bolluğuna töhfələrini artırırlar
Hazırda dünya üzrə su təchizatı ilə bağlı statistika elə də
ürəkaçan deyil. Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə, neftin ötən əsrdəki
yerini yaxın gələcəkdə suyun tutacağı ehtimalı var. Bir sözlə, müasir
dövrdə su mənbələrinin çatışmazlığı dünyanı təhdid edən qlobal
problemlərdən birinə çevrilib. Su qıtlığı problemi ilə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da həyəcan təbili çalıb.
Azərbaycan öz potensialından
bəhrələnərək dünyada su təminatı ilə
bağlı meydana çıxan aktual çağırışları
önləməyə çalışır. Hələ ötən il iyulun
23-də su təsərrüfatının vəziyyətinə
həsr olunmuş videoformatda keçirilmiş
müşavirədə dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev bildirmişdir ki, bundan sonra
da içməli su, meliorasiya layihələri
gündəlikdə ən vacib məsələlər kimi duracaq. Bu sahədə buraxılmış səhvlər,
mövcud çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalı, vahid idarəetmə mexanizmi
işlənib təqdim edilməli və ardıcıl olaraq
qısa, orta və uzunmüddətli fəaliyyət
planı icra edilməlidir ki, Azərbaycanda
içməli su və suvarma suyu ilə təminat
100 faiz olsun.
Bu günlərdə dövlətimizin
başçısı İlham Əliyev Zaur
Mikayılovu Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin
olunması ilə əlaqədar videoformatda
qəbul edərkən daha konkret tapşırıq
və tövsiyələr verib. Prezident aqrar
sektorun davamlı inkişafı üçün meliorativ tədbirlərin düzgün və səmərəli
həyata keçirilməsinin olduqca vacib
olduğunu bildirib: “Meliorativ tədbirlər
hər bir ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət
daşıyır, xüsusilə, su ehtiyatları o qədər
də böyük həcmdə olmayan ölkələrdə
bunun daha da böyük əhəmiyyəti
var. Bir daha demək istəyirəm ki, su
anbarlarının, su kanallarının tikintisi
infrastruktur layihələr arasında həmişə
prioritet yerdə olub və bundan sonra da belə olacaq. Bütün bu işlərlə
bərabər, biz, əlbəttə ki, suyun səmərəli
istifadəsindən də həmişə narahat idik.
Bu sahədə əldə edilmiş uğurlar var,
eyni zamanda, çətinliklər var, çatışmamazlıqlar var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır”.
Kənd təsərrüfatında əkin
sahələrinin vaxtında və səmərəli
suvarılması məhsuldarlığın artmasını şərtləndirir. Bölgələrimizdə buna
nail olmaq üçün konkret işlər görülür.
Məsələn, Masallıda suvarmanı təmin
edən “Viləşçay” su anbarının imkanları
genişləndirilir.
Hələ 1963-cü ildə cənub subtro-

pik bölgəsində erkən tərəvəz və çay
plantasiyalarının genişləndirilməsinə
dair qərar qəbul olunmuş, Masallıda
tikiləcək su anbarının layihəsi işlənib
hazırlanmışdı. Layihəyə əsasən, ümumi su tutumunun 130 milyon kubmetr,
bəndin hündürlüyünün 54,3 metr
olacağı nəzərdə tutulur, 31 min hektardan artıq torpaq sahəsinin suvarma
suyu ilə təmin edilməsi hədəflənirdi.
Amma Moskvadakı mərkəzi orqanlar bu işə laqeyd yanaşırdılar.
Nəhayət, ulu öndər Heydər Əliyevin
qətiyyətli mövqeyi ilə inşası reallaşan

su anbarının birinci növbəsi 1986-cı
ildə işə salındı. Təəssüf ki, sonralar
burada görülən işlərin ardı gəlmədi.
Yalnız müstəqillik illərində ənənəvi
əkin sahələrinin genişləndirilməsi ilə
əlaqədar suvarma suyuna tələbatın
artması su anbarının faydalı iş
əmsalını yüksəltməyi gündəmə gətirdi
və bu sahədə mühüm tədbirlər həyata
keçirildi. Torpaqları cana gətirən, əkin
sahələrinin bərəkətini artıran “Viləşçay”
su anbarının 10 yaşı tamam olanda
mən də televiziya çəkiliş qrupunun
rəhbəri kimi oraya ezam olunmuşdum.
Qədirbilən zəhmət adamlarının qeyrirəsmi olsa da, minnətdarlıq rəmzi kimi
ona ulu öndərin adını verdiklərini yaxşı
xatırlayıram.
Yardımlı dağlarından baş alıb
gələrək bu rayondakı Qızılağac
körfəzinə tökülən Viləşçayın üzərində
tikilmiş su anbarının həcmi hazırda 46

Mədəniyyət Nazirliyindən bildiriblər ki, bu kampaniyanın əsas məqsədi Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində mövcud vəziyyətin, dağıdılmış infrastrukturun
və mədəniyyətə qarşı törədilmiş soyqırımının dünyaya
çatdırılmasıdır. Eyni zamanda, dünyanın siyasi, mədəni
elitası tərəfindən vəziyyətin tanınması, müxtəlif beynəlxalq
münaqişə regionlarında mədəni irsin qorunmasında, mədəni
həyatın canlanmasında sülhün mühüm rol oynadığının,
habelə ölkəmizin işğaldan azad edilmiş ərazilərində sülhün
bərqərar olması ilə mədəniyyətin və həyatın dirçəldilməsinin
vacibliyinin diqqətə çatdırılması əsas məqsədlərdəndir.

milyon kubmetr, ərazisi 456 hektar,
torpaq bəndinin hündürlüyü 37 metr və
üstdən uzunluğu 3,2 kilometrdir. Bu isə
hazırda azlıq edir.
Suvarmaya tələbatı tam ödəmək
üçün Masallıda kiçik sututarlarla bağlı
araşdırma aparılıb və məlum olub
ki, rayon ərazisində əvvəllər istifadə
edilmiş 70-ə yaxın belə sututar var
və onların 37-nin bərpası nəticəsində
3230 hektar əkin sahəsinin suvarılması
mümkündür. Prezident İlham Əliyevin
18 sentyabr 2018-ci il tarixli sərəncamı
ilə həmin sututarlarda zəruri təmirbərpa işlərinə start verilib.
“Viləşçay” Su Anbarı İstismarı İdarəsinin rəisi, təcrübəli
mütəxəssis Mahir Əliyevin dedikləri:
– Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramında, kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalına və emalına
dair Strateji Yol Xəritəsində meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsi üzrə
geniş tədbirlər nəzərdə tutulmuş-

dur və həyata keçirilir. Bu isə ölkə
əhalisinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatı, yaşayış məntəqələrinin, əkin
sahələrinin, hidrotexniki qurğuların
və digər infrastruktur obyektlərinin sel
və daşqınların zərərli təsirlərindən
mühafizəsi, çayların su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi
imkanlarını artırır. “Viləşçay”ın su
tutumu rayonumuzun ərazisində cəmi
10 min hektara qədər əkin sahəsinə
çatır. Yaxın gələcəkdə anbarın ikinci
növbəsinin tikilməsi sayəsində bu
rəqəm iki dəfədən də çox artacaq.
“Viləşçay” Su Anbarı İstismarı İdarəsi tərəfindən ötən il bir sıra
mühüm təmir işləri görülüb. Rayonun
Şərəfə, Köçəkli, Hacıtəpə, Xıl, Mahmudavar, Xırmandalı, Qədirli, Alışanlı,
Ərəb, Qızılağac, Sərçuvar, Çaxırlı, Boraqdigah, Gəyəçöl, Eminli, Ağakişibəyli
və digər kəndlərinin ərazilərindəki

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi
ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan böyük tikinti-quruculuq
işləri ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Qobustan rayonunun
sakinləri tərəfindən də dərin razılıq hissi ilə qarşılanır. Təhsil İşçiləri
Azad Həmkarlar Təşkilatının Qobustan rayon komitəsinin sədri Ənvər
Qayıbov bu barədə fikir və düşüncələrini bizimlə bölüşərkən dedi:

Qarabağın bərpası ilə bağlı
görülən işlər bizi çox sevindirir
– İlk növbədə, qeyd etmək istəyirəm ki,
möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli rəhbərliyi,
Azərbaycan Ordusunun igid əsgər və
zabitlərinin qeyri-adi şücaətləri sayəsində
ölkəmizin otuz ilə yaxın düşmən işğalı altında
qalan ərazilərinin azad edilməsi olduqca
böyük tarixi qələbədir. Bu, elə bir möhtəşəm
uğurdur ki, təkcə bugünkü insanlarımız deyil,
gələcək nəsillər də bundan sonsuz fəxarət
hissi duyacaqlar.
Bəli, çox sevindirici haldır ki, işğaldan
azad edilmiş rayonlarda genişmiqyaslı bərpa
işləri həyata keçirilməyə başlanılmışdıır.
Ərazi xain düşmənin namərdcəsinə
yerləşdirdiyi saysız-hesabsız minalardan
təmizlənir. Burada rahat, gözəl yollar çəkilir,
yeni aeroportlar inşa edilir, başqa ifrastruktur
layihələri uğurla icra olunur.
Bu işlərin miqyası və sürəti hər kəsi
çox məmnun edir. Deməli, yaxın aylar, illər
ərzində Qarabağın əsl sahibləri doğma atababa yurdlarına qayıdacaqlar, bu bərəkətli
torpaqları əkilib-becərəcəklər. İnsanlar öz
torpaqlarında şad-xürrəm ömür sürəcəklər.
Bir sözlə, tezliklə Qarabağımızda normal
həyat bərpa olunacaq.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün təkcə
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə deyil,
ölkəmizin hər yerində tikinti-quruculuq
işləri görülür. Bakının Pirşağı qəsəbəsində
yenidənqurma tədbirlərinə start verilib və
təmir-bərpa işlərinin təməli qoyulub. Bu il
aprelin 16-da Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım

Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin
göstərişinə əsasən, 2019-cu ildən
Bakı şəhərinin və Abşeron rayonunun
qəsəbələrində xüsusi abadlaşdırma işlərinə
başlanılıb. Balaxanı qəsəbəsində bu layihə
uğurla başa çatıb. Bibiheybət, Novxanı,
Əmircan, Ramana qəsəbələrində də bu
proses davam edir.
Artıq Pirşağı da mahiyyətcə qədim,
formaca yeni simasını qazanacaq. Həyata
keçirilən tədbirlərin əsas məqsədi buradakı
insanların daha yaxşı şəraitdə yaşaması,
özlərini daha rahat hiss etmələridir. Pirşağı
tarixən iqlim terapiyası üçün əlverişli zona
hesab olunub. Yekunda ekoloji vəziyyətin də
yaxşılaşdırılması hədəf kimi qarşıya qoyulub.
Fəxrlə qeyd etmək istəyirəm ki, son illər
bizim Qobustan rayonunda da geniş tikintiquruculuq, abadlıq işləri görülür. Rayonun
mərkəzi Mərəzə qəsəbəsinin zahiri görünüşü
çox dəyişib, ən ucqar kəndlərə belə rahat
yollar çəkilb.
Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə demişdir
ki, vaxt gələcək, müstəqil Azərbaycan bütün
dünyaya Günəş kimi doğacaq. Bu gün
xoşbəxtlikdən həmin böyük arzu və məram
çin olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin
müdrik liderliyi ilə Azərbaycan regionun və
dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindən birinə
çevrilmişdir. Biz, Azərbaycan vətəndaşları,
əlbəttə, bundan sonsuz fəxarət hissi duyuruq.

Söhbəti qələmə aldı:
Səməd HÜSEYNOĞLU,
“Xalq qəzeti” nin bölgə müxbiri

Vaksinlər üzərində tədqiqat davam edir
Ötən ildən başlayan yeni növ
koronavirus pandemiyası peyvəndlərin
yaradılmasında yeni bir dövrün əsasını
qoydu. Əvvəllər peyvəndin istehsalı
üçün 10 – 15 il vaxt lazım gəlirdisə,
indi həmin müddət bir ilə qədər azalıb.
Peyvəndlənmənin əsas məqsədi
orqanizmdə güclü immunitet yaratmaq,
yoluxucu xəstəliklərin yayılma
təhlükəsinin qarşısını almaqdır. Ötən
il iyunun əvvəllərində Çinin “Sinovac”
şirkətinin “CoronaVac” vaksini qeydə
alındı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
yaydığı məlumata əsasən, hazırda
dünya ölkələri COVID-19-a qarşı 180-ə
yaxın peyvənd hazırlayıb. Onlardan 35 -i
insanlar üzərində sınaqdan keçirilib.

“Mədəniyyət naminə sülh”
kampaniyasına start verilir
Kampaniya
çərçivəsində dünyanın
müxtəlif ölkələrindən
və beynəlxalq
təşkilatlarından
Azərbaycana
dəvət ediləcək
rəsmilər, d
 iplomatlar,
ictimai-siyasi xadimlər,
görkəmli mədəniyyət
və incəsənət adamlarının, media nümayəndələri və elm xadimlərinin işğaldan azad edilmiş
şəhərlərə dəvət edilməsi və sülh çağırışlarının bu ərazilərin fonunda
səsləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Dünyəvi və multikultural ölkə kimi Azərbaycanın mövqeyinin və sadiq olduğu dəyərlərin dünyaya düzgün çatdırılması olduqca vacibdir.
Bu kampaniya, eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən 2008-ci ildə irəli sürülmüş “Bakı prosesi” və 2010-cu ildə BMT Baş Assambleyası çərçivəsində irəli sürülmüş Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu təşəbbüslərinin
qlobal miqyasda davamını və onun əsas ideyalarına sadiqliyini
nümayiş etdirir. Təsadüfi deyil ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş katibi 2017, 2018 və 2019-cu illərdə BMT Baş Assambleyasına
təqdim etdiyi məruzələrində “Bakı prosesi”nin əhəmiyyətini xüsusi
vurğulayaraq, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunu
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq sahəsində BMT-nin əsas qlobal platformalarından biri elan etmişdir. Bununla əlaqədar “Mədəniyyət
naminə sülh” kampaniyası mədəniyyəti qorumaq naminə sülhü təşviq
etməyin əhəmiyyətini bir daha bəyan edərək dünyanı malik olduğu
mədəni müxtəlifliyə sahib çıxmağa və onun təhlükəsizliyini vaxtında
təmin etməyə çağırır.
“Mədəniyyət naminə sülh” kampaniyası beynəlxalq qurumların
və xarici ölkələrin, yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının,
biznes qurumlarının qoşulması üçün açıqdır. Bu layihə çərçivəsində
mədəni irsin vəziyyətinə dair sərgilər, sülhə çağırış aksiyaları, elmi və
ədəbi müsabiqələr, sosial media, foto və video, film, musiqi və digər
audiovizual layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bundan əlavə, kampaniya çərçivəsində ilk ictimai aksiya kimi
Mədəniyyət Nazirliyi və Kreativ Azərbaycan Platforması (www.creative.az) “Sülh üçün yarat” (#create4peace) beynəlxalq aksiyasına
başlayır.

suvarma kanallarına suyun verilməsi
üçün ümumilikdə 250 min kubmetr
həcmində 105,6 kilometr uzunluğunda
kanallarda lildən təmizləmə işləri aparılıb. Sel və daşqın sularının maneəsiz
ötürülməsindən ötrü “Viləşçay”da,
“Boradigahçay”da, “Tatyançay”da, və
“Göytəpəçay”ın Təklə və Xırmandalı
kəndləri ərazisindən keçən hissələri,
o cümlədən əsas selötürücü kanallar da lildən təmizlənib, dambalar
möhkəmləndirilib. Ümumilikdə, yüz
minlərlə kubmetr sahədə torpaq qazma
işləri görülüb. Suvarma kanallarının və
magistral boru kəmərlərinin üzərindəki
bütün növ qurğularda tələb olunan
təmir-bərpa və sazlama işləri aparılıb. Bütün bunların sayəsində ötən
suvarma mövsümü normal keçib və
hazırkı suvarma mövsümü ərəfəsində
problemlər minimuma enib.
Prezident İlham Əliyevin
sərəncamına müvafiq olaraq, rayon
ərazisində sututarların bərpası sürətlə
aparılır. 2019-cu ildə 37 sututardan13-ü
lazımi qaydaya salınaraq istismara
verilib. Ötən il qalan 24 kiçik sututarın
14-də təmir uğurla davam etdirilib.
Daha 10 sututarda isə təmir-tikinti işləri
aparılıb. Anbarın ikinci növbəsinin
tikilməsi reallaşdırılır. Burada həyata
keçiriləcək layihə sayəsində su tutumu
130 milyon kubmetr, rayon ərazisində
suvarılan sahələr 20 min hektara yaxın
olacaq, rayonda inkişaf etdirilən çəltik
və tütün sahələri də qədərincə suvarılacaq.
Eyni zamanda, yeni layihədən
qonşu Cəlilabad və Neftçala rayonları da faydalanacaq. Belə ki, həmin
rayonların içməli və kənd təsərrüfatı
suları ilə daimi təminatı mümkün olacaq. Anbarın 2-ci növbəsinin tikintisi ilə
bəndin hündürlüyünün daha 15 metr
qaldırılması nəzərdə tutulur. Beləliklə,
su anbarının ikinci növbəsinin tikintisi, demək olar ki, bütün regionun
iqtisadiyyatına, o cümlədən kənd
təsərrüfatının inkişafına böyük təkan
olacaq.
Daha sonra Mahir Əliyev dövlət
başçısının ölkə melioratorlarının qarşısına qoyduğu vəzifələrdən danışdı.
– Qəbulda qeyd edildiyi kimi,
çatışmazlıqlar, həlllini gözləyən
problemlər də az deyil və bunlar tezliklə
öz müsbət həllini tapacaq. Artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə meliorativ
tədbirlərin görülməsi ilə bağlı məsələlər
gündəmdədir. Həmin torpaqlarda böyük
su mənbələrimiz mövcuddur və bir çox
su mənbələrimiz məhz orada formalaşır. Biz 30 ilə yaxın müddətdə bu
imkanlardan məhrum idik. Ermənistan
Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini, o
cümlədən bu sahədə də aparırdı və bizə
qarşı ekoloji terror təşkil edirdi. İndi artıq
bütün bunlar arxada qalıb. Bərəkətli Qarabağ torpağı da tezliklə ölkəmizin ərzaq
təhlükəsizliyinə böyük töhfə verəcək.

Ölkəmizdə hazırda “CoronaVac”
vaksinindən istifadə olunur. Bu
peyvənd immun sistemini hərəkətə
gətirməklə yanaşı, xəstəliyə qarşı
güclü mübarizə aparır. Hazırda 40
yaşdan yuxarı insanlara peyvənd
vurulur. Peyvəndin kimlərə vurulubvurulmaması, xeyrindən çox
fəsadlarının olması ilə bağlı fikirlər
sosial şəbəkələrdə, hətta, təhsilli
insanlar tərəfindən də paylaşılır.
Təəssüf ki, müxtəlif ağlagəlməz
zərərli təsirlərin olması barədə
məlumatlar yayanlar fikirlərini
kimlərinsə vaksindən sonra
xəstələndiyini, hətta həyatını
itirdiyini sübut kimi ortaya qoyurlar.
Səhiyyə Nazirliyinin İctimai
Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin
mütəxəssisi Könül İsmayılova
peyvəndin kimlərə vurulubvurulmaması barədə məlumat
verərkən deyib:
“Peyvənd olunan gizli COVID
xəstəsi olduqda və özü də bu
barədə xəbərsizdirsə, yaxud,
bir müddət əvvəl özü də hiss
etmədən xəstəliyə yoluxub
sağalıbsa, bunun heç bir zərəri
və təhlükəsi gözlənilmir, çünki
onun orqanizmində anticisimlər
formalaşmış olur. Lakin hansısa
xəstəliyin klinik olaraq təzahürü
varsa - fərqi yoxdur, istər
infeksion, istər cərrahi xəstəliklər,
istərsə də kəskin insult olsun,
peyvənd olunmaq əks göstərişdir.
Ümumiyyətlə, hər hansı dərman
preparatına qarşı həmişə əks - təsir
ola bilər . Lakin bunu da nəzərə
almaq lazımdır ki, insan orqanizmi
fərdi xüsusiyyətlərə malikdir və

ona görə bu barədə qabaqcadan
hansısa proqnoz vermək olmaz.
Lakin müəyyən xəstəlik qrupları,
məsələn, kəskin allergik reaksiyalar
varsa, həmin dövrdə peyvənd
vurulmur”.
Onu da qeyd etməliyik ki,
hamilələrin vaksin edilməsi ilə
əlaqədar tədqiqat aparılmayıb. Ona
görə də onlara peyvənd vurulması
hələlik əks göstərişdir. Bununla
əlaqədar kifayət qədər məlumat
yoxdur. Mütəxəssislər bildirirlər
ki, əgər hamiləlik planlaşdırılırsa,
bu, peyvənddən iki ay sonra ola
bilər. İmmunoloqlar peyvəndin
gələcəkdə insan səhhətində
hansısa fəsadlar yaradacağı
barədə iddiaların tamamilə
əsassız olduğunu, yalnız peyvənd
vurulan gün yüngül reaksiyaların
müşahidə edildiyini bildiriblər. Onlar
vurğulayıblar ki, peyvənd olunan
şəxslər koronavirusa yoluxsa
da, çox yüngül keçirirlər. Hətta
ola bilər ki, onlar heç bir əlamət
hiss etməsinlər. Peyvənd olunan
gün isə hərarətin qalxması, əzələ
ağrıları, ümumi zəiflik və iynənin
vurulduğu nahiyədə ağrıların olması
mümkündür.
Bir məsələyə də diqqət
edilməlidir ki, indi xəstəliyin növbəti
dalğası yaşanır və təbii ki, peyvənd
olunmaq istəyənlərin də sayı artıb.
Pandemiyanın ilk dövrlərində
koronavirus, peyvəndlər haqqında
müəyyən şayiə yayılmışdısa,
indi xəstəliyin olmamasına və
peyvəndin qoruyucu gücünə
şübhə edənlərə çox az rast gəlinir.
Peyvənd olunmağa gedən şəxs

xəstəlikləri barədə, nə vaxtsa
anafilaktik şok keçiribsə, bu barədə
mütləq həkimə məlumat verməlidir.
Peyvənd ediləndən sonra heç
bir allergik reaksiya müşahidə
olunmursa, rahatlıqla evə getmək
olar. İnyeksiya yerinə toxunmaq
və su vurmaq olmaz. Ona görə
də peyvənddən sonra üç-beş gün
ərzində sauna və hovuzdan istifadə
etməmək tövsiyə olunur. Həmçinin
bir müddət özünü soyuqdan
qorumaq, iynə vurulan qolu
yükləməmək və bədəni yormamaq
məsləhət görülür.
Uşaqlara peyvənd vurulanda
da həmişə həmin tövsiyələr
verilib. Amma hər uşağın fərdi
xüsusiyyətindən asılı olaraq,
bəzilərində temperatur, iynə
yerində qızartı, şişkinlik kimi hallar
müşahidə edilib. Koronavirusa
qarşı vurulan peyvəndlərdə də
orqanizmin fərdi xüsusiyyətindən
asılı olaraq müxtəlif reaksiyaların
olması mümkündür. Baş verə
biləcək mümkün təsirlər barədə
həkimlər vətəndaşı öncədən
məlumatlandırırlar.
Tibb elmləri doktoru,
professor Nəsib Quliyev son
həftələrdə uşaqların kütləvi
surətdə koronavirusa yoluxması,
xəstəxanalara yerləşdirilənlərin
əksəriyyətinin vəfatı ilə bağlı
yayılan şayiələrə münasibət
bildirərək deyib ki, bir ildən artıq
müddətdə davam edən COVID–19
pandemiyası zamanı aparılan
müşahidələr göstərir ki, böyüklərlə
müqayisədə uşaqlar bu xəstəliyi
daha yüngül keçirirlər. Müqayisə

üçün qeyd etmək olar ki, uşaqlarda
bu infeksiyadan baş verən fəsadlar
və ölüm hadisələrinə böyüklərdən
yüz dəfəyə qədər az rast gəlinir.
Lakin onu da qeyd etmək lazımdır
ki, bu vəziyyət uşaqlara göstərilən
diqqət və qayğının azalmasına heç
bir əsas vermir. Nadir hallarda da
olsa uşaqlarda çox ağır fəsadlar
və ölüm hadisələri müşahidə
edilir. Uşaqlarda koronavirusun
əlamətlərindən söz açan professor
bildirib ki, xəstəlik bir qayda
olaraq hərarətin yüksəlməsi, baş
ağrısı, boğaz ağrısı, qusma və
ishalla müşayiət olunur. Uşaqlarda
böyüklərdə göründüyü kimi atipik
pnevmoniyanın inkişafı nadir
hallarda baş verir. Tibb işçiləri
ilə bərabər valideynlər də diqqət
etməlidirlər ki, belə hallar müşahidə
olunan uşaqlar vaxt itirmədən
pediatra və ya uşaq infeksionistinə
göstərilməlidir.
Onu da yadda saxlamaq
lazımdır ki, yüngül əlamətlərin
görülməsinə baxmayaraq, uşaqlar
ətrafdakılar üçün həmişə yoluxma
təhlükəsi yaradırlar. Ona görə də
uşaqlara qarşı daha həssas olmaq
lazımdır. COVID–19 xəstəliyi
immun çatışmazlığı, xronik xəstəliyi,
şiş xəstəliyi olan, inkişafdan
geri qalmış uşaqlar üçün daha
təhlükəlidir. Valideynlər və pediatrlar
uşaqların düzgün və keyfiyyətli
qidalandırılması (vitaminlərlə zəngin
meyvə-tərəvəzlər daxil olmaqla),
mövsümə uyğun geyindirilməsi,
mümkün olan bütün hallarda açıq
havada gəzdirilməsi və xəstəlik
şübhəsi olanlarla təmasdan uzaq
olmasına diqqət yetirməlidirlər.
Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının (ÜST) Baş direktoru
Tedros Qebreyesus Cenevrədə
keçirilən brifinqdə bildirib ki,
COVID–19-a qarşı peyvəndlərin
faydası onların mümkün yan
təsirləri ilə bağlı risklərdən dəfələrlə
üstündür. O, 14 ölkənin hələ ki, bu
prosesə başlamadığını bildirərək,
dünyanın hər yerində vaksinasiyanı
sürətləndirməyə çağırıb. ÜSTün rəhbəri son altı həftə ərzində
COVAX təşəbbüsü çərçivəsində
38 milyondan çox vaksin dozasının
dünyanın 100 - dən artıq ölkəsinə
çatdırıldığını xatırladıb. O əlavə
edib ki, hətta vaksinasiyanın
başlandığı ölkələrdə belə, əhalinin
qalan hissəsi bir tərəfə, bütün
səhiyyə işçiləri üçün hələ kifayət
qədər dozalar yoxdur.

ÜST rəhbəri vaksinlərin
bölüşdürülməsində disbalansı “şok”
adlandırıb. Deyib ki, bütün dünyada
700 milyondan artıq dozada vaksin
istehsal olunub, lakin onların 87
faizindən çoxu orta səviyyədən
yüksək və ya yüksək gəlirləri olan
ölkələrin sərəncamındadır, halbuki
aşağı gəlirli ölkələr yalnız 0,2 faiz
vaksin alıblar. Orta hesabla, yüksək
gəlir səviyyəsinə malik ölkələrdə
vaksini demək olar ki, hər dördüncü
şəxs, aşağı gəliri olan ölkələrdə isə
500 nəfərdən biri alıb. Vaksinasiya
ilə bağlı mümkün risklər barədə
danışarkən, ÜST rəhbəri qeyd
edib ki, COVID–19 xəstəliyinin
ağır keçməsi və ölümün ehtimalı
peyvəndlərlə bağlı bəzi yan təsirlərin
yaranması riskindən dəfələrlə
yüksəkdir. O, bir daha vurğulayıb
ki, peyvəndləmə yoluxmanın
qarşısının alınması və həyatın
xilas edilməsi vasitələrindən yalnız
biridir. Virusa qarşı digər müdafiə
tədbirləri zəifləməməlidir. Tedros
Qebreyesusun həmkarı Marqaret
Harris də dünyanın bir çox
yerində koronavirus səbəbindən
yeni xəstəlik və ölüm hallarının
artdığını bildirib. Buna görə o
da vaksinasiyanı sürətləndirməyə
çağırıb. M.Harris hazırda Ü
 STün Çinin peyvəndləri haqqında
məlumatları öyrəndiyini təsdiqləyib.
Rusiyanın “Sputnik V” vaksininə
gəlincə, Harrisin sözlərinə görə,
onun qiymətləndirilməsi prosesi
hələ “başa çatmayıb” və ÜST-də bu
vaksinin nə vaxt təsdiqlənəcəyini
bilmir.
Qeyd olunmalıdır ki,
pandemiya təkcə sağlamlıq
məsələsi deyil. O, həmçinin sosial
həyat, iqtisadiyyat, psixologiya
və digər müxtəlif sahələrə ciddi
təsir göstərir. Azərbaycanda
COVID–19-la mübarizə müxtəlif
formalarda və müxtəlif metodlarla
aparılır. İstənilən halda vəziyyəti
tənzimləməyə çalışmaq lazımdır.
Ölkəmizdə hazırda vaksinasiya
prosesi gedir və koronavirusa qarşı
1 milyon 250 minə yaxın peyvənd
vurulub. Bu, kollektiv immunitetə
gedən yolu xeyli qısaldır.
Əminliklə demək olar ki,
vaksinasiya prosesi intensiv və
fəal şəkildə aparılsa, vətəndaşları
narahat edən ciddi sərtləşdirmələr
və qadağalara ehtiyac qalmayacaq.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

18 aprel 2021-ci il, bazar

Torpaqlarımıza göz dikənlərin
niyyəti gözündə qalacaq

Yeni kitablar

Kitabi-Dədə Qorqud:
yazılı epos və ya epopeya”

Hərbi Qənimətlər Parkı erməni xislətinin növbəti canlı nümunəsi oldu.
Bu, bir daha sübut edir ki, Azərbaycan öz ordusuna, əsgərinə güvənərək,
silahına sarılıb və doğma torpaqlarımızı işğaldan azad edib. Azərbaycan
Ordusu 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə bir addım da geri çəkilmədi.
Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında təltif olunan hərbi qulluqçularla
görüşündə müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin dediyi kimi,
Azərbaycan hərbçiləri qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, mənəvi ruh, Vətən
sevgisi göstərərək, bütün maneələri dəf edərək düşmənə qalib gəldilər.
Hərbçilərimiz ləyaqətlə davrandılar və mülki əhalinin zərər görməməsi
üçün əllərindən gələni etdilər. Azərbaycan ordusu ermənilər kimi mülki
əhalini qırıb, müxtəlif infrastruktur obyektlərinə ziyan vurmadı.

Akademikin “Dədə kitabımız” barədə kitabı
 AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəylinin “Kitabi – Dədə
Qorqud: yazılı epos və ya epopeya” monoqrafiyası bu günlərdə
“Elm” nəşriyyatında çap olunub.
Kitabın üz qabığında AMEA
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunun əməkdaşı, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Seyfəddin
Məmmədvəliyevin ağac üzərində
ərəb əlifbası ilə “Dədə Qorqud” sözləri
yazılmış xəttatlıq sənəti nümunəsinin
fotosürəti əks olunub. Giriş, dörd fəsil və
nəticədən ibarət olan 280 səhifəlik monoqrafiyada rus dilində irihəcmli xülasə
verilmişdir. Monoqrafiyanın məsul
redaktorları dosent İsmixan Osmanlı və
dosent Aygün Bağırlıdır.
Akademik İsa Həbibbəyli bu
nəşrdə şifahi söz sənətindən yazılı
ədəbiyyata vəsilə olmuş bu məşhur
Azərbaycan Oğuznaməsindən ilk dəfə
olaraq ədəbiyyatımızın ortaq başlanğıc
dövründə canlı ifadə və şifahi yaddaş
əsasında yaradılmış yazılı ədəbiyyat
abidəsi kimi bəhs etmişdir. Monoqrafiya
müəllifi “Kitabi-Dədə Qorqud”la bağlı
indiyədək həmin istiqamətdə irəli sürülmüş tezislər də nəzərə alınmaqla bu
möhtəşəm ədəbi abidənin Azərbaycan
yazılı ədəbiyyatının başlanğıcı faktı
olması fikrini tutarlı faktlarla isbat et-

mişdir. Bu məqsədlə dastanın adındakı
“kitab” sözünün mahiyyəti aydınlaşdırılmış, eposun şifahi xalq ədəbiyyatı
ənənəsindəki kimi, çoxvariantlı deyil,
təkvariantlı olması nəzərə çatdırılmış, Dədə Qorqudun tarixdə yaşamış
şəxsiyyət olması müəyyən edilmişdir.
Bununla yanaşı, müəllif “KitabiDədə Qorqud”da Azərbaycan və türk
folklorunda sələfi olmayan və ilk dəfə
bu eposda təqdim edilən obrazların
olmasını da bu oğuznamənin yazılı
ədəbiyyatın yaranma prinsiplərinə uyğun gələn xüsusiyyəti kimi diqqətə çatdırmışdır. Görkəmli ədəbiyyatşünas İsa
Həbibbəyli Dədə Qorqudu Azərbaycan
ədəbiyyatının Homeri adlandırmış,
Azərbaycan oğuznaməsini “İlliada”
və “Odisseya” ilə müqayisə etmişdir.
Beləliklə, ilk dəfə "Dədə Qorqud" eposundan epopeya kimi bəhs edilmişdir.
Monoqrafiyada “Kitabi-Dədə
Qorqud”un əlyazma nüsxələri haqqında geniş məlumat verilmiş, boyların
ideya-sənətkarlıq xüsusiyyətləri müasir
təfəkkür işığında yenidən şərh olunmuşdur. Yeni nəşrdə ulu dastanın poetikası

sistemli şəkildə təhlil edilmiş, boylardakı boylama (təhkiyə) və soylamaların
(tərənnüm üsullarının) xüsusiyyətləri
izah olunmuşdur. Tədqiqat əsərində
Dədə Qorqud şeirinin janrları və
bənzərsiz məcazlar sistemi də
müəyyənləşdirilmişdir. Müəllif “KitabiDədə Qorqud”u Azərbaycan xalqının Ata
kitabı adlandırmışdır.
Xalq yazıçısı Anarın kitaba yazdığı
“Ədəbiyyat tariximizin Dədəsi” adlı ön
sözdə akademik İsa Həbibbəylinin irəli
sürdüyü müddəalar və gəldiyi nəticələr
aşağıdakı kimi dəyərləndirilmişdir:
“Tapılmış dəlil-sübutlar “Kitabi-Dədə
Qorqud”un homersayağı şifahi şəkildə
yazılmış ilk yazılı abidəmiz olmasına haqq qazandırır. Bütün bunlardan
sonra İsa Həbibbəylinin “Kitabi-Dədə
Qorqud”un janrını təyin etməsi, bu
abidəni roman-epopeya adlandırması
da əsaslı görünür”.

Hazırladı:
R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyətinin
sədri, fəlsəfə doktoru İlqar Orucov aprelin 12-də açılışı olan və
erməni cəmiyyətini silkələyən Hərbi
Qənimətlər Parkının əhəmiyyəti barədə
fikirlərini “Xalq qəzeti” ilə bölüşdü:
– Azərbaycanda Hərbi Qənimətlər
Parkının yaradılması olduqca əlamətdar
hadisədir. Park 44 günlük Vətən
müharibəsində Azərbaycan əsgərlərinin
qəhrəmanlığının, döyüşkənliyinin, xalqın
ordu ətrafında birliyinin təcəssümüdür.
Burada qənimət kimi əldə olunan
texnikanın sərgilənməsi Azrəbaycanın
gücünü, böyük qələbəsini əyani olaraq nümayiş etdirir. Əslində, muzeydə
məhv edilmiş artilleriya qurğularının
kiçik bir hissəsi öz əksini tapıb. 44
günlük Vətən müharibəsi ərzində əlimizə
keçən qənimətlərlə bağlı məlumatlar
mütəmadi olaraq xalqımıza çatdırılırdı.
30 il ərzində işğala məruz qalmış torpaqlarda düşmənin qurduğu istehkamlar,
səngərlər, sığınacaqlar vizual olaraq
parkda göstərilir. Tarixi torpaqlarımızda
düşmənin mənfur siyasət apardığının
şahidi oluruq. Orada qurulan sədd, mif 44
gün ərzində ordumuz tərəfindən dağıdıl-

Xatırladaq ki, Paşinyanın çıxışının bir
hissə “Armvoice” Teleqram kanalı tərəfindən
yayılıb. Orada deyilir: “Ermənistan
Azərbaycanla müharibədə uduzub, məğlub
olub. İndi biz müflis duruma düşmüşük.
Sizə dövlət başçısından belə sözlər eşitmək
yersiz, mənasız görünə bilər. Amma bu,
həqiqətdir, bunu deməyə məcburam, reallığı
etiraf etməliyəm... Mən qəti əminəm ki,
kommunikasiyaların açılması, əlbəttə, əgər
biz buna nail ola bilsək, yəni, müxalifət
səddini keçib Azərbaycanın Naxçıvana
yolunu açmaqla, Ermənistanı düşdüyü ağır
vəziyyətdən çıxara bilərik. Təsəvvür edin,
belə halda bizim Rusiya və İranla dəmir
yol əlaqələrimiz olacaq... Biz şirkətlərdən
investisiya yatırmağı xahiş edirik, amma
pomidor yetişdirməklə güclü iqtisadiyyat
qurmaq olmaz, sənaye, metallurgiya, İT
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rmənistanda seçki öncəsi siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyət getdikcə
ağırlaşır. Vətən müharibəsində Azərbaycanın əldə etdiyi parlaq qələbə
bu ölkənin bütün sahələrinə, eləcə də iqtisadiyyata öz təsirini göstərib.
Ermənistan iqtisadiyyatı defolt həddinə çatıb. Bunu işğalçı ölkənin Statistika
Komitəsinin göstəricilərindən də aydın görmək olar. Belə ki, Ermənistanın
xarici borcu 9 milyard ABŞ dollarına yaxınlaşıb. Ümumi daxili məhsulun
adambaşına düşən həcmi 11 min 871 ABŞ dollarından 3 min 407 ABŞ dollarına
enib. Yanvar–fevral ayları ərzində Ermənistanın xarici ticarət dövriyyəsi
2020-ci ilin son iki ayı ilə müqayisədə 12,2 faiz, vergi daxilolmaları isə
yenə də eyni zaman kəsiyi ilə müqayisədə 4,7 faiz azalıb. İqtisadi fəallıqla
bağlı vəziyyət də acınacaqlı hala düşüb: ötən ilin noyabr–dekabr ayları ilə
müqayisədə 6,7 faiz eniş qeydə alınıb.

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ölkə parlamentində çıxışı zamanı
İkinci Qarabağ müharibəsi və sentyabrın
27-dən noyabrın 10-dək davam edən
hərbi əməliyyatların gedişi haqqında
verdiyi bəyanat işğalçı ölkədəki acınacaqlı
vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Hazırda
istər Nikol Paşinyan, istərsə də müxalif
qüvvələr respublikada yaranan böhranın günahkarını axtarır, müharibədəki
məğlubiyyətin məsuliyyətini bir-birinin
üzərinə atır, satqının kim olmasını araşdırmağa cəhd göstərirlər. Bu məsələdə hətta
ideoloji baxımdan bir-birinə yaxın olan
Ter-Petrosyanla Paşinyan belə qarşılıqlı
ittihamlar səsləndirməkdən çəkinmirlər.
Bütün bu xaos və qarışıqlıq Ermənistanın
məğlubiyyətinin miqyasını göstərir.
Həmçinin Ermənistanda Azərbaycan
tərəfindən səsləndirilən bəzi təklif və
tələblərə etikadan kənar münasibət
bildirilməsi də bu ölkədə Azərbaycana
və Türkiyəyə qarşı fobiyanın, aşağılayıcı
münasibətin hökm sürməsindən xəbər
verir.
Xatırladaq ki, baş nazir Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışında Qarabağ
savaşındakı uğursuzluğu özündən əvvəlki
bütün siyasi rəhbərlərin–sabiq prezidentlər

Levon Ter-Petrosyan, Robert Koçaryan və
Serj Sarkisyanın yarıtmaz idarəetməsi ilə
əlaqələndirib.
Nikol Paşinyan Ermənistanın birinci
prezidenti Levon Ter-Petrosyana hələ
2018-ci ilin iyulundakı görüşləri zamanı
“torpaqları qaytarmağın vaxtıdır” dediyini
xatırladaraq, müharibədəki məğlubiyyətin
əsasının o zamandan qoyulduğunu
diqqətə yönəldib. Bundan sonra Levon TerPetrosyan sözçüsü Arman Musinyanın dili
ilə baş naziri “ruhi xəstə” adlandırıb.
Ermənistanın üçüncü prezidenti Serj
Sarkisyanın ofisi isə Nikol Paşinyanın
parlamentdə etdiyi açıqlamalarla əlaqədar
belə şərh verib: “Onun parlamentdə
səsləndirdiyi bütün fikirlər həqiqətdən
uzaqdır, uydurmadır. Biz onun boş və
mənasız, eləcə də əsassız iddialarına
cavab verməməyi qərarlaşdırmışıq. Kapitulyant çirkli manipulyasiyalarını davam
etdirməklə heç nəyə nail ola bilməyəcək...
Diplomsuz və saxtakar birinə eyni suallara
eyni mövzuda cavab verməyin mənasız
olduğu qənaətindəyik”.
Ermənistanın keçmiş Baş qərargah
rəisi Onik Qasparyan da Nikol Paşinyanı yalan danışmaqda ittiham edib, onu
əxlaqsız, yalançı adlandıraraq, ondan

Mil-Muğan Meşə Meliorasiya İdarəsi
2021-ci ildə kollektor-drenaj şəbəkələrinin lildən
cari təmizlənməsi işlərinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-3. 2021-ci ildə kollektor-drenaj
şəbəkələrinin lildən cari təmizlənməsi
işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır (əlaqələndirici
şəxs - Həsənov Bəhlul Behbud oğlundan,
telefon - (021) 285-20-64), email:
milmuganmmi@mst.gov.az ala bilərlər.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak
üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda
qeyd olunan hesaba 200 manat məbləğdə
vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak
haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Satınalan təşkilat- Mil-Muğan Meşə
Meliorasiya İdarəsi

VÖEN- 6700036591
Bank - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
KOD- 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ
H/h- AZ81CTRE00000000000002354502
Büdcə gəlirlərinin təsnifat kodu –
142316
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada
elektron formada təqdim etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar
daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

dı. Bura baş çəkən insanlar Azərbaycan
Ordusunun qəhrəmanlıq nümunələrini
görəcəklər. Hərbi Qənimətlər Parkının
yaradılması Azərbaycan xalqının şərəfli
tarixinin göstəricisi olmaqla yanaşı, övladlarımızın vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması istiqamətində də böyük əhəmiyyətə
malikdir. Düşünürəm ki, qurulan mərkəz

Paşinyan: pomidor yetişdirməklə
güclü iqtisadiyyat qurmaq olmaz
başqa heç nə gözləmədiyini bildirib: “Baş
nazir və onun Təhlükəsizlik Şurasının
katibi vicdansızcasına reallığı təhrif edirlər
və hakimiyyət rıçaqlarından yararlanaraq,
cəmiyyəti azdırmağa çalışırlar”.
Respublika Partiyasının sözçüsü, keçmiş vitse-spiker Eduard Şarmazanov isə
baş naziri kəskin tənqid atəşinə tutub: “Bu
təslimçi nəinki danışıqları iflasa uğradıb, o,
həm danışıqları pozub, həm də müharibəni
qızışdırıb”. Şarmazanovun sözlərinə görə,
Paşinyan Qarabağ tənzimlənməsinə dair
danışıqları iflasa uğradıb: “Müharibədən
sonrakı vəziyyət də bundan xəbər verir.
Nə 44 günlük müharibə dövründə, nə də
və rekvizitləri;
-malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb
olunan sənədlərdə və formalarda əldə
edilmişdir);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları,
avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının
olmasına aid rəsmi arayış;
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olubolmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 4 may
2021-ci il saat 10.30-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 17 may
2021-ci il saat 15.00-a qədər elektron portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Tender təklifi zərfləri 18 may 2021-ci
il saat 10.30-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

Tender komissiyası

ondan sonra bir beynəlxalq təşkilat, bir
həmsədr ölkə Paşinyanı dəstəkləmədi. Bu,
onun axmaq, absurd, antierməni və antidanışıq siyasətinin nəticəsində baş verib.
Beş min əsgərin həlak olduğu, on minlərlə
əsgərin yaralandığı, itkin və əsir düşdüyü
müharibədə ali baş komandan olmuş bu
şəxs özündən başqa hamını ittiham edir”.
Yeri gəlmişkən, baş nazir Nikol Paşinyanın parlamentdəki çıxışından bir neçə
gün əvvəl Rusiyaya səfəri zamanı Moskvada yaşayan erməni hüquqşünaslarla
qapalı görüşündən yayılan səs yazısı da
Ermənistandakı siyasi ab-havanı daha da
kəskinləşdirib.

sahəsi yaradılmalıdır”.
Onu da qeyd edək ki, Ermənistanın baş
nazirinin parlamentdə çıxışı işğalçı ölkənin
generallarında böyük qorxu yaradıb. Belə
ki, Paşinyanın parlamentdə səsləndiridiyi
fikirlərdən belə aydın olur ki, 44 gün davam edən İkinci Qarabağ müharibəsində
Ermənistanın böyük itkilər verməsinin, o
cümlədən erməni qoşunlarının Lələtəpəyə
uğursuz hücumunun əsas səbəbkarları
erməni generalları, xüsusən də həmin vaxt
baş qərargah rəisi olan Onik Qasparyan
olub. Baş nazir 44 günlük döyüşlərdə
Ermənistan ordusunun əməliyyatlarının

Tərtər Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. - Bir aqreqatlı Borsunlu nasos
stansiyasının (nasos stansiyası binası,
nasos aqreqatı, elektrik mühərriki, elektrik
təsərrüfatı və köməkçi avadanlıqlar) və
təzyiqli boru xəttinin (diametri 325 millimetrlik və uzunluğu 1,8 kilometr) təmiri işlərinin
satın alınması.
Lot -2. Torpaq məcralı Qazyan və
Qapanlı kanallarının beton üzlüyə alınması
və üzərindəki qurğularla birlikdə təmiri üçün
və Borsunlu nasos stansiyasının və təzyiqli
boru xəttinin təmiri məqsədilə layihə-smeta
sənədlərinin hazırlanması işlərinin satın
alınması.
Lot – 3. Hyundai (R-170 W-7) ekskvatorun əsaslı təmiri işlərinin satın alınması.
Lot – 4. Xüsusi vəsait hesabından təsərrüfatlararası kanalların lildən
təmizlənməsi işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs – Zamiq Həsənov
(baş mühasib).

Ünvan – Tərtər şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti 1.
E-mail: Zamiq.hasanov.86@mail.ru
Telefon – (02223) 6-35-31.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak
üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda
qeyd olunan hesaba hər lot üçün 100 (bir
yüz) manat məbləğində vəsaiti ödədikdən
sonra dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir
halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri – Tərtər Suvarma
Sistemləri İdarəsi
Bank – “Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi”
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. CTREAZ22
VÖEN- 7200073341
Bank – 19 saylı Regional Xəzinədarlıq
İdarəsi
H/h – AZ09CTRE00000000000002355701
Mal göndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada
elektron formada təqdim etməlidirlər.
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
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uşaqdan-böyüyə hər kəsin baş çəkəcəyi
məkanlardan biri olacaq.
Ölkəmizə turistlər gəlir və
Azərbaycanda beynəlxalq səviyyəli
mötəbər tədbirlər keçirilir. Park xarici
vətəndaşlar üçün də maraqlı məkan
olacaq. Eyni zamanda, beynəlxalq
tədbirlər zamanı dəvət olunan qonaqlar Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq
nümunələrinin əks olunduğu bu parka
getməyə can atacaqlar. Bu, həmçinin
dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
hər bir azərbaycanlının görmək istədiyi
bir məkandır.
– Ermənilər Hərbi Qənimətlər Parkının açılmasından təşvişə düşüblər...
– Onlar təşvişə düşməzdən əvvəl 30
il ərzindəki fəaliyyətlərinə nəzər salsınlar. O zaman görəcəklər ki, bu park
onların etdiyi vandallıqlara Azərbaycan
Ordusunun döyüş meydanında verdiyi cavabdır. Biz erməni kilsələrini,
evlərini dağıtmadıq. Vətən müharibəsi
nəticəsində Azərbaycan Ordusunun
məhv etdiyi düşmənin zirehli texnikaları,
yük avtomobilləri, reaktiv yaylım atəş
sistemləri, artilleriya vasitələri, operativtaktiki raket kompleksləri kimi çoxsaylı
texnikaların nümayiş etdirilməsi bir daha
ordumuzun gücünü göstərir. Bu, doğru
addım idi.
Biz bir daha Ermənistana nümayiş
etdiririk ki, torpaqlarımıza göz dikənlərin
niyyəti gözündə qalacaq.

Şahxanım ƏLİZADƏ,
“Xalq qəzeti”
yetərsiz və səmərəsiz olduğunu bildirib,
amma hadisələrlə bağlı araşdırma qrupu
yaradılmayacağını da deyib: “Hər kəs öz
vəzifəsini arxayın icra edə bilər. Ancaq
buraxılan səhvləri öz aralarında müzakirə
edib, nəticə çıxarmaq tapşırılıb”.
Paşinyan hansısa tədbir
görülməyəcəyini bildirsə də, generallar qapalı formada toplantı keçiriblər və
müharibədən sonrakı vəziyyəti müzakirə
ediblər. Erməni mediasının məlumatına
görə, yüksək rütbəli hərbçilər onlar barədə
cinayət işinin açılacağından narahatdırlar.
Başqa sözlə, erməni generallar Paşinyanın dediklərinə o qədər də etibar etmirlər.
Çünki baş nazir faktiki olaraq məğlubiyyəti
generalların üzərinə atıb. Ona görə də
məğlub ordunun yüksək rütbəli zabitləri yaxın zamanlarda vəziyyətin dəyişəcəyindən
və məsuliyyətə cəlb olunacaqlarından
qorxuya düşüblər.
Bundan başqa, baş nazir müharibənin
4-cü günündə Qasparyanın savaşın
dayandırılmasının vacibliyi haqda müvafiq
təkliflər irəli sürməsinin yalan olduğunu
bildirib. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası
Qasparyanın məruzəsini ictimaiyyət üçün
açıqlayıb və Paşinyanın haqlı olduğu bildirilib. Açıqlanan sənədlərdən bəlli olur ki,
Qasparyan müharibənin dayandırılması ilə
bağlı hansısa təklif irəli sürməyib.
Bu hal indiki vəziyyətdə Paşinyan
hakimiyyəti üçün vacib əhəmiyyət kəsb
edir və növbədənkənar parlament seçkiləri
ərəfəsində hazırkı iqtidarın mövqeyini
gücləndirir. Cəmiyyət erməni generalitetinin yalan danışdığına şahidlik edir və bu,
Paşinyan və komandasının mövqeyinin
güclənməsi baxımından mühüm önəm
daşıyır.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
faizi məbləğində - tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü
çox olmalıdır);
1. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
1.1. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış.
1.2. İddiaçıların fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti.
1.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı.
1.4. Son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmamasına aid arayış.
1.5. İddiaçının nizamnaməsi.
1.6. Dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi ölkə).
1.7. İddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 7 may
2021-ci il saat 14.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satın almalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank zəmanətini 20 may
2021-ci il saat 14.00-a qədər elektron portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tenderin təklifi zərfləri 21 may 2021-ci
il saat 14.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası
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R.T.Ərdoğan və Y.Stoltenberq UkraynaRusiya gərginliyini müzakirə ediblər
Rusiya

Prezidentin illik qazancı açıqlanıb
Rusiya Prezidenti
Vladimir Putinin
2020-ci ildəki gəliri 9
milyon 994 min rubl
təşkil edib. Bu barədə
Kremlin saytında
yerləşdirilən deklarasiyada qeyd olunub.
Rusiya liderinin
qazancı 2019-cu ilə
nisbətən 268 min rubl artıb. Prezidentin onun gəlirləri,
xərcləri və mal varlıqları barədə təqdim etdiyi deklarasiyada dəyişiklik olmayıb. Onun mülkiyyətində 77 kvadratmetrlik mənzil, 18 kvadratmetrlik qaraj, iki “Volqa” “QAZ
M21”, 1 “Niva”, və 1 “Skif” qoşqusu var. Bundan başqa,
Putinin istifadəsində 153,7 kvadratmetrlik mənzil var. Qeyd
olnunub ki, sadalanan bütün obyektlər Rusiya ərazisində
yerləşir.
Xəbəri “Forbes” verib.

Sergey Lavrovun açıqlaması

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan və NATO Baş katibi Yens
Stoltenberq arasında telefon danışığı
olub. “Anadolu” agentliyinin verdiyi
xəbərə görə, tərəflər Ukrayna–
Rusiya gərginliyini müzakirə ediblər.
Xəbərdə, həmçinin qeyd edilir ki, R.T.Ərdoğan və Y.Stoltenberq
Əfqanıstan, Liviya, Şərqi Aralıq dənizi
və digər regional məsələlər barəsində
də fikir mübadiləsi aparıblar. Prezident
R.T.Ərdoğan Türkiyənin konstruktiv addımları və israrlı çağırışları
sayəsində bu gün Egey və Şərqi Aralıq
dənizlərində sabitliyin hökm sürdüyünü bildirib. Liviyanın yeni hökumətinə
müdafiə və təhlükəsizlik sahələrində
dəstək verilməsinin zəruriliyini söyləyən
qardaş ölkənin dövlət başçısı Türkiyənin
bu istiqamətdə töhfə verdiyini qeyd edib.
Türkiyə Prezidenti NATO-nun imkanlarından faydalanaraq Əfqanıstana
dəstəyin davam etdirilməsinin vacibliyini
vurğulayıb. Xatırladaq ki, ABŞ lideri
bu ilin sentyabrınadək ölkəsinin hərbi
qüvvələrinin Əfqanıstandan çıxarılacağını bəyan edib. Bir çox təhlilçilər Talibanın bundan istifadə edərək zorakılıqları

Xidmətin rəsmisi Vaqif Cavadov
bildirib ki, əraziyə keçirilən baxış
zamanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi
tərəfindən ağacların vegetasiya dövrü
olmasına baxmayaraq, budama
işlərinin aparıldığı müəyyən olunub:
“Mütəxəssislər tərəfindən aparılan
araşdırma zamanı budama işlərinin

PUA sövdələşməsi

Yaponiya

Qeyri-adi eko-otel
Qeyri-adi
ekoloji layihələr
üzrə ixtisaslaşmış
beynəlxalq “LEAD”
memarlıq və dizayn
studiyası Yaponiyanın Hokkaydo
adasında inşası
planlaşdırılan ekootelin layihəsini
hazırlayıb. Bildirilir
ki, qeyri-adi eko-otelin divarları tam şəffafdır. Otelin qaya
çıxıntılarına inteqrasiyası turistlərin bu məkana marağını artırıb. Mütəxəssislərin fikrincə, ilk baxışda həm də
daxmanı xatırladan otel gündəlik problemlərdən tamamilə
uzaqlaşmaq üçün ideal məkana çevriləcək. Sadə yapon
ənənələrinə uyğun inşa edilən oteldə insanlardan, telefon və internetdən, bir sözlə, müasir sivilizasiyadan uzaq
olmaq üçün ideal şərait yaradılıb.
Xəbəri “Jiji-press” verib.

Fransa

Həftənin ən yaxşı futbolçusu
UEFA Çempionlar
Liqasında həftənin
ən yaxşı futbolçusu
müəyyənləşib. Bildirilir ki, dörddəbir final
mərhələsinin cavab
oyunlarından sonra
PSJ-nin hücumçusu Neymar turnirdə
həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib. Braziliyalı hücumçu
“Bavariya”ya 0:1 hesabı ilə uduzduqları matçda qapıya 3
dəqiq zərbə endirib.
Qeyd edək ki, ilk görüşdə 3:2 hesablı qələbə qazanan
PSJ yarımfinala yüksəlib. Fransa təmsilçisi yarımfinalda
“Mançester Siti” ilə üz-üzə gələcək.
Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

artıracağından narahatdırlar.
Yenidən Rusiya–Ukrayna
münaqişəsi mövzusuna qayıtsaq,
demək lazımdır ki, son günlər iki ölkə
arasında gərginlik artmaqda davam
edir. Rusiyanın Kerç boğazı daxil
olmaqla, Qara dənizin bəzi hissələrində
məhdudiyyətlər tətbiq etməsi xüsusilə
narahatıq doğurub.
NATO-nun sözçüsü Oana Lunkesku bunu qeyri-qanuni əməl adlandıraraq deyib: “Biz Rusiya rəhbərliyini

Azov dənizindəki Ukrayna limanlarına
sərbəst gedişi təmin etməyə və sərbəst
səfərlərə icazə verməyə çağırırıq”.
NATO rəsmisinin sözlərinə görə,
Rusiyanın Krımda, Qara və Azov
dənizlərində davam edən hərbi mövcudluğunu artırmağa çalışması Ukraynanın
müstəqilliyinə ciddi təhdid yaradır.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”


Bakı şəhəri Yasamal rayonu Şərifzadə 192 ünvanında ağacların
kəsilməsi ilə bağlı Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olan
məlumat qurumun əməkdaşları tərəfindən yerində araşdırılıb.

Mərakeş
Mərakeş
hökuməti
Türkiyədən 13
ədəd “Bayraqdar
TB2” pilotsuz
uçan aparat
(PUA) sifariş
edib. PUA-larla
bağlı razılaşmanın Mərakeşin Qərbi Saxarada hərbi əməliyyata başlaması
fonunda imzalandığı bildirilib. Mərakeşlə “Baykar” şirkəti
arasında imzalanan razılaşmaya əsasən, Türkiyə tərəfi
Mərakeşə PUA-ların ehtiyat hissələrini verməklə bərabər
şəxsi heyətin hazırlığını da həyata keçirəcək.
Xəbəri “La Desk” verib.

Yaponiya Çin və
KXDR-lə konstruktiv
münasibətlərə hazırdır

Budama işlərinin
təcili dayandırılmasına
məcburi göstəriş verilib

Rusiya 10 rus
diplomatının ABŞdan çıxarılmasına
eyni addımla
cavab verəcək.
Bu bəyanatla
Rusiya xarici işlər
naziri Sergey
Lavrov çıxış edib.
Nazir deyib: “Bizə
10 diplomatın ABŞ-dan çıxarılması ilə bağlı siyahı verilib.
Biz də eyni addımı atacağıq. ABŞ-ın Rusiyadakı 10 diplomatına ölkəmizi tərk etmələrini təklif edirik”.
Məlumatı “Ria.ru” yayıb.

düzgün aparılmadığı, ağacların 4–5
metr hündürlükdən sərt budandığı
məlum olub. İşlərin təcili dayandırılması
və budanan ağaclara aqrotexniki qulluq
göstərilməsi məqsədilə aprelin 15-də
Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinə
məcburi göstəriş verilib”.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Qərbi və Mərkəzi Afrika
ölkələrində 31 milyon
insan aclıq çəkir
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT)
Ümumdünya Ərzaq Proqramının (WFP)
nümayəndələri bəyan ediblər ki, Qərbi və Mərkəzi
Afrika ölkələrinin koronavirus pandemiyası və
silahlı münaqişələr səbəbindən ərzaq ehtiyatları
tükənib və 31 milyon insan aclıq və səfalətin əsirinə
çevrilib. Bu barədə “Reuters” informasiya agentliyi
məlumat yayıb.
Agentlik yazır ki, təşkilat
2021-ci ilin iyul–avqust
aylarında vəziyyətin daha
da acınacaqlı hal alacağı barədə əvvəlcədən
xəbərdarlıq edib. WFP-nin
sözçüsü Tomas Firinin
sözlərinə görə, bu, 2014-cü

Yaponiyanın Baş naziri Yosixide Suqa Çinlə
sabit və konstruktiv münasibətlər saxlamağın
vacib olduğunu bəyan edib. Onun fikrincə,
bu ölkə son illərdə Şərqi Çin və Cənubi Çin
dənizlərində status-kvonu birtərəfli qaydada
dəyişmək cəhdləri ilə siyasi, iqtisadi və hərbi
planda nüfuzunu artırmaqda davam edir.

ildəki humanitar böhrandan
da ağır ola bilər. O, Afrika
ölkələrinin hökumətlərinə və
tərəfdaşlara təcili tədbirlər
görülməsi ilə bağlı çağırış
edib.
Qeyd olunur ki, təşkilat bu
il Afrikanın qərb və mərkəzi

TASS-ın verdiyi məlumata görə, Suqa Vaşinqton Strateji
və Beynəlxalq Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş
videokonfransda çıxışı zamanı deyib: “Çinə qarşı siyasətlə
bağlı ABŞ və Yaponiya ətraflı müzakirə aparıb. Yaponiyanın
Çin tərəfindən yaradılan və həll olunmamış qalan məsələlərlə
bağlı əsas siyasəti bundan ibarətdir ki, biz nəyi qoruyub
saxlamalıyıqsa, hamısını ciddi şəkildə qoruyacağıq, Pekindən
konkret addımlar atmasını tələb edəcəyik”.
Yaponiya hökumətinin başçısı əlavə edib ki, bütün bunlarla
yanaşı, ölkəsi Çinlə sabit və konstruktiv münasibətlərin
qurulması üzərində işləməli və ABŞ-la, eləcə də digər
həmrəy ölkələrlə sıx tərəfdaşlıq şəraitində çalışmalıdır. Baş
nazir, eyni zamanda, Koreya Xalq Demokratik Respublikası
ilə münasibətlərə toxunaraq bu ölkənin lideri Kim Çen Inla
şəxsən görüşməyə hazır olduğunu bildirib: “Mən şəxsən heç
bir ilkin şərt olmadan KXDR sədri Kim Çen Inla görüşməyə
hazıram. KXDR xüsusi xidmət orqanlarının girov saxladığı
şəxslərin probleminin həlli və bu ölkə ilə məhsuldar
münasibətlərin qurulması üçün ən ön cəbhədə hərəkətə keçmək
qətiyyətindəyəm”.
Qeyd edək ki, Yaponiya və ABŞ liderləri Yosuxide Suqa və
Co Bayden Vaşinqtonda görüşləri zamanı da KXDR-in nüvə
proqramı ilə bağlı müzakirələr aparıblar. Onlar bu ölkənin nüvə
silahlarının tamamilə məhv edilməsi məsələsində həmrəy
olduqlarını bəyan ediblər. Ağ evin aparılmış danışıqlara dair
yaydığı məlumata görə, onlar Pxenyanı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri çərçivəsində öhdəliklərini yerinə
yetirməyə çağırıblar.
Məlumatda bildirilir ki, hər iki lider beynəlxalq ictimaiyyətə də
KXDR-in nüvəsizləşdirilməsi məsələsində həmrəylik nümayiş
etdirmələri ilə bağlı çağırış ediblər. Bayden və Suqa regionda
sülh və sabitliyi təmin etmək üçün beynəlxalq ictimaiyyətlə birgə
hərəkət edəcəklərini, KXDR-in raket-nüvə proqramının yaratdığı
hədələrə, eləcə də kütləvi qırğın silahlarının yayılması riskinə
layiqincə cavab verəcəklərini bildiriblər.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Rusiya turoperatorları
5 milyard rubl zərərə düşüb

hissəsindəki ölkələrdə aclıq
çəkən 18 milyon insana yardım etməyi nəzərdə tuturdu.
Lakin vəziyyət kəskin şəkildə
dəyişib və həmin rəqəm 31
milyona çatıb.
Təşkilatın sözçüsü T.Firi
bildirib ki, bu sayda insana
ərzaq yardımı göstərilməsi
onların imkanı xaricindədir və
qarşıdakı 6 ayda regionun 19
ölkəsinə kömək etmək üçün
əlavə 770 milyon dollar vəsait

tələb olunur. Təkcə Mərkəzi
Sahil regionunun 3 ölkəsində
– Burkina Faso, Mali və
Nigerdə aclıq çəkənlərin sayı
6,5 milyon nəfərdir. Kəskin
aclıqla qarşılaşanların 10
milyon nəfəri azyaşlılardır.
Bundan başqa, Afrikada
quraqlıq səbəbindən ərzağın
qiymətləri də sürətlə artır.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”


Rusiya turizm operatorları Türkiyəyə
aviauçuşların dayandırılması ilə bağlı olaraq 5
milyard rubl zərərə düşüb. Bu barədə Rusiya kütləvi
informasiya vasitələri məlumat yayıblar.
Bildirilir ki, bu barədə jurnalistlərə Rusiya Turizm Sənayesi
İttifaqının vitse-prezidenti Yuri Barzıkin məlumat verib. O əlavə
edib ki, hələ İstanbuldan keçərək digər ölkələrə uçan tranzit
sərnişinlərlə bağlı rəqəmlər bu statistikaya daxil deyil. Əgər
onlar da siyahıya daxil edilərsə, onda hazırki rəqəm daha
yüksək ola bilər.
Y.Barzıkin ümidvar olduğunu bildirib ki, bu itkiləri iyunun
1-dən aviauçuşların bərpasından sonra kompensasiya etmək
mümkün olacaq.
Xatırladaq ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında aviasiya əlaqəsi
epidemioloji vəziyyətlə bağlı aprelin 15-dən iyunun 1-dək
məhdudlaşdırılıb.

Həftəsonu neftin qiyməti
Həftəsonu dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti belə
oldu: Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 0,87 faiz artaraq bir bareli 67,17 dollar
olub.
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 0,53 faiz artaraq bir bareli 63,01, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin
qiyməti 9,12 faiz artaraq bir bareli 65,01 dollar olub.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Aprelin 18-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, gündüz
mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın
temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-13°,
gündüz 18-22° isti, Bakıda gecə 11-13°, gündüz
19-21° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 millimetr civə
sütunundan 761 millimetr civə sütununa enəcək,
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55 faiz təşkil
edəcək.
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ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava
əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək.
Havanın temperaturu gecə 6-11°, gündüz 22-27° isti
olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy
rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı
gözlənilir. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.
Havanın temperaturunun gecə 3-8°, gündüz 10-15°,
bəzi yerlərdə 18-20° isti olacağı ehtimal edilir.
ÂÂ Gəncə, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında hava əsasən yağmursuz

keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış
yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Havanın temperaturunun gecə 7-12°, gündüz 22-27°
isti olacağı proqnozlaşdırılır.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında hava əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə
qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək
çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Havanın temperaturunun gecə 7-12°, gündüz 18-23°
isti, dağlarda gecə 3-7°, gündüz 12-17° isti olacağı
ehtimalı var.

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

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

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 güclənəcək. Havanın
temperaturunun gecə 8-12°, gündüz 22-27° isti
olacağı gözlənilir.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək.
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-şərq küləyi
əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 10-13°,
gündüz 20-25° isti, dağlarda gecə 7-9°, gündüz 1519° isti olacağı bildirilir.
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