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Prezident İlham Əliyev Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkında iki zavodun təməlini qoyub,
vərəqə şüşə istehsalı müəssisəsinin açılışını edib

Biz bu şəhəri bərpa edəcəyik. Mənim göstərişimlə böyük bir qrup ezam
edildi, bütün təhlil aparıldı. Dünən mənə ilk dəfə olaraq məruzə edildi,
artıq müvafiq göstərişlər verilibdir. Yaxın zamanlarda biz Şuşanın
bərpasını planlı şəkildə təmin edəcəyik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Sən olasan gülüstan! Sənə
hər an can qurban”, Şuşam!

Əvvəla, günümüzün reallıqlarını əks etdirən dörd xüsusi məqamı yada
salmaq istərdim. Birincisi, ICESCO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd
əl-Malik yanvarın 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşərkən
Qələbə münasibətilə ona xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. Dedi ki, bu, qələbəni
əks etdirir: “Burada Bismillahir Rəhmanir Rəhim” yazılıb. Burada deyilir
ki, biz Qələbəni qeyd edirik və burada Allahın Məhəmməd peyğəmbərə (s.)
kəlamları var”.

Yanvarın 18-də Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkında “Azərsulfat” MMC-nin sulfat
turşusu istehsalı, “Glassica” QSC-nin şüşə
tara məhsullarının istehsalı zavodlarının
təməli qoyulub, “Azerfloat” QSC-nin termoformasiya metodu ilə vərəqə şüşə istehsalı
müəssisəsinin açılışı olub.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tədbirlərdə
iştirak edib.
Sənayeləşmə və qeyri-neft
sənayesinin inkişafı Prezident
İlham Əliyevin iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi siyasətinin əsas
istiqamətlərindəndir. Bu baxımdan iqtisadiyyatın digər sahələri ilə
yanaşı, sənayenin inkişafına xüsusi
önəm verilir, mövcud təbii və iqtisadi
resursların istehsala cəlb edilməsi,
qabaqcıl texnologiyaların daha geniş
tətbiqi istiqamətində sistemli tədbirlər
həyata keçirilir.
Sənayeləşmə siyasətinə uyğun
olaraq, ölkəmizdə yüzlərlə müasir
sənaye müəssisəsi, yeni istehsal
sahələri yaradılır, daxili tələbatın
ödənilməsində yerli məhsulların payı
əhəmiyyətli dərəcədə artır, ixrac imkanları genişlənir.
Hazırkı dövrdə sənayenin yeni
modellərin tətbiqi ilə inkişaf etdirilməsi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qlobal çağırışlarla uzlaşan sənaye
parkları və məhəllələri, aqroparklar
kimi mütərəqqi mexanizmlər ixracyönümlü məhsulların istehsalının genişləndirilməsinə, neft-qaz
amilindən asılılığın daha da azaldılmasına, innovativ və yüksək texnologiyalara əsaslanan rəqabətqabiliyyətli
sənayenin inkişafına və əhalinin
istehsal sahəsində məşğulluğunun
artırılmasına yeni imkanlar açır.
“Azərsulfat” MMC-nin “sulfat turşusu istehsalı” layihəsi çərçivəsində
tikiləcək zavodun investisiya dəyəri 6
milyon ABŞ dollarıdır. Zavodda ildə
20 min ton məhsul istehsalı nəzərdə
tutulur. Bu ilin sonunda fəaliyyətə
başlayacaq zavodda 30-dan çox iş
yeri yaradılacaq.
Dövlətimizin başçısı müəssisənin
təməlini qoydu.

(ardı 2-ci səhifədə)

Dövlət başçımız yenə də dostlarımızı
sevindirən, düşmənimizi xar edəcək ifadələrlə
milyonların diqqətini cəlb etdi: “Çox sağ
olun. Bizim Qələbənin rəmzi dəmir yumruq
idi, artıq bizdə qılınc var!” Fikrimizcə, bütün
tarixi boyu xülyalarla, nağıllarla yaşamış
ermənilərin revanş xülyasına bundan yaxşı
cavab ola bilməzdi.
İkincisi, On illər boyu düşmən işğalında olan Qarabağın yağı tapdağından azad
edilməsi təkcə dərsliklərdə deyil, eləcə də
müxtəlif formatlı təqvimlərin hamısında ciddi
dəyişikliklər edilməsinə səbəb oldu. İndi artıq
kitablarda və təqvimlərdə Ağdamın, Füzulinin,
Kəlbəcərin, Laçının... işğal edildiyi günlərin
ildönümü deyil, işğaldan azad edildiyi günlər
göstəriləcək. Təkcə 20 Yanvar faciəsinin
ildönümü bütün nəşrlərdə qalacaq və o faciə
ilə bağlı təsəllimiz də məhz Qarabağın azad
edilməsi ilə birlikdə yarandı. Dövlət başçımız
qürurla dedi ki, şəhidlərimizin heç birinin qanı
yerdə qalmadı. Bəli, 20 Yanvar şəhidlərimiz
də məhz ölkəmizin bugünkü təntənəsi
naminə canlarını fəda eləmişdilər.
Üçüncüsü, biz bu gün dövlət
himnimizdəki “Sən olasan Gülüstan, sənə
hər an can qurban!” ifadələrinin günün
reallığına çevrildiyinin şahidləriyik. Əsgər
və zabitlərimiz “Sənə hər an can qurban!” –
ifadəsinin səmimiyyətinə bütün dünyanı inandırdılarsa, cənab Prezident də o müqəddəs
atributumuzdakı “Sən olasan Gülüstan!”
ifadəsini məhz dünyanın gözü qabağında
reallaşdırmaqdadır.
Dördüncüsü: Prezident İlham Əliyev
2003-cü ildən bəri dəfələrlə bəyan etmişdi
ki, biz bu münaqişəni sülh yolu ilə, Minsk
qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlarla həll
etmək istəyirik: “Ancaq lazım gələrsə, biz
öz dövlətimizin ərazi bütövlüyünü istənilən
yolla, o cümlədən hərbi əməliyyatlarla da
bərpa edəcəyik!” Prezidentin həmin tezisinə
qarşı düşmən tərəfin necə zəvzəməsi bizi o
qədər də narahat etmirdi. Ancaq öz aramızdakı zəvzəklərin, düşmən dəyirmanına
su tökənlərin “Lazım niyə gəlib çıxmadı?”,
“Lazım Lənkərandadır”, “Lazım gəlsəydi,
işimizi bilərdik” kimi ifadələrlə şərəfsizcəsinə
gündəlikdə qalmaq istəyi ürək bulandırırdı.
O zəvzəklər də gorbagor oldular. Son günlər
həmin tezislə çıxış edənlərin heç birinin səsi
çıxmır.
Qərəz, Azərbaycan dövləti işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizin gülüstana çevrilməsi
istiqamətində konkret planların reallaşdırılmasına start verib. Prezident İlham Əliyevin
yanvarın 14-də Əhmədbəyli – Füzuli – Şuşa
avtomobil yolunun 27-ci kilometrində Füzuli – Şuşa yolunun, həmçinin Füzuli hava
limanının təməllərini qoyması bundan xəbər
verir. Xatırladaq ki, Füzuli hava limanının
uçuş-enmə zolağının uzunluğu 2800 metr
olacaq. Yəni bu hava limanı da ölkəmizdəki
digər hava limanları kimi beynəlxalq standartlara uyğun infrastrukturla təchiz ediləcək.

Burada təyyarələrin qəbulu və yola salınması, sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür şərait
yaradılacaq.
Dövlət başçımızın, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva
Azərbaycanın işğaldan azad edilən
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində olması, orada gecələmələri isə dostlarımız üçün
qürur mənbəyi, düşmənlərimizə göz dağı kimi
tarixə yazıldı.
Dövlət başçımız Şuşaya gedəndə hələ
yolda olarkən yada saldı ki, Füzuli – Şuşa
yolunun yeni işlənmiş layihəsinə körpü və
tunellərin inşası daxildir. Yəni, çətin relyefə
malik olan ərazilərdə dolama yolların
yerinə körpü və tunellərin tikintisi nəzərdə
tutulur. Yeni yol Füzuli hava limanı ilə
əlaqələndiriləcək və buradan İsa bulağına
yol çəkiləcək. Yəni tezliklə Şuşa abadlaşdırılacaq və sərxoş təlxəyin rəqs etmək istədiyi
məkanda yerin əsl sahiblərinin -- Azərbaycan
türklərinin toy-bayramı təşkil ediləcək, muğamlar səsləndiriləcək.
Dövlət başçımızın istənilən çıxış və
nitqlərinin, hətta söhbətlərinin də müasir
tariximizə yazıldığını hamı yaxşı bilir. Elə
cənab Prezidentin özü də Füzuli hava
limanı haqqında danışarkən məhz həmin
amili nəzərə almışdır: “ Yanvarın 14-də
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının təməli
qoyuldu. Mən hava limanının tikintisi ilə
bağlı Azərbaycan xalqına məlumat vermişdim. Bu, azad edilmiş bölgələrimizin
inkişafı üçün çox önəmli bir layihədir. Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı bu il istifadəyə
verilməlidir. Hər halda uçuş-enmə zolağı
bu il istifadəyə verilməlidir. Hava limanının
binası isə ola bilər bu il, ola bilər gələn il
istifadəyə veriləcək. Bu hava limanının əsas
məqsədi xarici qonaqların Şuşaya gəlişini
təmin etməkdir. Çünki buradan Şuşaya olan
məsafə o qədər də böyük deyil. Nəzərə
alsaq ki, bu gün Füzuli --Şuşa dördzolaqlı
və bəzi yerlərdə altızolaqlı yeni avtomobil
yolunun təməli qoyulub, xarici qonaqlar Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına gələrək, çox
rahat və qısa müddət ərzində Şuşa şəhərinə
gedə biləcəklər”.
Fikrimizcə, işğaldan azad edilmiş
ərazilərin gülüstana çevrilməsi prosesinə
bilavasitə Şuşadan başlanılması böyük
uzaqgörənlik nümunəsidir. Bu şəhərin Prezident tərəfindən Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan edilməsi də böyük rəmzi məna
daşıyır. Dövlət başçımız xatırlatdı ki, Şuşa
şəhərinin bərpası və tarixi simasının özünə
qaytarılması istiqamətində işlərə start verildi... “Böyük qayıdış başlayır, bütün işlərə
start verildi. Əminəm, necə ki, düşməni qısa
müddət ərzində torpaqlarımızdan qovduq,
-- cəmi 44 gün ərzində, -- bizim tarixi dədəbaba torpağımız olan Qarabağı da qısa
müddətdə bərpa edəcəyik”.
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Bildirildi ki, təkcə son 3 ildə
Azərbaycana hər il 5–10 min ton sulfat turşusu idxal edilir və bu zavodun
fəaliyyətə başlaması ilə idxal yerli
istehsalla əvəz olunacaq. Məhsulların
növbəti mərhələlərdə Gürcüstana və
Rusiyaya ixrac edilməsi də planlaşdırılır.

***
Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkının rezidentlərindən biri
də “Glassica” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətidir. Cəmiyyət burada şüşə
tara məhsullarının (butulka) istehsalı
zavodunu inşa edəcək. Müəssisənin
məhsulları əsasən qida sektorunda
qablaşdırmada istifadə olunacaq.
İnvestisiya dəyəri 12 milyon ABŞ
dolları olan müəssisədə 160 nəfər
daimi işlə təmin ediləcək.
Prezident İlham Əliyev zavodun
təməlini qoydu.
Dövlətimizin başçısına məlumat
verildi ki, Azərbaycanda daxili
bazarın rəngli butulkaya olan tələbatı
təqribən 45-50 milyon ədəd arasında dəyişir. Zavodda 60-90 milyon
ədəd müxtəlif çeşidli rəngli şüşə tara
məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulur. Yəni, daxili bazarın tələbatı tam
ödənilir, nəticədə ixrac perspektivi
yaranır.

***
“Azərfloat” QSC-nin vərəqə şüşə
istehsalı zavodu Azərbaycanda termoformalaşdırılmış şüşə hazırlanması
üzrə ilk müəssisədir.

Ümumi investisiya dəyəri 100
milyon avro olan zavodda ildə 80
min ton müxtəlif çeşiddə vərəqə
şüşə istehsal ediləcək. Müəssisənin
layihələndirilməsi və qabaqcıl texnologiyalarla təchiz olunması Almaniyanın dünyada şüşəəritmə texnologiyaları sahəsində 135 illik təcrübəyə
malik “HORN Glass Industries
AG” şirkəti tərəfindən təmin edilib.
Müəssisədə İtaliya, Finlandiya və
Çin texnologiyalarından da istifadə
olunur.
Dövlətimizin başçısı zavodu işə
saldı.
Məlumat verildi ki, hazırda
ölkədə vərəqə şüşələrə olan tələbat
tamamilə idxal məhsulları hesabına
təmin edilir. Vərəqə şüşə şəffaf və ya
rəngli, eyni zamanda, kiçik və böyük
ölçülərdə istehsal olunur. Hazırda
dünyada vərəqə şüşənin 90 faizdən
çox hissəsi - yüksək keyfiyyətli rəngli
və rəngsiz (şəffaf), optik baxımdan
təmiz şüşə tamamilə termoformalaşdırma texnologiyası ilə istehsal edilir.
Artıq Azərbaycanda da bu sahədə ən
müasir texnologiya tətbiq olunur.
Sonra Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan Televiziyasına müsahibə
verdi.
– Cənab Prezident, biz,
ilk növbədə, yəqin ki, bu
təməlqoymaları, eyni zamanda, istehsala başlamanı hərbidiplomatik qələbələrimizdən sonra
həm də iqtisadi sahədə uğurların
davamı və Sizin prioritet kimi
müəyyənləşdirdiyiniz sənayeləşmə
siyasətinin növbəti təzahürü kimi

qiymətləndirməliyik. Təməlini
qoyduğunuz və eyni zamanda, hazırda məhsul istehsalına
başlayan müəssisələrin növbəti
mərhələlərdə qeyri-neft sənayesinin
şaxələndirilməsi fonunda töhfəsini
necə qiymətləndirirsiniz?
– Bu müəssisələrin yaradılmasının və təməlinin qoyulmasının çox böyük əhəmiyyəti var, ilk
növbədə, Sumqayıt şəhərinin inkişafı
üçün. Sumqayıt hazırda nəinki
Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye şəhəridir və müasir
sənaye mərkəzidir. Eyni zamanda,
son illər ərzində Sumqayıtda yaradılmış bütün müəssisələr ən yüksək
ekoloji standartlara cavab verir. Sumqayıt üçün bunun xüsusi əhəmiyyəti
var. Çünki əvvəllər Sumqayıt ekoloji
fəlakət zonası idi. Biz isə Sumqayıtı
müasir sənaye mərkəzinə çevirərək,
ilk növbədə, insanların sağlamlığını
nəzərə almışıq. Bildiyiniz kimi sovet
vaxtında burada tikilmiş çoxsaylı
müəssisələr istismar müddətini başa
vurmuşdu, sıradan çıxmışdı və ekoloji vəziyyətə çox mənfi təsir göstərirdi.
O müəssisələr söküldü və mənim
göstərişimlə 10 il bundan əvvəl
onların ərazisində 500 hektar sahəni
əhatə edən Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkı yaradılmışdır. Son illər ərzində
bu sənaye parkı o qədər böyüdü və
genişləndi ki, artıq göstəriş verildi,
əlavə torpaq sahələri tapılsın və bu
istiqamətdə işlər aparılır.
Bu müəssisənin təməlini 2017-ci
ildə mən özüm şəxsən qoymuşam
və şadam ki, artıq 100 milyon avro

dəyərində bu böyük layihə həyata
keçdi və bizi vərəqə şüşələrin idxalından azad edəcək. Bu, o deməkdir ki,
valyuta qalacaq ölkəmizdə, yerli istehsal canlanacaq, iş yeri yaradılacaq
və iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi
təmin ediləcək. Biz hətta dünya
bazarlarında neftin qiymətinin aşağı
səviyyədə olduğu bir dövrdə də öz
dayanıqlılığımızı qoruya bilmişik.
Mən bu yaxınlarda ilin yekunları ilə
bağlı keçirdiyim müşavirədə qeyd
etdim ki, bizim valyuta ehtiyatlarımız azalmayıb, hətta az da olsa,
artıb. Nəyə görə? Çünki qeyri-neft
sektoru uğurla inkişaf edib. Bütün
dünya ölkələrində 2020-ci il iqtisadi tənəzzül ili olmuşdur, bizdə də,
həmçinin. Amma bizdə tənəzzül cəmi
4,3 faiz olmuşdur. İnkişaf etmiş bəzi
ölkələrdə bu, daha böyük rəqəmlərlə
ölçülür. Amma bizdə qeyri-neft
sənaye sahəsində artım 12,5 faiz olub,
məhz bu kimi müəssisələrin hesabına.
Sənaye, kənd təsərrüfatı, qeyri-neft
sektoru, ixrac imkanları, idxaldan asılılığın azaldılması - bütün bu amillər
bugünkü yeni reallığı yaradıb.
Beləliklə, ölkəmizin
uzunmüddətli dayanıqlı inkişafı
təmin ediləcək. İlin əvvəlində məhz
buraya gəlməyim təsadüfi deyil.
Yəni, 2021-ci il də artıq qələbələrlə
başlayır. Əlbəttə ki, mənim bölgələrə
ilk səfərim, hamımız üçün doğma
Şuşa şəhərinə olub. Bu da mətbuatda
kifayət qədər işıqlandırılıb. İkinci
səfərim isə Sumqayıtadır. Son 17 il
ərzində mən Sumqayıtda bəlkə də 30
dəfə olmuşam. Hər dəfə burada olanda, həm sənaye müəssisələrinin işə
düşməsi, eyni zamanda, şəhərsalma

üçün Azərbaycanda bizə lazım olan
bütün istehsalat sahələri yaradılmasın? Sadəcə olaraq, həm xarici,
həm də yerli investorların ölkəmizin
gələcəyinə inamı olmalıdır, bu da
həmişə olub, bu gün də var. Gözəl
investisiya iqlimi olmalıdır. Dünya
Bankının “Doing Business” hesabatında biz 10 ən islahatçı ölkə sırasındayıq və dünya miqyasında 28-ci
yerdəyik. Sabitlik olmalıdır, xalqiqtidar birliyi olmalıdır, əmin-amanlıq
olmalıdır, təhlükəsizlik olmalıdır
və buna da biz nail olmuşuq. Artıq
müharibə də başa çatıb, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qalıb. Ona
görə mən tam əminəm ki, bugünkü
Azərbaycana investisiyalar, ilk
növbədə, qeyri-neft sektoruna daha
böyük həcmdə gələcəkdir. Çünki
əgər əvvəlki illərdə - müharibə hələ
həll olunmamış bir vəziyyətdə biz bu
investisiyaları cəlb edə bilmişiksə,
bu gün bunları cəlb etmək daha asan
olacaq.
Bir də ki, ölkəmizdə islahatlar
- kadr islahatları, struktur islahatları, iqtisadi islahatlar, sosial sahədə
islahatlar aparılır. Bu gün dünyada
Azərbaycan kimi inkişaf üçün bir çox
amilləri özündə ehtiva edən ölkələrin
sayı azdır. Siyasi sabitlik, xalqiqtidar birliyi, əmin-amanlıq, coğrafi
yerləşmə, infrastruktur, hazırlıqlı
peşəkar kadrlar, - bu, çox önəmlidir, ixrac bazarları, qonşu ölkələrlə yaxşı
işgüzar münasibətlər, heç bir ölkə ilə
problemin olmaması. İndi mən ümid
edirəm, müəyyən müddətdən sonra

bu amillər ola-ola bu gün biz azad
edilmiş torpaqlara qayıdaraq, o
torpaqların potensialından istifadə
edəcəyik. Orada çox böyük potensial - bərpaolunan enerji növləri,
qiymətli təbii sərvətlər, qızıl yataqları, mis yataqları, çaylar, su anbarları, kənd təsərrüfatı üçün münbit
torpaq, turizm imkanları var. Yəni,
bu bölgələr bir çoxlarının fikrinə
görə, növbəti inkişafımızın aparıcı
qüvvəsinə çevriləcək. Mən də əlbəttə
ki, bu fikri bölüşürəm. Sadəcə olaraq,
azad edilmiş torpaqlarda hər şey
planlı şəkildə aparılmalıdır, düzgün
aparılmalıdır. Azad edilmiş torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı məndə
fikirlər var. Bu fikirlər yaxın zamanlarda həyata keçiriləcək. O bölgələrdə
mövcud olan vəziyyətə uyğun müasir
idarəetmə sistemi qurulmalıdır ki,
orada hər şey planlı şəkildə təmin
edilsin - şəhərsalma, dövlət orqanlarının funksiyaları. Çünki bilirsiniz,
əfsuslar olsun ki, ölkəmizin müxtəlif
yerlərində bəzi xoşagəlməz hallar
məhz nəzarətsizlik ucbatından baş
verir. Bəzi yerlərdə torpaqlar zəbt
edilir, insanların əlindən alınır, qeyriədalətli şəkildə bölünür. O cümlədən
su resursları qeyri-ədalətli şəkildə
bölünür, bəzilərinə su çatır, bəzilərinə
su çatmır. Bütün bunlar bizə yaraşmır. Biz özümüzü bu qüsurlardan
təmizləməliyik və təmizləyirik.
Təmizləmə prosesi gedir və gedəcək.
Hər kəs bunu bilsin. Heç kim hesab
etməsin ki, onun hansısa xüsusi imtiyazı var. Yaxud da ki, kimsə özünü
toxunulmaz hesab etməsin. Azad
edilmiş torpaqlarda hər şey demək
olar ki, dağıdılıb. Ona görə biz elə bir

tutur. Bu, təsadüfi deyil, bu, təbiidir.
Ancaq, eyni zamanda, mən ənənəvi
iş fəaliyyətimə də həmişə diqqət
yetirmişəm. Sumqayıta gəlməyim
onu bir daha göstərir.
Müharibə başa çatdı, müzəffər
Ordumuz müharibədə qələbə çaldı,
düşməni məğlub etdi. Azad olunmuş
torpaqların bərpası üçün əlimizdən
gələni edəcəyik. Hər gün mənim
işimin əsas hissəsi buna həsr olunur.
Ancaq digər ərazilərin inkişafı da heç
vaxt yaddan çıxmayacaq, Azərbaycan
xalqı əmin ola bilər. Əminəm ki, biz
bu ili də uğurla başa vuracağıq, daha
güclü Azərbaycan quracağıq.
– Cənab Prezident, icazənizlə
Müzəffər Ali Baş Komandanımıza
Qələbəyə görə öz adımızdan təşəkkür
edək. Siz demisiniz ki, Qarabağ
cənnətə dönəcək. Buna heç bir
şübhəmiz yoxdur, təşəkkür edirik.
– Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun.

ilə bağlı görülən işlər, insanları
narahat edən problemlərin həlli
daim diqqət mərkəzində olur. Bu
gün Sumqayıt həm memarlıq, həm
də ekoloji baxımdan gözəl şəhərdir,
havası təmizdir, gözəl bulvarı var
və iş yerləri də yaradılır. Bax, bu
3 müəssisədə 350-dən çox iş yeri
yaradılıb və burada işləyənlərin
əksəriyyəti yerli sakinlər olacaq.
Biz bu müəssisələri yaratmaqla həm bu günün məsələlərini həll
edirik, həm də gələcək məsələləri. Nə

Ermənistan da deyəcək ki, onların
da bizimlə heç bir problemi yoxdur.
Çünki əsas məsələ bunda idi, onlar
bizim torpağımızı işğal etmişdilər.
Onlar bizə qarşı soyqırımı törədiblər.
Onlar bizim şəhərlərimizi yerlə bir
ediblər. Biz, sadəcə olaraq, özümüzü
müdafiə etmişik, lazımi səviyyədə
müdafiə etmişik və işğalçıları torpaqlardan qovmuşuq.
Ona görə ölkəmizin inkişafı
üçün yeni bir dövr başlayıb. Bütün

inkişaf modeli qurmalıyıq ki, ondan
sonra biz onu bütün başqa torpaqlara
da, necə deyərlər, transfer edə bilək,
mövcud qüsurlar aradan qalxsın
və ölkəmizin uğurlu inkişafı təmin
edilsin.
Mənim, əlbəttə ki, əsas işim
Qarabağ məsələsinin həlli və
sentyabr ayından başlayaraq gedən
müharibəyə Ali Baş Komandan kimi
rəhbərlik etməyim idi. Bu gün də
mənim fəaliyyətimdə o bölgələrin Qarabağ bölgəsinin bərpası xüsusi yer

Beləliklə, Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkında təməli qoyulan və
açılışı edilən müəssisələrin timsalında
əminliklə deyə bilərik ki, Prezident İlham Əliyevin sənayeləşmə siyasətinə
uyğun olaraq, mövcud təbii və iqtisadi resursların istehsala cəlb edilməsi,
qabaqcıl texnologiyaların daha geniş
tətbiqi istiqamətində sistemli tədbirlər
davam etdirilir.

***
Qeyd edək ki, Azərbaycanın ilk,
Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye
parkı – Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkında artıq qeydiyyata alınmış 24
rezidentdən 15-i istehsal fəaliyyətinə
başlayıb. Sənaye parkında məhsul istehsalı və ixracı istiqamətində müsbət
dinamika davam edir. 2020-ci ildə
parkda 1,1 milyard manatlıq məhsul
istehsal edilib ki, bu da əvvəlki illə
müqayisədə 37 faiz çoxdur. İxrac
isə 2019-cu illə (276 milyon manat)
müqayisədə 18 faiz artaraq 2020-ci
ildə 336 milyon manat təşkil edib.

AZƏRTAC

“Sən olasan gülüstan! Sənə hər an can qurban”, Şuşam!
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Təkcə 44 günlük müharibə dövründə
deyil, ümumiyyətlə, 2003-cü ilin payızından
bugünədək bütün çıxışlarında Azərbaycan
Ordusuna güvəndiyini, əsgərlərimizin
peşəkarlığına inandığını daim, dönədönə vurğulayan Prezident Şuşada
Azərbaycan Bayrağını qaldırdıqdan sonra da
əsgərlərimizə xüsusi müraciət səsləndirdi:
“Əziz hərbçilər, noyabrın 8-i xalqımızın
tarixində əbədi qalacaq. Noyabrın 8-də
qədim Şuşa şəhərimizi düşməndən azad
edərək Azərbaycan parlaq qələbə qazan-

dı. Şuşanın işğaldan azad edilməsi böyük
qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, milli ruh tələb
edirdi. Azərbaycan hərbçiləri bütün bu ülvi
xüsusiyyətləri nümayiş etdirmişdir”.
Bu sətirləri qələmə alarkən xüsusilə
qeyd etmək istədiyim məqamlardan
biri də uzun illər milli mədəniyyətimizin
təəssübkeşlərini narahat edən, milli
dövlətçiliyimizin bədxahlarının isə siyasi
spekulyasiya vasitəsi kimi istifadə etdikləri
“gülələnmiş heykəllər” məsələsidir. Belə
ki, bu sətirlərin müəllifi də daxil olmaqla mədəniyyət təəsübkeşlərimizin böyük

əksəriyyəti uzun illər İncəsənət Muzeyinin
həyətində saxlanılan həmin heykəllərin
bərpa edilərək, paytaxtın park və xiyabanlarından birində ucaldılmasını arzu edir və
yazırdıq. Ancaq hansı addımın nə vaxt, necə
atılmalı olduğunu dövlət başçımız yaxşı
bilirdi. Hətta Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində demişdi ki, ərazi bütövlüyümüz
bərpa ediləndən sonra Bülbülün, Natəvanın,
Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada
qoyulacaq. Bədxahlarımız həmin qətiyyətə
də ağız büzmüşdülər.
Nəticə göz qabağındadır. Dövlətimizin

başçısının o sözləri artıq reallığa çevrilib.
Həmin dahi şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada
yenidən əvvəlki yerlərinə qoyulub. Fikrimcə,
Prezident həmin heykəlləri “ata yurdlarına qaytardığını” deyəndə, nəinki o böyük
sənətkarların ruhu sevindi, həm də Şuşanın
dağları, dərələri səksənib oyandı: “Bu
gün Şuşaya gələrkən 30 ilə yaxın Bakıda
İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılan dahi şəxsiyyətlərimizin – Xurşidbanu
Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün
büstlərini gətirmişəm”.
Bütün bunlar yanvarın 14-də şahidi

olduğumuz faktlar, eşitdiyimiz fikirlər idi. Sən
demə, səfərin ən gözəl məqamları ilə ertəsi
gün tanış olmalıyıqmış. Prezident yanvarın
15-də -- Qarabağın səfalı və əsrarəngiz bir
səhərində mətbuat təmsilçilərinə dedi: “Biz
dünən gecə Şuşada qalmağa qərar verdik,
halbuki Bakıya qayıtmalı idik. Ancaq mən
hesab etdim ki, mütləq gecə Şuşada qalmalıyıq. Çünki Azərbaycan Prezidenti ilk dəfədir
ki, Şuşaya gəlib. Bizim müstəqilliyimizin
təxminən otuz yaşı var. Ancaq bu otuz il
ərzində birinci dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan Şuşaya

gəlib, Şuşada qalıb və sözün düzü, Şuşadan
getmək istəmir”.
Getməyəcəyik, cənab Ali Baş Komandan! Biz Şuşada daimi və əbədi qalacağıq.
Çünki Qarabağ Azərbaycandır! Böyük
istiqlal şairimiz Əhməd Cavadın “Sən olasan
gülüstan…” arzusunu min qat reallaşdıracağıq. Çünki dövlətimiz qüdrətli, gücümüz
tükənməz, arzumuz böyük, liderimiz isə
qətiyyətlidir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”
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“Biz xoşbəxt xalqıq, biz öz ərazi
bütövlüyümüzü bərpa etmişik”
Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət yürütdüyü
30 il ərzində respublikamızın beynəlxalq səviyyədə tanınan
ərazilərinin 20 faizini işğal etmiş, 1 milyona yaxın soydaşımızı
doğma yurdundan didərgin salmış, işğal altındakı torpaqlarımız
düşmən tərəfindən talan edilmiş, həmin yerlərdə qeyriqanuni məskunlaşdırılma aparılmış, tarixi və mədəni irsimiz
dağıdılmışdır.
Azərbaycan ötən dövrdə
münaqişənin dinc yolla həllinə maraq göstərmişdir. Düşmən dövlət
isə ərazilərimizin ilhaq edilməsi
məqsədilə işğalın nəticələrini
möhkəmləndirmək istiqamətində
ardıcıl məkrli addımlar atmış,
qəsbkar münaqişənin siyasi həlli
əleyhinə yönələn təxribat xarakterli bəyanat və hərəkətlərə üstünlük
vermiş, Azərbaycanın bütün cəbhə
boyu əhalinin sıx məskunlaşdığı
yaşayış məntəqələri və hərbi
mövqelərini atəşə tutmuşdur.
Nəhatət, işğalçının ötən il sentyabrın 27-də Azərbaycana qarşı
genişmiqyaslı təcavüzündən sonra
Silahlı Qüvvələrimiz əks-hücum
əməliyyatı keçirməyə məcbur
olmuşdur.

“44 günlük müharibənin
hər bir günü zəfər günü idi”
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin yanvarın 14-də
Şuşa şəhərində hərbçilərlə görüşü
zamanı vurğuladığı kimi, əslində
Azərbaycan XXI əsrin müharibəsi
olan 44 günlük savaşa hazırlaşırdı: “Biz bunu gizlətmirdik. Mən
dəfələrlə demişdim ki, o cümlədən
hərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə, əgər düşmən
torpaqlarımızdan öz xoşu ilə
çıxmasa, məcbur edəcəyik onları,
qovacağıq torpaqlarımızdan,
güc amili öz rolunu oynayacaqdır və belə də oldu, 44 günlük
müharibənin hər bir günü zəfər
günü idi. Hər gün biz qabağa
gedirdik. Bir gün belə geri addım
atmadıq. Bu, müharibələrdə çox
nadir hallarda müşahidə edilən
bir mənzərədir. Müharibələrdə
hücumlar olur, geriyə çəkilmə olur,
manevrlər olur, biz isə hər gün
qabağa gedirdik. Hər həftə onlarla
yaşayış məntəqəsini işğalçılardan
azad edirdik. Nəticədə düşmənə

sarsıdıcı zərbələr endirərək 300dən çox yaşayış məntəqəsini və
Şuşanı azad etdik. Onları məcbur
etdik və cəmi 20 gün ərzində Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından qoşunlarını çıxardılar, rədd
oldular bizim torpaqlarımızdan və
biz qayıtmışıq”.
Azərbaycan 44 gün ərzində
haqq-ədalət müharibəsi apardı.
Ordusmuz ölkəmizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq, habelə vətəndaşlarımızın
mühafizəsini və təhlükəsizliyini
təmin etmək məqsədilə savaşda
beynəlxalq humanitar hüquqa üs-

tünlük verdi. Silahlı Qüvvələrimiz
erməni əsilli Azərbaycan
vətəndaşlarını və mülki infrastrukturu hədəfə almadı.
Burada mühüm bir məqamı
da vurğulamaq istərdik. Düşmən
ölkə Azərbaycan ərazilərini ələ
keçirərək, beynəlxalq ictimaiyyətin
tələblərini, ilk növbədə, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 1993cü il tarixli dörd qətnaməsini
(822, 853, 874 və 884) pozaraq,
ərazilərimizdən çıxmaqdan imtina
edirdi. Qəsbkar döyüş meydanında Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən
aldığı ağır məğlubiyyətlərn əvəzini
çıxmaq məqsədilə Azərbaycanın
mülki yaşayış məntəqələrini, o
cümlədən cəbhə xəttindən uzaqda
yerləşən Gəncə, Bərdə və Tərtər
kimi böyük şəhərlərini ballistik,
habelə kasetli silahlar da daxil olmaqla, ağır artilleriya və raketlərlə
qəsdən hədəfə alır, amansız
terrorlar törədirdi.
Bütün bunlara baxmayaraq,
Azərbaycan Ordusu müharibədə
dünyanın ən güclü orduları
sırasında yer aldığını təsdiqlədi.
Vətənpərvər, güclü, milli ruhda
tərbiyə alan gənc nəsil–əsgər və
zabitlərimiz xalqımızı Qələbəyə
qovuşdirdu və Azərbaycan
tarixi ədaləti bərpa etdi. Prezident İlham Əliyev Şuşaya səfər
çərçivəsində Cıdır düzündə
olarkən bu barədə dedi: “Mən
çox şadam ki, son illər ərzində
Azərbaycanda vətənpərvər, güclü,
milli ruhda tərbiyə almış gənc
nəsil yetişib. On yeddi ildir ki, mən
Azərbaycanın rəhbəriyəm. Bu illər
ərzində yetişən insanlar bu torpaqları azad etdilər. Bütün nəsillərdən
olan vətəndaşlarımızın bu
Qələbədə böyük zəhməti var, payı
var. Ancaq onu da bildirməliyəm
ki, əsas yükü, əsas vəzifəni gənc
nəsil yerinə yetirdi. 2003-cü ildə
10 yaşı, 15 yaşı olanların bu gün

27-32 yaşı var. Onların məhz
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
alması, düşmənə nifrət hissi bizi
Qələbəyə apardı və Azərbaycan
tarixi ədaləti bərpa etdi...”.

Azərbaycan Ordusu
müharibədə dünyanın ən
güclü orduları sırasında
yer aldığını təsdiqlədi
Son 17 ildə Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətində ordu
quruculuğu hər zaman prioritet
istiqamət olub. Silahlı Qüvvələrə
xüsusi diqqətin ayrılması hər

Əgər bizə qarşı hər hansı bir təxribat törədilərsə,
cavabımız çox sərt olacaq, çox peşman olacaqlar və
yenə də acı məğlubiyyətlə üzləşəcəklər. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Bundan sonra həmişə
belə olacaq. Azərbaycan Ordusu, xüsusi təyinatlılar,
bizim qəhrəman övladlarımız, hərbi birləşmələrin
döyüşçüləri Şuşanı və azad edilmiş bütün torpaqları
göz bəbəyi kimi qorumalıdırlar ki, düşmən bir daha
belə cəhd etməsin. Cəhd edərsə, axırı lap pis olacaq.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

şeydən öncə ölkəmizin müharibə
şəraitində yaşaması ilə şərtlənib.
Buna görə də hərbi hissələrin
tikintisində Azərbaycan standartlarına üstünlük verilib, xidmətin
yüksək səviyyədə aparılması üçün
bütün sosial imkanlar yaradılıb.
Hərbçilər dövlət tərəfindən yüksək
təminatla əhatələnib. Əməkhaqları
müntəzəm olaraq artırılıb. Ordumuzun silah-sursat, texnika ilə
təchizatı da ən yüksək səviyyədə
reallaşıb.
Bütün bunların nəticəsində
hazırda Azərbaycan Ordusu çox
yüksək peşəkarlığa malikdir.
Silahlı Qüvvələrimizin qüdrəti hələ
Aprel və Tovuz döyüşləri, habelə
Günnüt əməliyyatı zamanı özünün
bir daha təsdiqini tapdı. Tovuz
rayonu istiqamətində baş verən
şiddətli döyüşlər də ordumuzun
həm canlı qüvvəsinin, həm də
hərbi texnikasının gücünü sübut
etdi.

Dövlətimizin başçısı dəfələrlə
çıxışlarında erməni hiylə və
məkrindən danışaraq, onların
beynəlxalq aləmdə daim dəstək
almalarına öyrəşdiklərini vurğulayıb, bunun səbəbini isə dünya
erməniliyi və onların havadarlarının, islamofob dairələrin, təəssüf
ki, dünyada kifayət qədər güclü
mövqelərə malik olmaları ilə
əlaqələndirib. Bildirib ki, işğalçı
dövlətin xarici ölkələrdəki havadarları hər zaman Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzkar
siyasətini dəstəkləyiblər, respublikamız haqqında məkrli yalanlar
yayıblar, hətta azərbaycanlıları
təcavüzkar kimi göstərməyə çalışıblar və bu, hazırda da davam etdirilir. Ancaq bugünkü dünyada, internet dövründə bunu etmək artıq
çox çətindir. Çünki hazırda qeyriənənəvi mətbuat vasitələri, internet var və məlumatın çatdırılması
o qədər də çətin məsələ deyil.
Ona görə hazırda erməni dairələri
informasiya mübarizəsində də
əvvəlki mövqelərə sahib deyillər.
Azərbaycan isə haqq yolundadır.
Həm beynəlxalq hüquq, həm tarixi
ədalət baxımından ölkəmiz haqqın

tərəfindədir.
Azərbaycana qarşı bu
ədalətsizliyi Vətən müharibəsinin
getdiyi günlərdə, Silahlı
Qüvvələrimizin inamla irəlilədiyi
bir vaxtda BMT Təhlükəsizlik
Şurası (TŞ) səviyyəsində Fransanın təşəbbüsü ilə Azərbaycana
növbəti təzyiq cəhdində də gördük. Belə ki, TŞ-nin ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə
əlaqədar keçirilmiş qapalı iclasdan
sonra Fransanın təşəbbüsü ilə
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr
ölkələri adından bəyanat layihəsi
hazırlandı və razılaşdırılması
üçün üzv ölkələr arasında yayıldı.
Lakin layihədə TŞ-nin 1993-cü ildə
qəbul etdiyi və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərindən çıxarılmasını tələb
edən 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinə istinad edilməmişdi.
TŞ-də təmsil olunan Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan 7 dövlət - İn-

doneziya, Niger, Vyetnam, Tunis,
Cənubi Afrika, Dominikan Respublikası, Sent Vinsent və Qrenadin
layihəyə TŞ qətnamələrinə istinadın daxil edilməsini təkid etdilər.
Bundan sonra layihənin
müəllifi olan həmsədr ölkələr onu
geri götürməyə məcbur qaldılar.
Beləliklə, İlham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində
həyata keçirdiyi uzaqgörən
siyasi fəaliyyətin nəticəsi olaraq ermənipərəst dairələrin
Azərbaycana olan təzyiqlərinin
beynəlxalq hüquqi qüvvəyə
minməsinin qarşısı alındı. “Bir
sözlə, bu siyasi addım iflasa uğradı, heç bir sənəd qəbul edilmədi
və hesab edirəm ki, bu, bizim
növbəti siyasi qələbəmizdir. Necə
ki, döyüş meydanında biz qələbə
qazanırıq, siyasi müstəvidə də
qələbə qazanırıq. Düşməni necə
ki döyüş meydanından qovuruq,
düşmənin havadarlarının təxribat
xarakterli addımlarına da lazımi
cavab veririk. Azərbaycan tək
deyil, beynəlxalq birlik tərəfindən
ərazi bütövlüyümüz tanınır, biz
beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində fəaliyyət göstəririk”–

deyə, Prezident İlham Əliyev bu
barədə bildirdi.
Beləliklə, işğalçı və işğala
məruz qalan ölkə arasında fərq
qoyulmayan, haqsızın tərəfini
tutan, ədalətsizliyə meydan açan
bir bəyanat layihəsi elə kağız
üzərində də qaldı. Ermənistan və
onun havadarlarının bu təzyiqi heç
bir nəticə vermədi, Azərbaycanın
uğurlu diplomatiyası bəyanat
layihəsinin reallaşmasının qarşısını layiqincə aldı.
Yeri gəlmişkən, burada
bir məqamı da xatırlatmaq
istərdik. Belə ki, Azərbaycanın
bəzi müxalifət nümayəndələri
tərəfindən ölkəmizin Qoşulmama
Hərəkatı ilə münasibətləri daim
əhəmiyyətsiz sayılır, respublikamızın bu qurumun fəaliyyətindən
heç nə əldə etməyəcəyi vurğulanırdı. Amma zaman onların
yanlış düşündüklərini, bütün
məsələlərdə olduğu kimi, bu
yanaşmada da qərəzli olduqlarını göstərdi. Sözügedən
qətnamənin qəbulunun qarşısının alınmasını məhz adı çəkilən
Qoşulmama Hərəkatı üzvlərinin
uğurlu fəaliyyətləri şərtləndirdi.
Başqa sözlə, BMT Təhlükəsizlik
Şurasında ədalətsiz bəyanatın
qəbul edilməsinə Qoşulmama
Hərəkatına üzv ölkələr tərəfindən
imkan verilməməsi, eyni zamanda,
Prezident İlham Əliyevin növbəti
diplomatik qələbəsi idi.
Azərbaycan Ordusu
irəlilədikcə, rayonlarımızı azad
etdikcə bütün diqqətlər Şuşaya
yönəlirdi. Hər bir azərbaycanlı
səbirsizliklə Şuşanın azad
edilməsi barədə xəbəri gözləyirdi.
Hələ oktyabrın 16-da Türkiyənin
“A Haber” televiziya kanalına
müsahibə verən Prezident İlham
Əliyev jurnalistin “Qarabağın qəlbi,
gözü Şuşadır. Azərbaycanlıların
gözü-qulağı Şuşadan gələcək
xəbərdədir. İstiqaməti Şuşa
olaraqmı verdiniz, inşallah?”

sulını cavablandırarkən demişdi: “İstiqamət hər tərəfdir. İşğal
edilmiş torpaqların hər bir qarışı, hər bir şəhər bizim üçün
doğmadır, əzizdir. Mənim üçün
hər bir kəndin dəyəri, qiyməti o
biri kəndlə müqayisədə, o biri
şəhərlə müqayisədə eynidir,
bərabərdir. Ancaq siz də yaxşı
bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan
xalqının qəlbində xüsusi yeri
var. Bu, bizim tarixi şəhərimizdir,
qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa
Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir.
Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz
yarımçıq olar. Təbii ki, müzakirələr
prosesində də hər zaman bu
məsələ gündəlikdə idi”.
Hərbi əməliyyatların gedişində
bütün Azərbaycan xalqı Şuşanın azad olunacağı günü
gözləyirdi. Noyabrın 8-də,
Dövlət Bayrağı Günü ərəfəsində
qədim Azərbaycan şəhəri, milli
mədəniyyətimizin, musiqimizin
beşiyi, qürur ünvanımız Şuşa
şəhərinin azad edilməsi Vətən
müharibəsində bütün Azərbaycan
dövlətçiliyinin tarixinə qızıl
hərflərlə yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyev həmin gün and
yerimiz olan Şəhidlər xiyabanından xalqa müraciətində Şuşanın
azad olunduğunu bəyan edərək
dedi: “Böyük fəxarət və qürur
hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa
şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa
bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu
münasibətlə bütün Azərbaycan
xalqını ürəkdən təbrik edirəm.
Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik
edirəm. İyirmi səkkiz il yarım işğal
altında olan Şuşa azad edildi!
Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya
qayıtmışıq! Biz bu tarixi Qələbəni
döyüş meydanında qazandıq.
2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan
tarixində əbədi qalacaqdır. Bu
tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim
şanlı Qələbəmizin, zəfərimizin
günüdür!”

Böyük qayıdış üçün
bütün işlərə start verilib
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının təməli qoyuldu. Bu, azad
edilmiş bölgələrimizin inkişafı üçün
çox önəmli bir layihədir. Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı bu il
istifadəyə verilməlidir. Hər halda
uçuş-enmə zolağı bu il istifadəyə
verilməlidir. Hava limanının binası
isə ola bilər bu il, ola bilər gələn il
istifadəyə veriləcək.
Bu barədə Prezident İlham
Əliyev yanvarın 14-də Füzuli rayonunda beynəlxalq hava limanının
təməlqoyma mərasimində bildirib.
Dövlətimizin başçısı deyib: “Bu
hava limanının əsas məqsədi xarici
qonaqların Şuşaya gəlişini təmin
etməkdir. Çünki buradan Şuşaya
olan məsafə o qədər də böyük deyil.
Nəzərə alsaq ki, bu gün Füzuli-Şuşa
dördzolaqlı və bəzi yerlərdə altızolaqlı yeni avtomobil yolunun təməli
qoyulub, xarici qonaqlar Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanına gələrək,
çox rahat və qısa müddət ərzində
Şuşa şəhərinə gedə biləcəklər.
Prezident İlham Əliyev qeyd
edib ki, Şuşa şəhəri Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan olunub.
Şuşa şəhərinin bərpası və tarixi
simasının özünə qaytarılması
istiqamətində işlərə start verilib.
Azad edilmiş torpaqlarımızda ikinci
beynəlxalq hava limanı Kəlbəcər
və ya Laçın rayonlarının ərazisində
inşa ediləcək. İndi yer seçilir və
beləliklə, iki beynəlxalq hava
limanının tikintisi yaxın zamanlarda
təmin edilməlidir.
“Böyük qayıdış başlayır, bütün
işlərə start verildi. Əminəm, necə
ki, düşməni qısa müddət ərzində
torpaqlarımızdan qovduq, - cəmi
44 gün ərzində, - bizim tarixi dədəbaba torpağımız olan Qarabağı da
qısa müddətdə bərpa edəcəyik”,
- deyə Azərbaycan Prezidenti
vurğulayıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan gənci döyüş meydanında öz gücünü ortaya qoydu
Şahin Rəhmanlı 44 günlük
müharibədə Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi, müzəffər
Ordumuzun rəşadəti sayəsində
dövlətimizin ərazi bütövlüyünün
təmin edilməsi, Qələbə müjdəsinin
fonunda öz təəssüratlarını “Xalq
qəzeti” ilə bölüşdü:
– Qələbəni şərtləndirən əsas
amillər sırasında əsgərlərimizin ruh
yüksəkliyini, Vətənə olan sevgisini
və qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirmək əzmini
xüsusi qeyd etmək istərdim. Hər
bir əsgərimiz yalnız irəli getmək,
torpaqlarımızın azad olunması uğrunda şücaət göstərmək əzmində
idi. Bəzən sözlərlə cəbhədəki
əhval-ruhiyyəni tam şəkildə təsvir
etmək olmur.
Həqiqi hərbi xidmətimi
Azərbaycan Sülhməramlı
Qüvvələrinin tərkibində NATO`nun
Qətiyyətli Dəstək Hərəkatı
çərçivəsində Əfqanıstan İslam

Vətən müharibəsinin başlaması ilə bir çox gənc kimi, “İrəli”
İctimai Birliyinin sədri Şahin Rəhmanlı da Vətənimizin müdafiəçisi
kimi düşmənə qarşı mübarizədə ön cəbhədə yer aldı. İndiyə kimi,
Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında bir çox gənclərlə
informasiya mübarizəsində fəallıq göstərən həmsöhbətim bu dəfə
əldə silah işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsində iştirak
edib. Həmsöhbətim bildirir ki, möhtəşəm qələbəmiz rəşadətli qazilərin,
canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin igidliyi, mətinliyi sayəsində
qazanıldı.
Respublikasında keçmişdim. Fəxr
edirəm ki, Vətən müharibəsində
mən də iştirak etdim, artilleriya
(M46 top) qoşun növündə, batereyanın baş çavuşu kimi xidmət
etdim. Hər bir döyüş anı mənim
üçün çox əzizdir. Yeri gəldikdə,
döyüş yoldaşlarımıza kömək edir,
atış səngiməsin deyə, mərmini tək
götürməyə çalışırdıq.
Mən Cəbrayıl, Füzuli və

Xocavənd rayonlarının bir
çox kənd, qəsəbə və rayon
mərkəzlərində oldum. Həmin
ərazilərdən didərgin salınmış
soydaşlarımızın evlərinin, mədəni
abidələrin, məscidlərin necə
dağıdıldığını, xaraba qoyulduğunu
görəndə göz yaşlarını saxlamaq
mümkün deyildi. Düşmən özü
də başa düşürdü ki, bu torpaqlar onların deyil, gec-tez burdan

gedəcəklər. Ona görə də hər yanı
dağıdıb, xaraba qoyublar, bu
mənzərədən adamın ürəyi parçalanırdı. Lakin şanlı bayrağımızın
dalğalandığını görəndə, sevinir,
qürur hissi keçirirdik ki, nəhayət
uzun illərdən sonra torpaqlarımız
düşmən tapdağından azad olunub
və artıq rahat nəfəs ala biləcək.
Düşmənin ağ bayraq qaldıraraq, təslim olması ilə Azərbaycan

Ordusu qələbə qazandı. Bu Qələbə
xəbərini eşitməyimiz əsl bayram idi.
Həmin gün gərgin döyüşlər gedirdi,
biz mövqelərə mərmi gətirmişdik.
Qələbə xəbərini də elə mərmiləri
maşınlardan boşaldarkən aldıq.
Qələbənin qazanılmasında
cənab Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin böyük siyasətçi, dövlət
başçısı olaraq yürütdüyü müdrik
siyasətin mühüm rolu var. Burada
dövlətimizin yürütdüyü gənclər
siyasəti də xüsusi vurğulanmalıdır.
Məhz həmin siyasətin
nəticəsidir ki, savadlı, bacarıqlı,
zəkalı, vətənsevər Azərbaycan
gənci bu dəfə həm də döyüş meydanında gücünü ortaya qoydu.
Cənab Ali Baş Komandanın
güclü iradəsi və əzmi düşməni və
onun havadarlarını siyasət meydanında məğlub etdi. Əsgərimizə
güc verən, onu motivasiya edən və
qələbəmizi şərtləndirən həm də elə
bu idi.

Fəxr edirəm ki, “İrəli” İctimai
Birliyinin komandası və üzvləri də 44
günlük müharibə dövründə fəallıq
göstərdilər, cəbhədə baş verən
mübarizə və yenilikləri obyektiv
şəkildə sosial şəbəkələrdə dünyaya çatdırdılar. Odur ki, informasiya
müharibəsində “İrəli” komandasının da öz töhfəsini verməsi alqışa
layiqdir. Torpaqlarımızın azadlığından sonra da “İrəli” təşkilatı olaraq, gənclərin sağlam, beynəlxalq
rəqabətədavamlı, həmçinin
vətənpərvər ruhda yetişməsi
üçün tədbir və layihələri davam
etdirəcəyik.
Bundan sonra da dövlət gənclər
siyasətinin müddəalarını ana xətt
kimi qəbul edib, bu istiqamətdə
yorulmadan fəaliyyət göstərəcəyik.
İndiyədək, ölkəmizin hər bir
bölgəsində layihələr təşkil etmişik.
İstəyirik ki, bundan sonra Qarabağın azad edilmiş bölgələrində
gənclər üçün düşərgələr yarada-

raq, ekoloji və info turlar həyata
keçirək. Arzu edirəm ki, Azərbaycan
gənclərinin təşəbbüsü ilə Qarabağın hər bir bölgəsində, Şuşada,
Kəlbəcərdə, Laçında, Xocavənddə
bir-birindən maraqlı və faydalı
tədbirlər təşkil edək, dünyaya səs
salan müxtəlif beynəlxalq layihələrə
imza ataq. Qələbənin qazanılmasında ön və arxa cəbhədə
fədakarlıq göstərmiş hər bir kəsi
təbrik edirəm.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət
eləsin! Onları əsl vətənpərvər kimi
yetişdirən valideynlərin əllərindən
öpürəm. Qoy onlar bilsin ki, bütün
xalqımız şəhidlərimizə borcludur.
Onların sayəsində bu gün biz azadıq, güclüyük. Azərbaycan dövlətinə
və gəncliyinə yalnız Zəfər dolu
günlər yaraşır.

Söhbəti qələmə aldı,
Əfsanə BAYRAMQIZI,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycanın və Polşanın prokurorluq
orqanları arasında əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi imkanları müzakirə olunub

Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası

orqanları, həmçinin prokurorluqlar arasında qarşılıqlı
əməkdaşlıq əlaqələrinin daha
da möhkəmlənməsinə xidmət
etdiyini diqqətə çatdıraraq, bu
işbirliyinin beynəlxalq qurumlar və ikitərəfli münasibətlər
çərçivəsində davam
etdirilməsinin əhəmiyyətini
nəzərə çatdırıb.
Baş prokuror Kamran
Əliyev səfir Rafal Poborskinin təklifinin vacibliyini qeyd
edərək hər iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında

 Yanvarın 18-də Daxili İşlər Nazirliyində (DİN) 2020-ci ildə
cinayətkarlıqla mübarizə, ictimai qaydanın qorunması və ictimai
təhlükəsizliyin təmini sahəsində fəaliyyətin yekunlarına və cari ildə qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunmuş kollegiya iclası keçirilib.

 Yanvarın 18-də Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev
Polşa Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Rafal
Poborski ilə görüşüb.
Baş Prokurorluğun
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Kamran Əliyev Azərbaycan
ilə Polşa arasında ənənəvi
dostluq və tərəfdaşlıq
əlaqələrinə, bütün sahələrdə
işgüzar münasibətlərin
mövcudluğuna toxunaraq,
dövlətlərimizin hüquqmühafizə orqanlarının
əməkdaşlığından danışıb.
Baş prokuror otuz ilə
yaxın dövrdə Azərbaycanın
Ermənistan tərəfindən
işğal altında saxlanılan
beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında azad edildiyini, ölkəmizin

beynəlxalq hüququn norma
və prinsipləri çərçivəsində, o
cümlədən BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq, ərazi bütövlüyünü
bərpa etdiyini vurğulayıb.
Kamran Əliyev
Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən ölkəmizin mülki
əhalisinə qarşı törədilmiş
cinayətlərlə bağlı Baş
Prokurorluğun təşkil etdiyi
brifinqlərdə Polşa səfirliyinin
iştirakına görə təşəkkürünü
bildirib.
Rafal Poborski ikitərəfli
münasibətlərə toxunaraq
Polşanın Azərbaycan ilə
əlaqələrə böyük önəm
verdiyini və iki ölkə arasında
münasibətlərin ən yüksək
səviyyədə və müvəffəqiyyətlə

inkişaf etdiyini vurğulayıb.
Xüsusilə qeyd olunub ki,
Polşa Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü
tanıyır, dəstəkləyir və bundan
sonrakı dövrdə regionda
sülhün və əmin-amanlığın
bərqərar olacağına ümid edir.
Rafal Poborski hər iki
ölkənin rəhbərləri arasındakı dostluq münasibətlərinin
nazirliklər, müxtəlif qurumlar, hüquq-mühafizə

korrupsiyaya qarşı mübarizə,
pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması, terrorçuluq və digər
beynəlxalq cinayətlərə
qarşı mübarizədə müxtəlif
beynəlxalq proqramlar
çərçivəsində əməkdaşlığın
davam etdirilməsinin mümkünlüyünü diqqətə çatdırıb.
Görüşdə qarşılıqlı maraq
kəsb edən digər məsələlər də
müzakirə olunub, faydalı fikir
mübadiləsi aparılıb.

Türk Şurasının Baş katibi: Azərbaycanın qələbəsi
bütün türk dünyasını birləşdirən qələbədir
 Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov yanvarın
18-də Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi (Türk
Şurası) Bağdad Amreyev, Beynəlxalq Türk Mədəniyyət Təşkilatının
(TÜRKSOY) Baş katibi Düsen Kaseinov, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyevanın təmsil olunduqları
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, nazir Ceyhun Bayramov
nümayəndə heyətini salamlayaraq,
ölkəmizə edilən növbəti səfəri, xüsusilə
də bu çərçivədə işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər edilməsini yüksək
qiymətləndirib. Onilliklərlə işğal altında saxlanılan ərazilərimizdə düşmən
tərəfindən törədilən barbarlıq əməlləri
ilə əyani tanış olmaq, buradakı mövcud vəziyyətin, o cümlədən tarixi
mədəniyyət abidələrinin durumunun
dəyərləndirilməsi baxımından bu səfərin
əhəmiyyəti vurğulanıb. Türk əməkdaşlıq
təşkilatlarının Azərbaycanın beynəlxalq
hüquqa və ədalətə əsaslanan

mövqeyinə verdiyi birmənalı dəstək
məmnunluqla qeyd olunub.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsi nəticəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi və BMT Təhlükəsizlik
Şurası qətnamələrinin icrasının təmin
olunduğu, 10 noyabr tarixli üçtərəfli
bəyanatın imzalanması ilə bölgədə yeni
reallığın meydana gəldiyi, eləcə də
Azərbaycanın imzalanmış bəyanatlarla
üzərinə götürdüyü öhdəliklərə
məsuliyyətlə yanaşdığı qarşı tərəfin
diqqətinə çatdırılıb.
Ermənistan tərəfinin isə 10 noyabr
birgə bəyanatına zidd olan əməllərinə
diqqət yönəldilərək, bu xüsusda

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qanunsuz səfərlərin həyata keçirilməsi, eləcə
də Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş
ərazilərində erməni terrorçu-diversiya
qrupunun üzvləri tərəfindən Azərbaycan
hərbçilərinə və mülki şəxslərinə qarşı
terror aktlarının törədilməsi qeyd olunub. Saxlanılan diversiya qrupunun 62
üzvünün atəşkəsin əldə edilməsindən
sonrakı dövrdə diversiya-terror fəaliyyəti
ilə məşğul olmaq məqsədilə Azərbaycan
ərazilərinə göndərildiyi üçün bu
şəxslər beynəlxalq humanitar hüquqa
əsasən hərbi əsir hesab edilmədiyi və
Azərbaycan cinayət qanunvericiliyinə
uyğun olaraq məsuliyyət daşıdığı qarşı
tərəfin diqqətinə çatdırılıb.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
hazırda Azərbaycan tərəfindən həyata
keçirilən bərpa və yenidənqurma
işlərindən bəhs edən nazir bu layihələrin
bölgənin gələcək rifahına xidmət etdiyini
vurğulayıb.
Baş katib Bağdad Amreyev
Azərbaycana səfər çərçivəsində işğalda
azad edilmiş torpaqlara baş çəkdiklərini
və oradakı vəziyyətlə tanış olduqlarını
vurğulayaraq, bu ərazilərin bərpasına
türk əməkdaşlıq təşkilatlarının cəlb olunması marağını ifadə edib. Azərbaycanın
haqq mövqeyinə bir daha dəstəyini
bildirən Baş katib ölkəmizin qələbəsinin
bütün türk dünyasını birləşdirən qələbə
olduğunu deyib.
Görüşdə Türk Şurası, TÜRKSOY
və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun Azərbaycan işğaldan azad
edilmiş ərazilərinin bərpası prosesində
iştirakı, o cümlədən Şuşa şəhəri ilə
bağlı gələcək planları ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.
Həmçinin Tük Şurası çərçivəsində
əməkdaşlıq perspektivləri, qarşıdan
gələn görüşlər ətrafında müzakirələr
aparılıb.

Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində
şəhid olmuş hərbi qulluqçuların
yenilənmiş siyahısını dərc edib

Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasından 503 nəfər sağalıb,
118 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

 Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində
şəhid olmuş hərbi qulluqçuların yenilənmiş
siyahısını dərc edib.

 Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasından 503 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb, 118 yeni yoluxma faktı qeydə
alınıb.

AZƏRTAC nazirliyin saytına istinadla xəbər verir ki, siyahıda Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Vətən
müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularından yanvarın 18-dək dəfn edilən 2855 nəfərin, eləcə də itkin düşmüş
hesab olunan 50 nəfərin foto şəkilləri, adları, soyadları, hərbi
rütbəsi və doğum tarixi haqqında yenilənmiş məlumatlar yer
alır.
Qeyd edək ki, itkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik!

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, COVID-19 üçün
götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 13 nəfər vəfat
edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 227 min 391 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
215 min 771 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3022 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 8598 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 321 min 592 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 3399-dur.

DİN-in mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ölkədəki
epidemik vəziyyətlə əlaqədar videokonfrans formatında keçirilən iclasda
əvvəlcə şəhidlərimizin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Tədbirdə çıxış edən nazir, generalpolkovnik Vilayət Eyvazov qeyd edib
ki, ötən il özünün bütün çətinlik və
problemlərinə baxmayaraq, ölkəmiz
üçün ən uğurlu illərdən biri olub. Uzun
illər işğal altında qalan torpaqlarımız
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ordumuz tərəfindən düşməndən azad
edilib, tarixi ədalət bərpa olunub. Bu
döyüşlərdə Daxili Qoşunların yüzlərlə
hərbi qulluqçusu da iştirak edərək
cəsarət və igidlik nümunələri göstərib.
Onlardan 65 nəfəri şəhid olub, 347-si
yaralanıb.
General-polkovnik Vilayət Eyvazov hesabat məruzəsi ilə çıxış edərək
bildirib ki, ötən il ümumilikdə 26 min 4
cinayət qeydə alınıb. Bu cinayətlərin
86,7 faizini böyük ictimai təhlükə
törətməyən və az ağır növlər təşkil
edib. Ölkəmizdə cinayətkarlığa qarşı
mübarizə, asayişin və təhlükəsizliyin
qorunması sahəsində fəaliyyət digər

hüquq-mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı
əlaqədə davam etdirilib. Əhalinin hər
100 min nəfərinə düşən cinayətlərin sayı
8 fakt azalaraq 257 olub.
Qeyd olunub ki, 2019-cu illə
müqayisədə ötən il qəsdən sağlamlığa
az ağır zərərvurma, mülkiyyət əleyhinə
olan cinayətlər, o cümlədən oğurluq,
soyğunçuluq, quldurluq, dələduzluq,
avtonəqliyyat vasitələrinin qaçırılması
kimi cinayətlər azalıb. Həyata keçirilmiş
əməliyyat-axtarış tədbirləri və istintaq
hərəkətləri ilə cinayətlərin 85,5 faizinin, eləcə də prokurorluq orqanları ilə
birgə keçmiş illərdən bağlı qalmış 310
cinayətin açılması təmin edilib.
Məruzəçi 102 Xidmətinə daxil olan
məlumatlar üzrə görülmüş operativ
cavab tədbirləri ilə 2288 cinayətin “isti
izlər”lə, eləcə də “Təhlükəsiz Şəhər”
sisteminin imkanları ilə 477 cinayətin
açıldığını, axtarışda olan 94 avtomobilin
saxlanıldığını vurğulayıb.
Nazir qeyd edib ki, hesabat ilində
həyata keçirilən operativ tədbirlər
nəticəsində 254 kriminal qrup
zərərsizləşdirilib, odlu silah saxlayan və
daşıyan 161 şəxs cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilib. Qanunsuz dövriyyədən 1 ton
873 kiloqram narkotik vasitə çıxarılıb,
yabanı halda yetişən 153 tondan çox

narkotik xassəli bitki aşkarlanaraq məhv
edilib.
Məruzə ətrafında çıxış edənlər
hesabat dövründə görülmüş işlərdən,
əldə olunmuş nəticələrdən, eyni zamanda, fəaliyyətdə yol verilən nöqsan və
çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə
bağlı planlaşdırılan konkret tədbirlərdən
danışıblar.
İclasa yekun vuran daxili işlər naziri
Vilayət Eyvazov 2020-ci ildə əməliyyatxidməti fəaliyyətdə əldə edilmiş müsbət
nəticələrlə bərabər, ayrı-ayrı ərazi
orqanlarında ümumi işə mənfi təsir
göstərən halların mövcudluğunu nəzərə
çatdırıb, tədbir iştirakçılarının diqqətini
onların hərtərəfli təhlilinə, aradan
qaldırılması yollarına, həmçinin qarşıda
duran vəzifələrə yönəldərək konkret
tapşırıq və tövsiyələrini verib.
Sonda general-polkovnik Vilayət
Eyvazov nazirlik sistemində madditexniki təminatın, xidmət şəraitinin
daha da yaxşılaşdırılması, fəaliyyətin
təkmilləşdirilməsi, sosial müdafiə
işinin gücləndirilməsi üçün dövlət
tərəfindən hərtərəfli kömək göstərildiyini
məmnunluqla qeyd edərək, bu ali
diqqətə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin
Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevə bütün şəxsi heyət adından dərin
minnətdarlığını bildirib. Nazir əminliklə
qeyd edib ki, daxili işlər orqanları qanunla müəyyən olunmuş vəzifələri bundan
sonra da yüksək səviyyədə yerinə
yetirəcək.

Mədəniyyət Nazirliyi ictimaiyyətə müraciət edib
 Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qüdrətli Ordumuzun qazandığı şanlı Qələbə hər
birimizin yaddaşında əbədi həkk olundu. Bu Qələbə qəhrəman
şəhidlərimizin canı-qanı, qazi hərbçilərimizin rəşadəti, əzmi və
xalqımızın öz Ordusuna və Ali Baş Komandanına inamı sayəsində
əldə edildi. İndi isə gəlin, bu Zəfəri bizə yaşadanların xatirəsini
əbədiləşdirmək üçün birgə səy göstərək.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər
Mədəniyyət Nazirliyinin yanvarın 18-də
ictimaiyyətə müraciətində yer alıb.
Müraciətdə deyilir: “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 3 dekabr
2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən,

Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər muzeyi yaradılacaq.
Mədəniyyət Nazirliyi hər kəsi Zəfər
muzeyinin fondunun yaradılması
ilə bağlı dəstək göstərməyə çağırır.
Fondun təşkil edilməsi məqsədilə

Vətən müharibəsində iştirak etmiş
hərbçilərə, həkimlərə, şəhid olanlara,
qazilərə məxsus şəxsi əşyalar, sənədlər,
o cümlədən işğaldan azad edilən
ərazilərimizə aid olan maddi-mədəniyyət
nümunələri, xəritələr, gerblər və digər
əşyaları olan vətəndaşlarımızdan 18
yanvar 2021-ci il tarixindən başlayaraq həmin nümunələri, pandemiya ilə
əlaqədar tətbiq olunan sanitar-epidemioloji və karantin qaydalarına riayət
etməklə, Azərbaycan İstiqlal Muzeyinə
təhvil vermələri xahiş olunur”.

TÜRKSOY-un, Türk Şurasının,
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
nümayəndə heyəti Ağdam rayonuna səfər edib
Nümayəndə heyəti
TDƏŞ-in baş katibi Bağdat
Amreyev, TÜRKSOY-un baş
katibi Düsen Kaseinov, Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidenti Günay Əfəndiyeva,
TDƏŞ baş katibinin müavini
Qismət Gözəlov, Xarici İşlər
Nazirliyinin İkinci Avropa
idarəsinin rəis müavini Zamin
Əliyev, TDƏŞ-in layihə direktorları Fərrux Cumayev, Bobur Taqayev, TÜRKSOY-un
əməkdaşı Elçin Qafarlı, Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
əməkdaşı Afət Kazımbəyli və
digər şəxslərdən ibarətdir.
Heyət Ağdamdan sonra
Füzuli rayonuna səfər edib.

 Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatının (TÜRKSOY), Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ), Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun nümayəndə heyəti
işğaldan azad olunan Ağdam rayonuna səfər
edib.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, qonaqlar
erməni millətçilərinin yerləyeksan etdikləri Ağdamın
küçələri ilə piyada gəzərək
şəhərin xarabalıqlarına
baxıblar. Ağdam şəhər

məscidində, dram teatrının
və çörək muzeyinin binalarında da olan nümayəndə heyəti
Qarabağ xanlığının əsasını
qoyan Pənahəli xan Cavanşirin imarətini və türbəsini
ziyarət edib.
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19 yanvar 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Əli Əhmədov: Azərbaycana qarşı təbliğat
aparmaq “milli şuranın” təkcə siyasi
taktikası deyil, həm də ideologiyasıdır
üxalifətin radikal qanadının yaratdığı “milli şuranın”
Azərbaycanın milli maraqlarına tam zidd siyasi xətt tutması yeni
hadisə deyil. “Milli şura” adlandırılmasına baxmayaraq, təsis
edildiyi ilk gündən antimilli mahiyyət nümayiş etdirməsi bu qurumun az
qala siyasi brendinə çevrilib. Əslində, onun konstruksiyası dövlətin milli
maraqları anlayışı strukturunda özünə yer tapa bilməmişdir və ya bunu
istəməmişdir. Azərbaycana qarşı təbliğat aparmaq “milli şuranın” təkcə
siyasi taktikası deyil, həm də ideologiyasıdır. Onun siyasi fəlsəfəsində
və apardığı təbliğatda müxtəlif xarici qüvvələrin anti-Azərbaycan
kampaniyaları ilə oxşar cəhətlər o qədər çoxdur ki, bunları, sadəcə,
təsadüf kimi qiymətləndirmək sadəlövhlük olardı. “Milli Şuranın” və
anti-Azərbaycan qüvvələrin ölkəmizə qarşı apardığı çirkin siyasi kampaniyanın vahid ideoloji-təbliğat platformadan çıxış etməsi İkinci Qarabağ
müharibəsinin başa çatmasından sonra bir daha özünün təkzidbedilməz
təsdiqini tapmaqdadır.

M

Bu fikirləri Baş nazirin müavini, YAP
Sədrinin müavini-İcra katibi Əli Əhmədov
özünün rəsmi “Facebook” səhifəsindəki
paylaşımında bildirib.
Əli Əhmədov qeyd edib ki, Qarabağın azad olunması, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi və tarixi
ədalətin bərqərar olunması ilə yekunlaşmış Vətən müharibəsinin nəticələrinin
təftiş edilməsi Azərbaycanın düşmənlərinin
və onlara havadarlıq edənlərin antiAzərbaycan təbliğatının başlıca vəzifəsinə
çevrilib: “Müharibədə məğlub olan, işğal
etdiyi Azərbaycan ərazilərini geri qaytarmağa məcbur edilən, ordusu tar-mar
olunmuş Ermənistanın bu yönümdə
əlacsız cəhdlərini bəlkə də başa düşmək
olar. Lakin “milli şuranın” rəhbərləri olan
Əli Kərimli–Cəmil Həsənli cütlüyünün
və ətrafındakılarının mahiyyət etibarilə
anti-Azərbaycan dairələrin apardığı çirkin
kampaniyadan heç nə ilə fərqlənməyən
hərəkətlərini, böhtançı və əslində, satqın
təbliğat kampaniyalarını başa düşmək
heç cür mümkün deyil. Sağlam təfəkkür
bu işdə acizdir. Buna görə də minlərlə, on
minlərlə insan “milli şura” təmsilçilərinin
dövlət maraqlarımızla daban-dabana zidd
olan hərəkətlərini və təbliğatını sadəcə
lənətləyirlər.”
“Təxminən 30 il bundan əvvəl indiki “milli şurada” cəmləşən insanların
təmsil olunduğu hakimiyyətin bağışlanmaz səhvləri nəticəsində Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzünə layiqli
müqavimət göstərilmədi, Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı rayonlar işğal
edildi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasını təmin etmək əvəzinə
hakimiyyətdaxili çəkişmələri qızışdıran,
ölkədə separatizmin alovlanmasına rəvac
verən məsuliyyətsiz siyasət aparan, milli
birliyi təmin edə bilməyən, ölkədə xaos
və anarxiya yaradan və bu səbəblərdən
bütünlüklə iflas olan AXC-Müsavat
hakimiyyəti son anda ölkəyə daha bir
ağır zərbə vurdu – Prezident və Ali Baş
Komandan Əbülfəz Elçibəy 1993-cü il iyun
ayının 18-də Ordubadın Kələki kəndinə
qaçdı, hökumət üzvləri isə vəzifələrini
“dondurduqlarını” elan edərək hakimiyyət
böhranını daha da dərinləşdirdi. AXCMüsavat hökumətinin bu hərəkətinin
komandirin ordunu döyüş meydanında qo-

Prezident İlham Əliyev ötən
ilin yekunlarına dair müşavirədə
torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsinin son 30 ilin ən mühüm
tarixi hadisəsi olduğunu xüsusi vurğuladı: “Azərbaycan 44 gün ərzində
tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad etdi, düşmənə sarsıdıcı
zərbələr endirdi, Ermənistanı məğlub
etdi. Bu məğlubiyyət nəticəsində
Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb, təslim
olub və biz 3 rayonumuzu bir güllə
atmadan, bir şəhid vermədən siyasi
yollarla geri qaytardıq. Beləliklə,
Ermənistanın 30 il davam edən
işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu”.
Müşavirədə barəsində danışılan
əsas məsələlərdən biri də işğaldan
azad edilən ərazilərdə quruculuq
işlərinin aparılması ilə bağlı idi.
Dövlətimizin başçısı bu istiqamətdə
2021-ci il ərzində Azərbaycan
dövləti tərəfindən mühüm işlər
görüləcəyini bildirdi və bununla bağlı
müvafiq struktur rəhbərlərinə zəruri
tövsiyyələrini verdi:
– bütün şəhər və kəndlərin
bərpası ilə əlaqədar vahid konsepsiya olmalıdır. İlk növbədə böyük yaşayış məntəqələri bərpa edilməlidir.
Aidiyyəti qurumlar tərəfindən
kəndlərin optimal say tərkibi
müəyyənləşdirilməlidir. Ərazilərdə
infrastruktur, məşğulluq və s. bu kimi
məsələlər nəzərə alınmalıdır;
–azad edilmiş torpaqlarda kənd
təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı emalı və
turizm əsas fəaliyyət sahələri kimi
yaradılmalıdır;
–şəhərlərin bərpası bu yaşayış
sahələrinin dəqiq say tərkibinin
müəyyənləşdirilməsi əsasında aparılmalıdır. Minalardan təmizləmə,
şəhərsalma qaydaları, infrastruktur
layihələri və tikinti işləri ən müasir
standartlara cavab verməlidir.
Müşavirədə işğaldan azad
edilən ərazilərdə bərpa məsələlərin
mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə
bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının
artıq fəaliyyətə başladığı, işin
təşkilini təmin etmək məqsədilə
həmin qərargahın nəzdində
idarələrarası mərkəzin, mərkəzin

yub qaçmasından heç bir fərqi yoxdur. Birinci hal nə qədər ağır cinayətdirsə, ikinci
hal ondan heç də az olmayan cinayətdir.”deyə, Baş nazirin müavini bildirib.
Əli Əhmədovun sözlərinə görə, görünür heç də təsadüfi deyildir ki, bir çox
erməni siyasətçiləri və adi insanlar ölkənin
indiki baş naziri Paşinyanı Ermənistanın
Elçibəyi adlandırırlar. Bu həm də ona
işarədir ki, mənfur düşmən də Birinci
Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan
torpaqlarının işğal olunmasında AXCMüsavat hakimiyyətinin cinayət xarakterli
“xidmətlərinin” xüsusi rol oynadığını etiraf
edir.
“Qanlı yanvar hadisəsinin növbəti
ildönümü ərəfəsində qeyd etmək yerinə
düşər ki, AXC-Müsavat hakimiyyətində
təmsil olunanların 1993-cü ilin iyununda vəzifələrini tərk edib gizlənmələri
onların heç də ilk qaçışı deyildi. 1990cı ilin yanvar ayında əliyalın insanları
sərxoş və beyinləri dumanlı sovet ordusu
əsgərlərinə müqavimət göstərmək üçün
küçələrə dəvət edənlər dəhşətli qırğın
zamanı hərəsi bir yana qaçıb gizləndilər.
O cümlədən o zaman hələ Əbülfəz Əliyev
olan Elçibəy də qaçıb 6 ay üzə çıxmadı.
Lakin 20 yanvar tarixinin dəyanət,
ləyaqət və cəsarət nümunəsi də var.
Bakıya qoşun yeridib dinc əhaliyə divan
tutan M.Qorbaçovun siyasi təqibə məruz
qoyduğu ümummilli lider Heydər Əliyev
onun həyatına birbaşa təhlükə olmasına baxmayaraq, imperiyanın paytaxtı
Moskvada mətbuat konfransı keçirərək,
azərbaycanlılara qarşı törədilən qanlı
cinayəti qətiyyətlə pislədi, onu təşkil edən
SSRİ rəhbərliyini ittiham etdi. O zaman,
İlham Əliyev də həmin mətbuat konfransında iştirak etməklə həyatını real təhlükə
altına qoymuşdu”, - deyə Baş nazirin
müavini bildirib.
Əli Əhmədov qeyd edib ki, beləliklə,
xalqın taleyinin ən həssas anlarında iki
davranış nümunəsi tarixə həkk olunub:
bir tərəfdə Heydər Əliyevin və onun oğlu
İlham Əliyevin Bakı qırğınını törədən sovet
imperiyasının paytaxtında açıq mətbuat
konfransı təşkil edərək M.Qorbaçovu
azərbaycanlılara qarşı qətliam törətməkdə
ittiham etməsi, digər tərəfdə isə Bakıda özünü ölkənin gələcək lideri kimi
görənlərin canlarını qurtarmaq üçün

biabırcasına qaçıb gizlənməsi: “Nə qədər
fərqli insanlar, nə qədər fərqli xarakterlər.
Heç də təsadüfi deyil ki, AXC-Müsavat
hakimiyyətinin ölkəni ağır böhrana salan,
məğlub vəziyyətə gətirən rəhbərləri
1993-cü ilin iyun ayında yenidən qaçıb
gizlənməyə üstünlük verdilər, Heydər
Əliyev isə onların mirasını aradan qaldırmalı, erməni təcavüzünün ölkənin
dərinliklərinə irəliləməsinin, separatizmin
və digər təhlükəli meyillərin qarşısını
almalı oldu. Və nəhayət, AXC-Müsavat
hakimiyyətinin uduzduğu müharibənin
acınacaqlı nəticələrini aradan qaldırmaq missiyasını 1990-cı ilin yanvarında
qaçıb gizlənənlərdən fərqli olaraq, Sovet
imperiyasının mərkəzində əli qana batmış
Qorbaçova ittihamlar səsləndirən Heydər
Əliyevlə birlikdə dayanan İlham Əliyev
yerinə yetirdi.
Paradoks bundan ibarətdir ki,
1992-1993-cü illərdə Birinci Qarabağ
müharibəsini uduzan AXC-Müsavat
hakimiyyətinin “milli şurada” təmsil olunan
nümayəndələri II Qarabağ müharibəsində
xalqımızın şanlı qələbəsinin tarixi
əhəmiyyətinin üzərinə kölgə salmağa çalışır, nəticələri təftiş edir və bu hərəkətləri ilə
anti-Azərbaycan qüvvələrlə bir mövqedə
dayanırlar. Xalqımızın və dövlətimizin
düşmənləri ilə eyni mövqedə olan, eyni
dərəcədə anti-Azərbaycan təbliğatı
aparanlar özlərini nə qədər “milli şura”
adlandırsalar da, milli xəyanət yoluna yuvarlandıqlarından yaxalarını kənara çəkə
bilməyəcəklər”.
“Vətən müharibəsi tarixi qələbəmizlə
başa çatıb. Düşmən məğlub olub. 30 il
işğal altında olan Qarabağ azad edilib.
Bütün dünya Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin möhtəşəm zəfərini
qəbul edir, Cənubi Qafqazda tamamilə
yeni reallıqların meydana gəlməsi faktı ilə
razılaşır. Əli Kərimli-Cəmil Həsənli cütlüyü
isə bəzi maraqlı dairələrin dəstəyi ilə əldə
etdiyi təbliğat imkanlarını səfərbər edərək
tarixi qələbəmizə inamı sarsıtmağa, xalqın
yeni qürur və ilham mənbəyinə şübhə
yaratmağa çalışır. Buna milli xəyanətdən
başqa ad vermək mümkün deyil. Təəssüf
ki, milli maraqlarımıza xəyanət “milli şura”
adı altında həyata keçirilir”, - deyə YAP
Sədrinin müavini bildirib.

AZƏRTAC

zərbaycan Respublikasının Avropa Şurasının (AŞ) həqiqi üzvü olmasından 20 il ötür. Ötən müddət ərzində Avropa Şurası ilə sıx
əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılması Azərbaycanın beynəlxalq
mövqelərinin güclənməsinə təkan vermişdir. Ən əsası, son 20 il ərzində
Avropa Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistanın işğalçılıq
və etnik təmizləmə siyasəti aparması barədə mühüm qətnamələrin qəbul
edilməsinə imkan yaratmış mühüm beynəlxalq platforma kimi yadda qalmışdır. Azərbaycanın AŞ ilə münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması və
əlaqələrin gələcək inkişafı hər iki tərəfin maraqlarına tam cavab verir.

A

təkmilləşdirilməsi, korrupsiyaya qarşı
mübarizə, İctimai televiziyanın fəaliyyətə
başlaması istiqamətində mühüm tədbirlər
həyata keçirmişdir.
Azərbaycanın AŞ-yə daxil olması
ölkəmizin Avropa demokratik dəyərlərinə
daha sıx qovuşmasını sürətləndirmiş,
siyasi və icraedici dövlət qurumlarının
islahatlarını da şərtləndirmişdi. Xüsusilə
də 2003-cü il yanvarın 27-də Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Avropa Şurası

Əməkdaşlığın iyirmi ili

Xatırladaq ki, 1949-cu ildə təsis
olunan Avropa Şurası özündə 47 üzv
dövləti birləşdirən və insan hüquqlarının
əsas prinsiplərini təmin edən Avropanın
ən qədim təşkilatlarından biridir. Təşkilat
72 ildə öz fəaliyyət sahəsini daha da
genişləndirmiş və bütün qitəyə yayılmışdır. 1949-cu il mayın 5-də Londonun
Müqəddəs Ceyms Sarayında Avropa
Şurasının nizamnaməsinin əsasını qoyan
müqavilə 10 dövlət tərəfindən imzalanmışdı. Təşkilatın ilk sessiyaları da Strasburqda keçirilmişdi. Sonradan təşkilatın
mənzil-qərargahı da məhz bu şəhərdə
yerləşdirilmişdi. Qeyd etmək yerinə düşər
ki, Avropa Şurasının təsis olunmasından
bir neçə il keçdikdən sonra ilk mühüm
konvensiya hazırlanmışdı. Belə ki, Avropa
İnsan Hüquqları Konvensiyası 1950-ci
il noyabrın 4-də Romada imzalanmış,
1953-cü il sentyabrın 3-dən isə qüvvəyə
minmişdi. Geniş ictimaiyyət bu təşkilatı
Avropa xalqlarının müxtəlif siyasi yanaşmalarını və zəruri niyyətlərini ifadə etmək
üçün bir məkan kimi qəbul etmişdi. Buna
görə də, 1949-1970-ci illər arasında 8 yeni
dövlət Avropa Şurasına üzv olmuşdu. Bundan sonra təşkilat öz strukturunu və əsas
institutlarını genişləndirmişdi.
Heç kimə sirr deyil ki, müstəqilliyinin ilk
illərində ciddi daxili və xarici böhran yaşayan Azərbaycan bu beynəlxalq təşkilatın
tam hüquqlu üzvü olmaq üçün çətin bir yol
qət etmişdi. Xatırladaq ki, Azərbaycanla
Avropa Şurası arasındakı münasibətlərin
tarixi 1992-ci ildə başlamışdı. İki sonra,
daha dəqiq desək, 1994-cü il noyabrın
10-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞPA) Azərbaycan-Ermənistan
cəbhəsində atəşkəsin əldə edilməsi ilə
bağlı məmnunluq hisslərinin ifadə edildiyi
qətnamə qəbul olunmuşdu. 1995-ci il fevralın 3-də AŞPA Bürosu 1994-cü ildə qəbul
edilmiş və üç Cənubi Qafqaz dövlətinin
Avropa Şurasına üzv qəbul edilmək
üçün müraciət hüququnu nəzərdə tutan
tövsiyəyə uyğun olaraq, Azərbaycanın “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu almaq
barədə müraciətinin nəzərdən keçirilməsi
təşəbbüsü ilə çıxış etmişdi. AŞPA Bürosu
Azərbaycana “xüsusi dəvət edilmiş qonaq”

statusunun verilməsi barədə qərarını 28
iyun 1996-cı il tarixində açıqlamışdı. 26-28
iyun 2000-ci ildə AŞPA-nın növbəti sessiyasında Azərbaycanın Avropa Şurasının
tamhüquqlu üzvlüyünə qəbul edilməsinə
dair müsbət rəy verilmişdi. Ölkəmizin Avropa Şurasının tamhüquqlu üzv qəbul olunmasına dair qərar isə 17 yanvar 2001-ci
ildə qəbul olunmuşdu. 2001-ci il yanvarın
25-də ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda Azərbaycanın Avropa
Şurasına üzv qəbul edilməsi münasibətilə
rəsmi mərasim keçirilmişdi. Məhz həmin
dövrdən qurumun binasının qarşısında
dövlətimizin bayrağı dalğalanır. Tamhüquqlu üzv olduqdan sonra Azərbaycan
bu mühüm beynəlxalq təşkilatda genişmiqyaslı, milli maraqlara söykənən güclü
fəaliyyətə başlamışdı.
Azərbaycan Avropa Şurasına üzv
olduqdan sonra 14 may 2014-cü il tarixdə
ilk dəfə altı ay ərzində təşkilatın Nazirlər
Komitəsinə sədrlik etmişdir. Sədrlik
dövründə Azərbaycan Avropa Şurasının
fəaliyyətinin əsas sütunlarını təşkil edən
insan hüquqlarının, qanunun aliliyinin və
demokratiyanın daha da inkişaf etdirilməsi
istiqamətində səylərini əsirgəməmiş, üzv
ölkələrlə və qurumun müxtəlif təsisatları
ilə qarşılıqlı anlaşma şəraitində çalışmışdı. Avropa Şurasının gündəliyində
dayanan aktual məsələlər, üzv dövlətlərin
üzləşdiyi təhdidlər, müsbət təcrübə və
ölkəmizin müxtəlif üstünlükləri nəzərə
alınmaqla, Azərbaycanın sədrliyinin
prioritetləri – korrupsiya ilə mübarizə,
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq, sosial həmrəylik və sosial dayanıqlıq, gənclərin hüquqi maarifləndirilməsi
kimi sahələr üzrə müəyyən edilmişdi.
Bu prioritetləri dəstəkləmək məqsədilə
Azərbaycanda 18 mühüm beynəlxalq
tədbir keçirilmişdi. Azərbaycan Avropa
Şurası ilə demokratik dövlət quruculuğu,
insan hüquqlarına hörmət və ölkədə qanunun aliliyinin tam təmin edilməsi sahəsində
hərtərəfli əməkdaşlığa böyük önəm verir
və bu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində
maraqlıdır. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində Azərbaycan məhkəmə
sisteminin islahatı, vəkillik fəaliyyətinin

Parlament Assambleyası sədrinin müavini və büro üzvü seçilməsi Azərbaycanın
təşkilat daxilində qazandığı bir sıra
uğurları möhkəmləndirmişdi. Cənab
İlham Əliyevin bu vəzifədəki ilk addımı
beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın
təcavüzkar siyasətinin nəticələri barədə
məlumatlandırmaqdan ibarət olmuşdu.
Müzakirələr zamanı Ermənistanın işğalçılıq siyasəti qınanmış və erməni işğalının
bunun bütün beynəlxalq hüquq normalarına
zidd olduğu bildirilmişdi. Prezident İlham
Əliyev Avropa Şurasının əhəmiyyətini belə
qiymətləndirir: “Avropa Şurası o təşkilatdır
ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qətnamə qəbul
edib. O qətnamədə Ermənistanı işğalçı
dövlət kimi ifşa edib. İlk dəfə olaraq hansısa
erməni qüvvələri, yaxud ermənilər yox,
məhz “Ermənistan” yazılıb! Qeyd olunub
ki, Avropa Şurasının bir ölkəsi Avropa Şurasının digər ölkəsinə qarşı təcavüz edib.
Bu təcavüz nəticəsində 20 faiz torpaq işğal
altına düşüb, 1 milyondan artıq qaçqın-köçkün yaranıb”.
Azərbaycan rəhbərliyinin davamlı və
sistemli fəal siyasəti nəticəsində nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatda Dağlıq Qarabağ və
ətraf rayonların Ermənistan tərəfindən
işğal olunması faktı etiraf edilərək
təsdiqlənmişdi.
Bu gün Azərbaycan ilə Avropa Şurası
arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir
və ölkəmiz bu quruma üzv olduqdan sonra
demokratiyanın inkişafı, insan hüquq
və azadlıqlarının qorunması, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu yolunda böyük
nailiyyətlər əldə etmişdir. Avropa Şurasının
tam hüquqlu və fəal üzvü kimi bu qurumla əməkdaşlıq edən və bu əməkdaşlığı
gündən-günə möhkəmləndirən
Azərbaycan insan hüquqlarının qorunması, demokratik proseslərin inkişafı, qlobal
problemlərin həllinə kömək göstərilməsi,
beynəlxalq öhdəliklərə vicdanla əməl
olunması kimi prinsipləri həmişə rəhbər
tutur. Bundan başqa, təşkilata üzv olan
dövlətlərlə əlaqələrin genişləndirilməsi
ölkələrin mövqelərinin yaxınlaşması və
qarşıya çıxan problemlərin həlli üçün də
əlverişli zəmin yaradır. Azərbaycan bu quruma üzv olan digər ölkələrlə əməkdaşlığı
genişləndirmək üçün praktiki addımlar
atır. Eyni zamanda, Azərbaycan öz tarixi,
mədəniyyəti ilə Ümumavropa ailəsinin
zənginləşməsinə öz töhfəsini verir.
Doğrudur, bəzi hallarda AŞPA
ölkəmizdə baş verən bəzi hadisələrə
obyektiv yanaşmır, lakin, bu, müəyyən
şəxslərin qərəzli münasibətinə görədir.
Azərbaycan bu barədə dəfələrlə isə etirazını bildirmiş və öz fikrini müvafiq qurumlara çatdırmışdır. Ümumilikdə Azərbaycanın
AŞ ilə münasibətlərinin yüksək səviyyədə
olması və əlaqələrin gələcək inkişafı hər
iki tərəfin maraqlarına tam cavab verir.

Azərbaycanın iqtisadi uğurları
dərin islahatların məntiqi nəticəsidir
Ötən il ölkəmizin həyatı bir sıra mühüm hadisələrlə əlamətdar
oldu. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsi qələbə ilə başa çatdı. Bununla da xalqımızın tarixinə yeni şərəfli bir səhifə yazıldı. Qələbəyə gedən yol heç də asan olmadı. Son 25 il ərzində
qalibiyyətin beynəlxalq hüquqi normativ bazasının formalaşdırılması, informasiya blokadasının yarılması, Azərbaycanın haqq
səsinin dünyaya çatdırılması, milli iqtisadiyyatın gücləndirilməsi,
ordu quruculuğunda həyata keçirilən islahatlar, qəhrəman zabit
və əsgərlərimizin şücaəti, ən əsası isə Ali Baş Komandanın
qətiyyəti bu parlaq, möhtəşəm uğuru şərtləndirdi.
nəzdində isə16 işçi qrupun yaradıldığı diqqətə çatdırılıb.
Həmçinin son bir ay ərzində
gündəlik məsələlərlə və qəbul
olunan qərarlarla yanaşı, Strateji
Fəaliyyət Planının və həmin planın
əsasında tədbirlər planının hazırlanması və bunun bütün aidiyyəti
qurumlarla razılaşdırılması da
vurğulanıb.
Müşavirədə xatırladılıb ki,
işğaldan azad olunan ərazilərin
tezliklə bərpa edilməsi üzrə işlərin
həyata keçirilməsi, həmin regionda müvafiq infrastrukturların
yaradılması, bölgənin Azərbaycan
iqtisadiyyatına reinteqrasiyasının
təmin olunması üçün 2,2 milyard
manat vəsait nəzərdə tutulub.
Azərbaycan Ordusunun təchizatı,
sərhədlərinin bərpa edilməsi üzrə
işlərin maliyyələşdirilməsi də nəzərə
alınmaqla, ümumilikdə bu işlərə
4,6 milyard manat maliyyə təminatı
yaradılıb.
Sahibkarlara güzəştli əsaslarla
kreditlərin ayrılması üçün müəyyən
dövlət zəmanətlərinin verilməsi,
həmin zəmanətli kreditlərin faiz

dərəcələrinin subsidiyalaşdırılması, ipoteka proqramlarının həyata
keçirilməsi, sosial mənzillərin tikintisi
və digər məqsədlər üçün 152 milyon
manat vəsait nəzərdə tutulub. Hərbi
qulluqçuların mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə bu il 35
milyon manat vəsait ayrılıb.
Keçən il qlobal pandemiyanın yaratdığı çətinliklərə, neftin qiymətinin
aşağı düşməsinə baxmayaraq,
iqtisadiyyata dəstək üçün kompleks
tədbirlər, islahatlar həyata keçirildi.
Bununla da iqtisadiyyatın kəskin enişinin qarşısı alındı. Tədiyə balansı
qorunub saxlanıldı, makroiqtisadi
sabitlik təmin olundu. Ölkədə kifayət
qədər maliyyə imkanları yaradıldı.
Bu isə büdcə kəsiri ilə bağlı qarşıya
çıxan problemlərin həllini reallaşdırdı.
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları da il ərzində sabit saxlanılıb.
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 3
faizdən çox artıb.
Hesabat dövründə əsas
vəzifələrdən biri investisiya qoyuluşlarının təmin edilməsi idi. Bu
məqsədlə həyata keçirilən tədbirlər

nəticəsində özəl sektorda investisiya
yatırımı 8 faiz artdı.
Keçən il ölkə həyatının digər
sahələrində də uğurlu göstəricilər
əldə edilib: dövlət büdcəsinin
gəlirlərində neft sektorunun payı 58
faiz, qeyri-neft sektorunun payı isə
42 faiz olub. On il əvvəl büdcədə
qeyri-neft sektorunun payı cəmi 26
faiz idisə, ötən il bu rəqəm 46 faizə
qədər artıb.
Hesabat ilində kənd
təsərrüfatında da mühüm göstəricilər
qeydə alınıb. Dövlət Statistika
Komitəsindən verilən məlumata
görə, keçən il dekabr ayının 1-dək
dənlilərin və dənli paxlalı bitkilərin
(qarğıdalısız) əkin sahələrinin hər
hektardan orta hesabla 30,7 sentner
məhsul toplanıb. Bundan əlavə, 33,6
min hektar qarğıdalı sahəsindən
290,7 min ton məhsul yığılıb, hər
hektardan orta hesabla 86,4 sentner
qarğıdalı dəni götürülüb. Qarğıdalı
dəni nəzərə alınmaqla ölkə üzrə
taxıl istehsalı 3 milyon 221,9 min ton
olub.
Əlbəttə, bütün bunlar iqtisadi
uğurları əks etdirən göstəricilərin
az bir hissəsidir. Ümumilikdə ötən
ilin iqtisadi yekunları deməyə əsas
verir ki, pandemiya və müharibə
şəraitdə keçən 2020-ci il digər
ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan
üçün müsbət yekunla diqqət çəkib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
keçən ilin yekunlarına həsr olunan
müşavirədə də bu barədə deyib:
“Baxmayaraq ki, 2020-ci il bütün
ölkələr üçün iqtisadi sahədə ağır
il olub, amma Azərbaycan digər
ölkələrə nisbətən bu vəziyyətdən
daha az itkilərlə çıxıb. Bizim iqti-

sadiyyatımız təqribən 4 faizdən bir
qədər çox azalıb. Hesab edirəm ki,
bu, yaxşı göstəricidir. Amma, eyni
zamanda, onu da bildirməliyəm ki,
qeyri-neft sənayemiz 11 faizdən
çox artıb. Nəyin hesabına? Məhz
şaxələndirmə hesabına. Ona görə
ki, sənayeləşmə siyasəti düzgün
aparılıb. Neftin hasilatı bizdə azalır.
Eyni zamanda, OPEC+ razılaşmasına görə biz özümüz də azaltmışıq.
Neftin qiyməti aşağı düşüb. Əgər bu
neft amili olmasaydı, bizim iqtisadiyyatımız bəlkə də daha az düşərdi.
Amma qeyri-neft sənayesinin 11
faizdən çox artması real iqtisadiyyatın, qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafı
deməkdir”.
Bəli, müəyyən çətinliklərə
rəğmən Azərbaycanın iqtisadi
sahədə uğurlar əldə etməsi düşünülmüş strategiya və aparılan dərin
islahatların məntiqi nəticəsidir. Bu
fikir beynəlxalq reytinq təşkilatlarının
rəylərində də öz ifadəsini tapıb.
Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son
illərdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunda daha yüksək artımın
təmin edilməsi, ixrac imkanlarının
genişləndirilməsi, rəqabətqabiliyyətli
istehsalın stimullaşdırılması, investisiyaların təşviqi, sahibkarlara dövlət
dəstəyinin gücləndirilməsi və biznes

mühitinin daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində aparılan genişmiqyaslı
islahatlar kursu beynəlxalq aləmdə
olduqca yüksək qiymətləndirilir.
Məhz bunun nəticəsidir ki, Dünya Bankı Qrupunun mühüm
nəşrlərindən biri olan “Doing
Business” hesabatında Azərbaycan
dünyanın “Ən islahatçı on ölkə”si
sırasına daxil edilib.
Bu günlərdə “Doing Business”
hesabatında qeydə alınmış məlumat
uyğunsuzluqları ilə bağlı Dünya Bankının Daxili Auditi tərəfindən aparılan
müstəqil araşdırmanın nəticələri elan
edilib. Nəticədə ölkəmizin hesabatda
mövqeyi 6 pillə yaxşılaşdırılıb. Belə
ki, bu il avqustun 27-də Dünya Bankı
tərəfindən yayımlanan press-relizdə
bir sıra üzv ölkələrin “Doing Business” hesabatındakı məlumatlarının
bankın daxilində emal edilməsi
prosesində uyğunsuzluqlar aşkarlandığı və bunların mahiyyətinin
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində
müstəqil araşdırma aparılacağı bildirilmişdi. Dünya Bankının dekabrın
16-da yaydığı press-relizdə artıq
qeyd edilir ki, göstəricilərlə bağlı
məlumatlar yenilənib.
Müvafiq araşdırmalar nəticəsində
Azərbaycanda üç istiqamətdə elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma, müqavilələrin icrası, sərhəddə
ticarət indikatorları üzrə aparılmış

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

islahatların hesabatda lazımınca
qiymətləndirilmədiyi və daha az
balla qiymətləndirildiyi məlum olub.
Beləliklə, müvafiq düzəlişlərdən
sonra Azərbaycanın əldə etdiyi bal
76,7 baldan 78,5 bala qədər artırılıb. Bununla da ölkənin qlobal reytinq sıralanmasında mövqeyi 191
ölkə arasında 34-dən 28-ə yüksəlib.
Nəticədə Azərbaycan Dünya Bankı
tərəfindən yenidən dünyanın ən
islahatçı 10 ölkəsindən biri kimi
qiymətləndirilib. Xatırladaq ki,
ölkəmiz “Doing Business 2019”
hesabatında da birinci onluqda idi.
Yeri gəlmişkən, adı çəkilən
bankın ölkələrin 10 indikator üzrə
qiymətləndirilməsi məqsədini
daşıyan “Doing Business” hesabatı
biznes mühitinin dəyərləndirilməsi
üçün dünyada ən vacib və etibarlı
reytinq göstəricisi hesab olunur.
Burada hər il ölkələr üzrə aparılan islahatlar həm dövlət, həm də çoxsaylı
biznes nümayəndələrindən, habelə
məşhur konsaltinq şirkətlərindən
toplanan sorğulara verilən cavablar
əsasında qiymətləndirilir.
Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövlətinin
həyata keçirdiyi davamlı sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti, çoxşaxəli islahatlar bu qurum tərəfindən diqqətlə
izlənilir. Odur ki, biznes mühitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində
son illər ölkəmizdə görülən işlər
Dünya Bankının hesabatlarında da
öz dolğun əksini tapır və yüksək
dəyərləndirilir.
Ekspertlərin cari il proqnozları
da iqtisadi sahədə nikbinlik doğurur.
Belə ki, təqdim edilən iqtisadi proqnozlara görə, 2021-ci ildə ölkəmizdə
ÜDM-in 3,4 faiz artacağı, qeyri- neft
sektorunun ÜDM-də payının 70,5
faizə çatacağı, inflyasiyanın 3 faiz
olacağı, manatın məzənnəsinin sabit
qalacağı gözlənilir. Özəl sektorun
iqtisadi artımda və büdcə gəlirlərində
iştirak payının artırılması üçün bu
il ərzində də mühüm stimullaşdırıcı
tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
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Tarixi Qələbə dövlətimizə, onun
müzəffər liderinə imkan verdi ki,
qalib ölkənin rəhbəri kimi ölkəsinin və
xalqının haqq işini beynəlxalq qanunlar
çərçivəsində həll edə bilsin.
Nəticədə, 2020-ci il noyabrın 10da Rusiya Prezidenti Vladimir Putin,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın imzaladıqları üçtərəfli bəyanat
Azərbaycanın şanlı Qələbəsinin, işğalçı
Ermənistanın isə hərbi kapitulyasiyasının hüquqi-rəsmi təsdiqi kimi dünya
ictimaiyyətinə bəyan edildi. Bu bəyanat
Azərbaycanın regionda və dünyada
yeni reallıqlar yaratmasına yol açdı.
Yanvarın 11-də Moskvada Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol
Paşinyan arasında keçirilən üçtərəfli
görüşün məqsədi Qarabağ bölgəsində
hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın tam
qələbəsi ilə başa çatdıqdan sonra
keçən il noyabrın 9-da imzalanmış 9
maddədən ibarət üçtərəfli bəyanatda
əks olunan strateji prinsiplərin reallaşdırılmasının gedişini, cari ildə əsas
hədəflərin, fəaliyyət istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsinə, mövcud
problemlərin aradan qaldırılmasına və
regionda dinc həyatın qaydaya salınmasına dair sonrakı addımları birlikdə
müzakirə etmək və düzgün çıxış yolunu
tapmaq idi.
Bu üçtərəfli görüşdə imzalanmış 4 maddəlik bəyanat bizi strateji
hədəflərimizə bir qədər də yaxınlaşdırdı. 10 noyabr bəyanatının regiondakı
bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpası və açılmasını
nəzərdə tutan 9-cu bəndinin həyata
keçirilməsinə dair üçtərəfli işçi qrupun yaradılması və həmin işçi qrupun
yanvarın 30-dək ilk iclasını keçirməsi
barədə razılıq əldə edilməsi region
dövlətlərinin mənafelərinə cavab
verir. Çünki qısa zaman kəsiyində
fəaliyyət istiqamətləri üzrə yaradılacaq
ekspert alt qrupları dövlət orqanlarının səlahiyyətli nümayəndələrindən
təşkil olunacaq . Onlar bir ay ərzində
layihələri hazırlayacaq, onların icrası
üçün lazımi resurs və tədbirlərin siyahılarını təqdim edəcəklər.
Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirən
dəmir və avtomobil yollarının 30 ildən
sonra bərpa edilməsi və istismara
verilməsi təkcə Azərbaycanın deyil,
qardaş Türkiyənin, eyni zamanda, digər
qonşu ölkələrin də iqtisadi maraqlarının

19 yanvar 2021-ci il, çərşənbə axşamı
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rezidenti müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin ətrafında dəmir yumruq kimi birləşən Azərbaycan xalqının,
onun şanlı və rəşadətli ordusunun misilsiz qəhrəmanlığı sayəsində 44 gün davam
edən Vətən müharibəsində düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirildi və işğalçı Ermənistan
məğlubiyyətə uğradı. İşğal altındakı ərazilərimiz
düşmən tapdağından azad edildi, dədə-baba
torpaqlarımız əsl sahiblərinə qaytarıldı. Bu
möhtəşəm tarixi Zəfərimiz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyimiz, qaniçən ermənilərin və
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulması ilə başa çatdı. Otuz ilə
yaxın davam edən Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllini tapdı.

maq istəyirlər. İmzalanmış biabırçı
məğlubiyyətdən ibrət götürmək və
düzgün nəticə çıxarmaq əvəzinə, hələ
də “böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasından çıxmağı özlərinə rəva bilmirlər.
Ancaq onlar yaxşı dərk etməlidirlər ki,
aclığa və səfalətə qərq olmuş eməniləri
və dağılmaqda olan Ermənistanı
xilas etməyin yeganə düzgün yolu
üçtərəfli bəyanatların tələblərinin yerinə
yetirilməsinə qoşulmaq və regionda
sülhü dayanıqlı etməkdir. Ölkədə
sabitlik yaratmaqla, iqtisadi layihələrə
qoşulmaq şansı əldə etməklə ölkənin

Azərbaycan regionda
yeni reallıqlar yaradır
təmin olunması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu kommunikasiya xətlərinin açılması nəticəsində
Naxçıvan uzunmüddətli blokadadan
çıxacaq və iqtisadi xərclərimiz xeyli
azalacaqdır.
Ərazi bütövlüyü bərpa edilmiş
ölkəmiz Türkiyə, İran İslam Respublikası və Rusiya ilə iqtisadi əlaqələri daha
da inkişaf etdirmək və genişləndirmək
imkanı əldə edəcəkdir. Azərbaycanın
Cənubi Qafqaz regionunda iqtisadi
prosesləri sürətləndirmək üçün nəhəng
layihələrin icrasında fəal iştirakı
ölkəmizin geoiqtisadi əhəmiyyətini artıracaqdır. Azərbaycan regionun gələcək
inkişafının təminatçısı kimi beynəlxalq
daşımalarda daha fəal iştirak etməklə
ölkənin iqtisadi inkişafına layiqli töhfələr
verəcəkdir. Regionun iqtisadi yüksəlişi
və bölgədə sülhə dəstək vermək
təhlükəsizliyin dayanıqlı olmasını da
təmin edəcəkdir.
İlham Əliyevin Moskvaya səfəri, imzalanan üçtərəfli bəyanat Azərbaycanın
növbəti diplomatik qələbəsidir.
Azərbaycan hərb meydanında qazandığı uğuru diplomatik masada,
danışıqlar prosesində davam etdirir.
Təbii ki, bu bəyanatda əksini tapan
əməkdaşlıq məsələləri rəsmi Bakının

şərtləri çərçivəsində qəbul olunub.
Ermənistan Azərbaycanın onun üçün
irəli sürdüyü əməkdaşlıq şərtlərini qəbul
etməyə məcburdur. Dövlət başçımızın
görüşdə səsləndirdiyi fikirlər də göstərdi
ki, Azərbaycan uzunmüddətli sülhün,
əməkdaşlığın, iqtisadi inkişafa aparan
layihələrin tərəfdarıdır.
Azərbaycan və Rusiya rəhbərlərinin
verdikləri açıqlamalardan tam şəkildə
aydın olur ki, danışıqlarda Azərbaycan
tərəfinin görüşdən əvvəl irəli sürdüyü
tələblər haqlı olduğuna görə bəyənilmiş,
nəticədə yeni imzalanmış bəyanatda
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsi
işlədilməyib və status məsələsi
müzakirə mövzusu olmayıb.
Demək olar ki, Ermənistan
bu görüşdən heç nə qazanmadı.
Şərtlərimizi qəbul etməklə yanaşı,
yeganə istəkləri noyabrın 10-dan sonra
ələ keçirilmiş erməni diversant – terrorçuların əsir kimi qələmə verib azad
olunması olsa da, bu məsələ də həllini
tapmadı.
Ermənistanın millətçi və faşist
ideologiyasından əl çəkməyən siyasi
dairələri türk düşmənçiliyi mövqeyi
tutan təşkilatları region üçün yaranmış
yeni reallıqları sanki görmür, imzalanmış sənədlərin icrasından yayın-

iqtisadiyyatını dirçəltmək olar. Reallığı düzgün qiymətləndirib regionda
sabitlik yaradılmadığı halda Prezident
İlham Əliyevin onlara xatırlatdığı kimi,
dəmir yumruq işə düşəcək və nəticədə
Ermənistan bir dövlət kimi Yer üzündən
silinmək təhlükəsi ilə yenidən üzləşməli
olacaq. Ona görə də nə qədər gec
deyil Ermənistan Azərbaycanın onun
üçün irəli sürdüyü əməkdaşlıq şərtlərini
qəbul etməyə məcburdur. İmzalanmış
sənədlərdən imtina etmək əvəzinə,
onları heç bir irad irəli sürmədən yerinə
yetirmək Ermənistanı gözləyən dəhşətli
iqtisadi və siyası böhrandan çıxması
üçün yeganə nicat yoludur.
Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, regionun bundan sonrakı davamlı
və təhlükəsiz inkişafını təmin etmək
üçün Moskva görüşü çox vacib və
əhəmiyyətli idi.
Azərbaycanın Vətən müharibəsində
qazandığı tarixi Qələbəni diplomatik
müstəvidə davam etdirməsi dünyada
yeni reallıqlar yaratmasına geniş yol
açmaqla regionda dayanaqlı sülhə də
təminatdır.

Səbinə XASAYEVA,
Milli Məclisin deputatı

Vaqif məqbərəsi Şuşada milli
varlığımızın pozulmaz möhürüdür
A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə Ali
Baş Komandan kimi erməni vandalizminin 28 illik
tapdağından azad edilmiş və müvafiq sərəncamı ilə
Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan etdiyi Şuşa şəhərinə
səfəri zamanı klassik Azərbaycan poeziyasının görkəmli
nümayəndəsi Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini də ziyarət etdi.
Azərbaycanın dövlət başçısı keçirdiyi qeyri-adi duyğuları ifadə edərək
bildirdi ki, düz 39 il əvvəl – 1982-ci il
yanvarın 14-də o zamankı Azərbaycan
rəhbəri Heydər Əliyevin iştirakı ilə bu
əzəmətli abidənin açılış mərasimində
atası ilə birlikdə iştirak etmək ona da
nəsib olub və indi əlində tutduğu şəkil
də həmin anların yadigarıdır. Prezident
daha sonra bildirdi ki, sovet zamanında
keçmişin yüksək vəzifəli, titullu adamları
xalqın düşmənləri sayılırdı və onlara
ehtiram göstərmək yasaq idi. Lakin
ulu öndər bu qadağaya baxmayaraq,
Azərbaycan mədəniyyətində seçilən
yeri olan, Qarabağ xanının vəziri Molla
Pənah Vaqifə möhtəşəm bir məqbərə
ucaltmağa nail olmuşdu.
Bu gözəl abidə milli-mənəvi
dəyərlərimizin böyük hamisi Heydər
Əliyev üçün olduqca əziz və dəyərli idi
və buna görə də 39 il əvvəl güclü qar
yağmasına, çətin aşılan dağ yollarının
son dərəcə təhlükəli olmasına baxmayaraq, o, Şuşaya gəlmiş, onun üçün
önəmli olan açılış mərasimini təxirə
salmamışdı. Respublika rəhbəri həmin
ilin yayında da Şuşaya gəlmiş, Vaqifin
məqbərəsi önündə keçirilən ənənəvi
poeziya günündə də iştirak etmişdi.
Hər iki mərasimdə atası ilə bir yerdə
olmuş Prezident İlham Əliyev həmin
unudulmaz anları xoş duyğularla xatırlamaqla yanaşı, vəhşicəsinə dağıdılmış
məqbərənin timsalında erməni vandalizminin iyrəncliyini də dərin ağrı hissi
ilə bir daha dünyaya nümayiş etdirdi.
Azərbaycan rəhbəri xalqımızın yurd
sevgisinin dəmir yumruğa çevrilərək
işğalçının belini qırdığını, hədsiz
itkilərimizin intiqamını aldığını da iftixarla yenidən vurğuladı.
Doğrudan da, cənnət Qarabağ,
onun tacı sayılan Şuşa kimi, bu şəhərin
hər daşı da ümummilli lider Heydər
Əliyev üçün son dərəcə əziz və qiymətli
idi. Ona görə də ulu öndər bu sevgini
dillər əzbərinə çevrilən aforizm şəklində
ifadə etmişdi: “Qarabağsız Azərbaycan,
Şuşasız Qarabağ yoxdur!”. Ulu öndərin
böyük yolunun sadiq və qadir davamçı-

sı İlham Əliyev isə işğalçı Ermənistanın
ali idarəçilikdə naşı və məsuliyyətsiz
baş naziri Nikol Paşinyanın Şuşanın
böyük dünyaya eyvanı olan Cıdır
düzündə sərxoş halda, siyasi təlxək
səviyyəsində dediyi: “Qarabağ
Ermənistandır, nöqtə.”-- sayıqlamasına beynəlxalq auditoriya qarşısında
yumruğunu düyünləyərək: “Qarabağ
Azərbaycandır, nida işarəsi!”-- hökmü
ilə cavab vermişdi.
Çox keçmədi ki, bu yumruq xalqımızın, dövlətimizin və ordumuzun misilsiz
birliyi ilə nəhəng dəmir yumruğa çevrilib
işğalçı Ermənistanı düz çökdürdi. Prezident İlham Əliyev bu qələbədən 2 ay
sonra Şuşaya gəlib Qarabağı, Şuşanı,
Vaqifin məqbərəsini, digər müqəddəs
yerlərimizi xarabaya çevirmiş vandalların başında durmuş mənfur və
məğlub Koçaryan – Sarkisyan cütlüyünü bəşəri canilər kimi bir daha ittiham
etdi: “Erməni vandalları bizim bütün
şəhərlərimizi yerlə-yeksan etdilər. İndi
azad edilmiş torpaqlarda olarkən bunu
öz gözümlə görürəm və bütün dünya
görməlidir. Məscidlərimizi, qəbirlərimizi,
tarixi abidələrimizi, bütün binalarımızı yerlə bir ediblər. Bu məqbərəni
də yadelli düşmənlər dağıdıblar.
Məqbərənin bu hissəsində naxışlar var
idi, indi tarixi şəkillər var, hamısı sökülüb talan edilib, məqbərə dağıdılıb”.
Erməni vəhşiliyinə şahidlik edən
məqbərənin önündə 39 il əvvəlki ehtişamı xatırlayan dövlət başçısı İlham
Əliyev bildirdi ki, bu məqbərənin açılışı
tarixi hadisə idi: “Mən o günü çox yaxşı
xatırlayıram. Mən, təxminən, orada,
kənarda durmuşdum, burada atam və
görkəmli mədəniyyət xadimləri. Yadımdadır, Azərbaycan və erməni şairləri
şeirlər deyirdilər. Hətta erməni şairləri
Azərbaycan dilində şeirlər deyirdilər.
Bu, bir dostluq bayramı, dostluq tədbiri
idi və heç kimin ağlına gələ bilməzdi
ki, bir neçə ildən sonra burada separatizm baş qaldıracaq, Ermənistan
Azərbaycana qarşı təcavüz edəcək,
bizim tarixi şəhərimizi əlimizdən alacaqlar, tarixi abidələrimizi, məscidlərimizi,

İşğaldan azad edilmiş torpaqları dirçəltmək üçün, ilk növbədə, yollar
çəkilməli və paralel olaraq digər zəruri infrastruktur yaradılmalıdır. Hazırda bu
məqsədlə Əhmədbəyli-Alxanlı-Füzuli-Şuşa yolu inşa olunur. Yolun qrafikdə
nəzərdə tutulan vaxtdan tez istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən bu il yanvarın 14-də
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun 27-ci kilometrində Füzuli-Şuşa
yolunun təməli qoyulub.

Füzuli beynəlxalq hava limanı
xarici investisiyanın cəlb
edilməsinə mühüm təsir göstərəcək
Digər önəmli layihə isə Toğanalı-Kəlbəcər
yoludur. Qeyd edək ki, keçdiyi ərazinin
relyefi çətin olduğundan bu yolun tikintisi
asan deyil, 3500 metr hündürlükdə yerləşən
yolun qış aylarında çəkilməsi daha çətindir.
Buna baxmayaraq, layihənin icrası ləngimir.
Xatırladaq ki, magistral yolun çəkilişi,
həmçinin dağların altından tunellərin tikintisini
də zəruri edir.
Bununla bərabər, Horadizdən Zəngilana,
oradan Qubadlıya və sonra Laçına qədər
yolun çəkilişi işlərinə də hazırlıq görülür.
Qeyd edək ki, Toğanalıdan Kəlbəcərə
çəkiləcək yol da Laçın rayonuna qədər
davam etdiriləcək. Beləliklə, hər iki tərəfdən
Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarına rahat şəkildə
getmək mümkün olacaq.
Dövlətimizin başçısı cari ilin yekunlarına
həsr olunan müşavirədə, həmçinin dəmir
yollarının tikintisi ilə bağlı da göstərişlər verib.
Buna görə də Horadiz–Füzuli və bundan
sonra Füzuli–Şuşa dəmir yolunun tikintisi
nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı, HoradizAğbənd dəmir yolu da ermənilər tərəfindən
dağıdıldığı üçün yenidən tikiləcəyi qərara
alınıb.
Naxçıvan yolunun açılması üçün də
tədbirlər görülür. Bu dəhliz ölkəmizlə bərabər,
bütün regiona geniş imkanlar açacaq və
gələcəkdə region ölkələri arasında iqtisadi
əməkdaşlığı genişləndirəcək. Həmin yoldan
Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan,
həmçinin İran istifadə edəcək. Bununla
yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikasında
dəmir yolunun bərpası və müasirləşdirilməsi
istiqamətində də lazımi işlər görüləcək.
İşğaldan azad olunan ərazilərdə
avtomobil yollarının çəkilişi ilə bərabər,
hava nəqliyyatının da yaradılması nəzərdə
tutulur. Bu məqsədlə Preziden İlham Əliyev
tərəfindən yanvarın 14-də Füzuli rayonunda
beynəlxalq hava limanının təməli qoyulub.
Bu ərazilərdə beynəlxalq hava limanlarının
tikintisi, ilk növbədə, turizmin inkişafını
sürətləndirəcək.
Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov
Füzuli rayonunda beynəlxalq hava
limanının təməlinin qoyulması ilə bağlı
deyib:
– Füzulidə beynəlxalq hava limanının
inşası və yaxın gələcəkdə istifadəyə verilməsi
işğaldan azad edilən ərazilərin inkişafı
baxımından vacib layihələrdən hesab olunur.

Hava limanı bu torpaqlara xarici turistlərin
gəlməsi üçün yeni imkanlar yaradacaq.
Qarabağın incisi, Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərini görmək
istəyən xarici turistlərin sayı kifayət qədər
çoxdur: “Füzulidə hava limanının tikilməsi
turistlərin daha sərfəli və qısa yolla birbaşa
işğaldan azad olunan ərazilərimizə səfər
edə bilmələrinə imkan verəcək. Bu, eyni
zamanda, o torpaqlarda salınan yaşayış
məntəqələrimizə gələcək turistlərin sayına
müsbət təsir göstərəcək. Həmçinin hava
limanı yükdaşımalar, xüsusən də beynəlxalq
yükdaşımalar üçün vacib əhəmiyyət kəsb
edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin
sənaye potensialını nəzərə alsaq, Füzulidə
açılacaq hava limanı, həm də həmin
torpaqlarda istehsal olunacaq sənaye
məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılması
və bütövlükdə regionun ixrac imkanlarının
genişləndirilməsi baxmından da vacibdir.
Füzulidə formalaşacaq infrastruktur, eyni
zamanda, Azərbaycanın Qərb bölgəsi ilə
Naxçıvanı birləşdirəcək nəqliyyat dəhlizinin
bir elementinə çevriləcək: “Bu dəhliz isə
“Şərq-Qərb” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə
inteqrasiya olunacaq. Bu isə Füzuli hava
limanının əhəmiyyətini daha da artıracaq.
Hava limanının inşası xarici investisiyanın
cəlb edilməsi baxımdan da mühüm önəm
daşıyır. Bu da son nəticədə Qarabağımıza
daha çox sərmayənin yönəldilməsi
deməkdir”.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan əsgəri Şuşada
əbədi tarix yazmışdır

A

bu məqbərəni bu günə salacaqlar,
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik irsini Qarabağ diyarından silməyə çalışacaqlar.
Heç kimin ağlına gələ bilməzdi”.
Prezident İlham Əliyevin Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızı
Leyla Əliyeva ilə birlikdə Şuşa ziyarəti
zamanı Vaqifin indiki halında erməni
vandalizmini ittiham abidəsi təsiri
bağışlayan abidəsi önündə söylədikləri
bu yaxınlarda Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri, professor Vilayət Quliyevin Molla Pənah Vaqifin Şuşadakı
məqbərəsi ilə bağlı mediada açıqladığı
maraqlı bir faktı yada saldı. Diplomatın
dedikləri Molla Pənah Vaqifin Şuşadakı məqbərəsinin ümummilli lider
Heydər Əliyev üçün Şuşanın özü qədər
qiymətli və unudulmaz olduğunu bir
daha təsdiqləyir.
Vilayət Quliyev bildirib ki, erməni
işğalına qədərki Şuşanın rəmzlərindən
biri də ana dilimizin böyük ustadı,
məhəbbət və gözəllik şairi Vaqifin
əzəmətli məqbərəsi idi. Məqbərənin
tikintisi 1982-ci ildə başa çatmışdı,
yanvarda respublika rəhbəri Heydər
Əliyevin iştirakı ilə təntənəli açılışı
olmuşdu. Diplomat daha sonra qeyd
edib ki, 2001-ci ildə – o xarici işlər
naziri olduğu dövrdə Strasburqda ulu
öndər Heydər Əliyevin Koçaryanla
görüşünün rəsmi hissəsindən sonra
aralarında belə bir söhbət olub:
– Mənim təşəbbüsümlə Şuşada
Vaqifin məzarı üzərində məqbərə tikilmişdi. Vaqif bizim böyük şairimizdir, Qarabağ xanlığının vəziri olub. Məqbərə
nə vəziyyətdədir? Onu da dağıtmısınız?

– Başımız açılana qədər bütün
alüminium hissələrini, mərmər üzlükləri
söküb aparmışdılar. Karkası isə durur.
– Ümidvaram ki, bu işdə sənin əlin
olmayıb...
– Nə danışırsınız, Heydər Əliyeviç...
Prezidentin sifətindəki ifadədən
qarşısında dayanan bu məxluqdan
iyrəndiyi açıq-aşkar oxunurdu. Erməni
heyəti aralanandan sonra mərhum prezident heç kəsə müraciət etmədən, sanki, öz-özü ilə danışırmış kimi: “Gözünün
içinə qədər yalan deyir. Quldurbaşının
böyüyü özüdür”, – dedi.
Vaqifin Şuşadakı möhtəşəm
məqbərəsinin tarixi hadisə olmuş açılışından 39, səfirin xatırladığı epizoddan
isə 20 il keçir. Bu tarixçəni Prezident
İlham Əliyevin bugünlərdə Vaqifin
məqbərəsi önündə dedikləri təntənə ilə
tamamlayır: “Ulu öndər sovet dövründə
də milli ruhun yüksək səviyyədə olması
üçün çox böyük işlər görürdü. Bu
məqbərənin açılışı tarixi hadisə idi...
Biz artıq Şuşanın bərpasına başlayırıq.
İndi baş plan hazırlanır. Bütün binaların təftişi aparılıbdır. Şuşa Azərbaycan
dövlətinin mədəniyyət paytaxtı kimi
dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə
çevriləcəkdir. Əslində, həmişə belə
olub. Sadəcə olaraq, mənfur düşmən
bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb. Amma
biz bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını
qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada
bundan sonra əbədi yaşayacaq. Şuşa
bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

zərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev yanvarın 14-də ƏhmədbəyliFüzuli-Şuşa avtomobil yolunun 27-ci
kilometrində Füzuli-Şuşa yolunun, həmçinin
Füzuli rayonunda hava limanının təməlini
qoyub. Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva
Azərbaycanın işğaldan azad edilən mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərində olublar. Azərbaycan
Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev Şuşa şəhərində üçrəngli bayrağımızı ucaltmışdır.
Mən televiziyadan bu barədə geniş reportajı böyük maraqla izlədim, bu zaman qəlbim,
ürəyim çox sevindi, özümü azad, şanlı bir
ölkənin xoşbəxt vətəndaşı hiss etdim və bundan sonsuz qürur duydum.
Biz hazırda, həqiqətən tariximizin çox
şərəfli günlərini yaşayırıq. Bu, sözlə ifadə
olunması çətin olan böyük xoşbəxtliyi bizə
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik və
qətiyyətli rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan
Ordusu, xalqımızın igid əsgər və zabitləri
bəxş etmişdir.
Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev
Şuşada hərbçilər qarşısında çıxışında dedi:
“Əziz hərbçilər, noyabrın 8-i xalqımızın
tarixində əbədi qalacaq. Noyabrın 8-də qədim
Şuşa şəhərimizi düşməndən azad edərək
Azərbaycan parlaq qələbə qazandı. Şuşanın
işğaldan azad edilməsi böyük qəhrəmanlıq,
peşəkarlıq, milli ruh tələb edirdi. Azərbaycan
hərbçiləri bütün bu ülvi xüsusiyyətləri nümayiş etdirmişdir”.
Dövlətimizin başçısı sonra fəxrlə vurğuladı ki, o, Şuşaya Qələbə yolu ilə gəlmişdir.
O yol indi açılıbdır, yol yox idi. Dağlardan,
meşələrdən, dərələrdən keçərək, onlarla
kilometr məsafəni qət edərək qəhrəman
Azərbaycan hərbçiləri yol boyunca kəndləri,
qəsəbələri düşməndən azad ediblər, Şuşa
şəhərinə yaxınlaşıblar, Daşaltı kəndini azad
ediblər və ondan sonra Şuşanı işğalçılardan

azad ediblər. Bu, böyük və şanlı qəhrəmanlıq
salnaməsidir!
Şuşa Zəfəri Azərbaycan xalqının tarixində
əbədi yaşayacaq. Möhtərəm Prezidentimizin vurğuladığı kimi, biz bu müharibəni
şəhidlərimizin canı, qanı bahasına,
hərbçilərimizin şücaəti hesabına qazanmışıq.
Mən bir Azərbaycan vətəndaşı, ziyalı olaraq
şəhidlərin hər birinin müqəddəs ruhu qarşısında ehtiramla baş əyirəm, qazilərimizə uca
Allahdan tezliklə sağalmalarını diləyirəm.
Şuşanın Azərbaycan xalqının mədəniyyət
tarixində və mənəviyyatında xüsusi yeri vardır. Erməni vandalları Şuşadakı tarixi, mədəni
abidələrimizi dağıtmış, ev muzeylərini qarət
etmişlər. Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində demişdi ki, ərazi bütövlüyümüz
bərpa ediləndən sonra Bülbülün, Natəvanın,
Üzeyir Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada
qoyulacaq.
Dövlətimizin başçısının bu sözləri artıq
reallığa çevrilib. Həmin dahi şəxsiyyətlərin
büstləri Şuşada yenidən əvvəlki yerlərinə qoyulub. Əminəm ki, ən yaxın aylar, illər ərzində
Şuşa tamamilə yenidən qurulacaq, yenidən
olduqca gözəl bir məkana çevriləcək.

Anar AĞAYEV,
Azərbaycan Tibb Universitetinin
professoru, tibb elmləri doktoru

7

19 yanvar 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Ölkəmizdəki dini konfessiyaların rəhbərləri
20 Yanvar faciəsi ilə bağlı bəyanat veriblər
Ölkəmizdəki dini
konfessiyaların rəhbərləri
20 Yanvar faciəsinin 31-ci
ildönümü ilə bağlı bəyanat
veriblər.
Bəyanatda deyilir:
“Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşına dərin hüzn, eyni zamanda, milli
qürur və qəhrəmanlıq salnaməsi kimi
həkk olunmuş Qanlı Yanvar faciəsinin
növbəti ildönümü ərəfəsindəyik.
Azərbaycan dövlətçilyinin bərpası,
milli müstəqilliyimiz uğrunda qurban
getmiş, Uca Yaradanın nəzərində ən
yüksək məqamlardan sayılan şəhidlik
zirvəsinə ucalmışlara ehtiramımız
tükənməz, əbədidir.
20 Yanvar xalqımızın milli müstəqillik, azadlıq uğrunda
mübarizəyə hazırlıq ruhunun və
yenilməz iradəsinin rəmzidir. 20
Yanvarda sovet ordusunun cəza
tədbirlərinə məruz qalan xalqımız
diz çökmədi, azadlıq əzmini itirmədi.
Moskvadan xalqımızın mərd oğlu,
müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyev
bütün təqiblərə baxmayaraq, doğma
xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş
etdirib SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi
bu qanlı cinayətə kəskin etirazını
bildirdi, onun təşkilatçılarını qəzəblə
ittiham etdi, törədilmiş hadisəni
hüquqa, demokratiyaya, humanizmə
zidd təxribat kimi səciyyələndirdi.
Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə
keçmiş SSRİ prezidenti Mixail
Qorbaçova göndərdiyi ittiham dolu
açıq məktubunda hadisələrə sərt
və prinsipial münasibətini bildirdi.
Siyasi lider və dini rəhbərin qətiyyətli
mövqeləri xalqı ruhlandırdı, səfərbər
etdi. Bir milyondan artıq insan
təqiblərdən, hətta ölümdən belə
qorxmayaraq şəhərin baş meydanına axışdı, azadlıq uğrunda qurban
getmiş şəhidləri müqəddəs Vətən
torpağına tapşırdı. Beləliklə, qanlı 20
Yanvar faciəsi müstəqil Azərbaycan
dövlətinin tarixinə xalqımızın şərəf və
qəhrəmanlıq salnaməsi, milli vəhdət
nümunəsi olaraq həkk olundu.
1991-ci ildə müstəqilliyini
elan etmiş Azərbaycan xalqı ərazi
bütövlüyümüzə təhdidlərlə üz-üzə qaldı. Azərbaycanın müdrik lideri Heydər
Əliyevin SSRİ politbürosundan məkr
və hiylələrlə uzaqlaşdırılmasından
sonra ölkəmizə ərazi iddialarını ortaya qoyan Ermənistan Azərbaycanda
mövcud daxili çəkişmə, xaos və siyasi
səriştəsizlik mühitindən yararlanaraq 20 faiz torpaqlarımızı işğal etdi.
Azərbaycanın taleyi, hətta müstəqil
dövlət kimi varlığı şübhə altında
olduğu bir vaxtda xalqın çağırışları ilə
ölkə rəhbərliyinə dəvət edilən Heydər
Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini xilas
etdi. Müstəqil Azərbaycanın bayrağını
ilk dəfə Naxçıvanda qaldıran müdrik
lider öz siyasi dühası ilə Azərbaycan
Respublikasının siyasi, iqtisadi
qüdrətini təmin etdi, dövlətimizi
beynəlxalq müstəvidə tanıtdı.
Ulu Öndər müəllifi olduğu müasir
Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək

qələbələrinin memarı oldu. Onun siyasi yolunun davamçısı, millət, dövlət
naminə ata vəsiyyətinə əməl edərək
Azərbaycan xalqının ən ülvi arzusunu
yerinə yetirdi - işğalda olan torpaqlarımızı, Qarabağı, Şuşanı azad edərək
xalqımıza qaytardı.
Beynəlxalq hüququ heçə sayan, sülh danışıqlarında qeyrikonstruktivlik nümayiş etdirən və
silahlı təxribatlarından əl çəkməyən
Ermənistanın 28 il davam edən işğalçılıq siyasətinə Azərbaycan xalqı 44
gün davam edən Vətən müharibəsi
ilə son qoydu. Müzəffər Ali Baş Komandanının rəhbərliyi ilə qəhrəman
Azərbaycan Ordusu ədaləti bərpa
edərək işğal altında olan ərazilərimizi
azad etdi. Torpaqlarımızda
Azərbaycanın üçrəngli dövlət bayrağı
dalğalandı, Azan səsi ucaldı. Müstəqil
Azərbaycan dövləti qəhrəman övladlarının qanı bahasına İkinci Qarabağ
savaşının qalibi oldu.
Bu zəfərə gedən yolun bünövrəsi,
heç şübhəsiz ki, 20 Yanvarda qoyuldu. 20 Yanvar bizi müstəqilliyə,
milli, dini dəyərlərin bərpasına
aparan yolun ilk mübarizəsi və
ilk mənəvi qələbəsi oldu. Qarabağ uğrunda müharibənin - Birinci Qarabağ müharibəsi, Aprel
döyüşləri, Vətən müharibəsinin
şəhidləri 20 Yanvar şəhidlərinin uca
mənəviyyat yolunun davamçılarıdırlar. Şəhidlərimiz, qazilərimiz bizim
qürur mənbəyimizdir. Şəhidlərimizin
müqəddəs ruhlarına ən böyük töhfə
Qarabağ zəfərimiz, müstəqilliyimizin
əbədiliyi, dövlətçiliyimizin artan
qüdrəti, Vətənimizin tərəqqisi və
xalqımızın səadətidir. Biz inanırıq ki,
Allahın köməyi və möhtərəm Prezidentimiz zati-aliləri İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə xalqımız özünün bütün
ülvi arzularına yetişəcək, işğaldan
azad olunmuş doğma torpaqlarımız gülüstana çevriləcək, inşallah. Şükürlər olsun ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev və ölkəmizin
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın xalq, dövlət naminə
davamlı səyləri sayəsində ölkəmizin
siyasi, iqtisadi qüdrəti daha da artır,
beynəlxalq nüfuzu daha da güclənir,
mədəni, dini-mənəvi dəyərləri ən
yüksək səviyyədə qorunaraq inkişaf
etdirilir. Bütün dünya Azərbaycan

xalqının tolerantlığının, multikultural dəyərlərə ehtiramının, dövlət
başçısı zati-aliləri İlham Əliyevin
və ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın dünyanın
bəşəri əhəmiyyətli mədəni-mənəvi
irs nümunələrinə və ölkəmizin
ərazisindəki bütün dinlərə məxsus
abidələrə, məscid, kilsə, sinaqoqlara
diqqət və qayğısının əyani şahididir.
Azərbaycanın müstəqilliyi, milli
dövlətçiliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuşlar sırasında
müxtəlif din və millətlərə mənsub
vətəndaşlarımız vardır. 20 Yanvarda, Vətən müharibəsində ölkədəki
xristianlar, yəhudilər, digər millət və
din mənsubları Azərbaycan xalqı ilə
bir cərgədə, mübarizə meydanında
çiyin-çiyinə olmuşlar. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş
Milli Qəhrəman mübarizlərlə bərabər
Aqarunovlar, Yakovlevlər, Polovinkolar, Senyuşkinlər kimi yəhudi, rus,
ukraynalı və digər millətləri təmsil
edən qəhrəman Vətən oğulları ilə
fəxr edirik. Şəhidlərimiz bizim qürur
mənbəyimiz, Azərbaycan torpağının əziz övladlarıdır. Uca Yaradan
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin,
qazilərimizə şəfa bəxş etsin! Vətən
sağ olsun!
Azərbaycanın tarixi dini mərkəzi
olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi
xalqımız üçün bütün taleyüklü
məqamlarda ölkəmizdəki bütün
dini konfessiyalarla birlikdə haqq
işimizin qələbəsi üçün var qüvvəsi
ilə səy göstərmişdir. Din xadimləri
gecəli-gündüzlü öz mənəvi missiyalarını, vətəndaşlıq borclarını ən
yüksək səviyyədə həyata keçirmiş,
dini ayinlərin icrası, şəhidlərimizin
dəfni ilə bağlı xalqın, şəhid ailələrinin
yanında və xidmətində olmuşlar.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Vətən
müharibəsi günlərində dini konfessiya rəhbərləri ilə birgə dünya
ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara,
nüfuzlu dini mərkəzlərə müraciətlər
ünvanlamış, ədalətli mübarizəmizin
reallıqlarını, erməni tərəfinin törətdiyi
vandal, barbar hərəkətlər barədə
məlumatları yaymışdır. Məramımız
Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən
tanınan ərazilərini işğal etmiş
təcavüzkar Ermənistanın beynəlxalq
hüquqazidd əməllərini, BMT-nin 4

qətnaməsini yerinə yetirməməsini və
ölkəmizin öz ərazisində, öz torpaqları
uğrunda apardığı haqq mücadiləsinin
ədalətli səciyyə daşıdığı barədə
həqiqətləri ictimailəşdirmək olmuşdur. Təəssüflər olsun ki, bəzən
problemlərə qərəzli, ikili standartlar çərçivəsində yanaşan dünya
bilməlidir ki, XX əsrdə ən qanlı terror
aktları, insanlığa qarşı ağır cinayətlər
sırasında Azərbaycan xalqına qarşı
kütləvi terror — Qarabağ münaqişəsi,
Xocalı soyqırımı, 20 Yanvar faciəsi
də vardır, XXI əsrdə özgənin torpağını işğalda saxlamağa, mədəni,
dini-mənəvi dəyərlərini məhv edən,
kilsələrin tarixini saxtalaşdıraraq
mənimsəməyə cəhd edən, məscidləri
tövləyə çevirərək həqarət edən, dinc
əhalini qətlə yetirən, şəhərləri viran
qoyan, ruhlar məkanına çevirən
torpaqlara od vuran irqçi-faşist xislətli
erməni ekstremizmi mövcuddur. Dünya öz xalqını sülhə çağırmaq əvəzinə
siyasi ambisiyaların ardınca gedən,
bəşəri dəyərləri, ilahi çağırışları təlqin
etmək əvəzinə bir əlində xaç, bir
əlində silah xalqını işğala səsləyən,
özgə torpaqlarında ölümə təhrik edən
erməni ruhaniliyinin hərəkətlərinə
qiymət verməlidir.
Bütün səmavi dinlər insan həyatını
Uca Allahın yaratdığı müqəddəs
dəyər kimi qiymətləndirir, ədalətə
ümidi təlqin edir. Yəhudilikdə insan
həyatının xilası önəm kəsb edir ki, bu,
məlum on qadağada öz əksini tapmış, qan axıdılmasına yol verməmək
bütün bəşər üçün vacib sayılmışdir.
Xristianlıq qaranlıq gecədən sonra
işıq gələcəyinə ümidi təlqin edir. Uca
Yaradan “Qurani-Kərim”də buyurur:
"İçərinizdə insanları yaxşılığa çağıran, xeyirli işlər görməyi əmr edən və
pis əməlləri qadağan edən bir camaat
olsun! Bunlar həqiqətən nicat tapmış
şəxslərdir" (Ali-İmran, 104).
Şəhidlik imanın, əqidə və amal
uğrunda mübarizənin ən yüksək
zirvəsidir. Biz, Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin sədri və ölkəmizdəki dini
konfessiyaların rəhbərləri 20 Yanvar
şəhidlərinin, eləcə də Vətənimizin
bütövlüyü və milli müstəqilliyimiz
uğrunda canlarını fəda etmiş bütün
şəhid ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir, qazilərə Uca Allahdan şəfa
diləyirik. Bu ümummilli hüzn, eyni zamanda, xalqımızın birlik və vəhdətini
təcəssüm etdirən qürurlu tarixin
ildönümü gününü yüksək səviyyədə
qeyd etmək, şəhidlərimizin əziz
ruhlarını anmaq bütün vətəndaşların,
o cümlədən, dindarların Allah, Vətən
qarşısında müqəddəs borcudur.
Uca Allah bütün Vətən şəhidlərinə
rəhmət eləsin!”.
Bəyanatı Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Rus Pravoslav
Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Arxiyepiskopu Aleksandr, Azərbaycandakı
Dağ yəhudiləri icmasının rəhbəri
Melih Yevdayev, Bakıdakı Avropa
yəhudiləri icmasının rəhbəri Aleksandr Şarovski, Alban-udi xristian dini
icmasının sədri Robert Mobili imzalayıblar.

AZƏRTAC-ın İdarə Heyəti sədrinin “İnformasiya yaradıcılığı:
standartlar və yeni yanaşmalar” kitabı Türkiyədə nəşr olunub
AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri, Asiya və Sakit Okean
Ölkələri İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının (OANA)
vitse-prezidenti Aslan Aslanovun “İnformasiya yaradıcılığı:
standartlar və yeni yanaşmalar” kitabı Avrasiya Yazıçılar
Birliyi (AYB) tərəfindən Ankarada türk dilində nəşr olunub.
Ankara Hacı Bayram Vəli Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı, professor Zakir Avşarın rəyi və
elmi redaktorluğu ilə işıq üzü görən
nəşrin baş redaktoru AYB-nin sədri
Yaqub Öməroğludur.
Professor Zakir Avşarın rəyində
vurğulanır ki, təcrübə və elmi biliklərin
toplandığı kitabda dünyada və
Azərbaycanda xəbər agentliklərinin,
eləcə də insanların informasiyaya
tələbatının ödənilməsinin əhəmiyyəti
araşdırılır. Müəllif diqqəti qlobal dünyada informasiya axınına yönəldərək
xəbərlərin yayılmasını, operativliyini
və digər mühüm məqamları tədqiq
edir. Rəqəmsallaşan dünyada yeni
medianın və onlayn xəbərlərin
önəmindən bəhs edən Aslan Aslanov bu sahədə uğur qazanmağın
yolunu nəzəri biliklərlə yanaşı,
praktiki təcrübədə və yeni texnologiyalardan istifadə etməkdə görür,
həmçinin təcrübələrini oxucularla,
xüsusən gənc jurnalistlərlə bölüşür.
Azərbaycanda informasiya sisteminin formalaşması, siyasi və ictimai
həyatda xəbər agentliklərinin rolu,
müasir xəbərçiliyin aktual problemləri

jurnalistika nəzəriyyəsi və müəllifin
çoxillik təcrübəsi əsasında araşdırılır. Əminəm ki, kitab universitetlərin
jurnalistika fakültələrində dərslik kimi
də istifadə olunacaq.
Müasir dünyada oxuculara doğru
və operativ informasiya çatdırılmasının əhəmiyyətini vurğulayan
professor Zakir Avşar yazır: “Bu
ənənə AZƏRTAC-da uzun illərdən
bəri davam etməkdədir. Agentlik,
xüsusilə Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə
beynəlxalq ictimaiyyəti düzgün
məlumatlandıraraq yaxşı nümunə
göstərib. Ermənistanın yalanlarına
qarşı mübarizə apararaq obyektiv
informasiyalarla təkcə Azərbaycan və
Türkiyə üçün deyil, dünya ictimaiyyəti
üçün də etibarlı xəbərin ünvanına
çevrilib”.
“Azərbaycanın informasiya
agentlikləri” adlı birinci fəsildə
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra söz və
mətbuat azadlığının təmin edilməsi,
milli kütləvi informasiya sisteminin
formalaşması, dövlətin informasiya
siyasətinin əsas istiqamətləri ətraflı

təhlil olunur. Müəllif qeyd edir ki, bu
siyasətin təməl prinsiplərinin formalaşması və inkişafı ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu
Öndər AZƏRTAC-a daim diqqət və
qayğı ilə yanaşırdı. Bu ənənənin Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam
etdirilməsinin nəticəsidir ki, agentlik
müasir texnologiyalarla təmin olunub,
beynəlxalq informasiya məkanında
mövqelərini möhkəmləndirib. Qarşısında Azərbaycan həqiqətlərini dünyada daha geniş coğrafiyada yaymaq
vəzifəsi qoyulan AZƏRTAC hazırda
bir çox ölkələrin milli informasiya
agentlikləri, habelə mötəbər xarici
KİV-lərlə səmərəli əməkdaşlıq edir,
qarşılıqlı xəbər mübadiləsi aparır.
“Qloballaşan dünyada informasiya axını, müasir informasiyaların
işlənmə və yayılma problemləri”,
“İnformasiya işində ənənə və müasirlik”, “İnformasiya agentliklərinin
beynəlxalq və regional təşkilatları”
adlı fəsillərdə ənənəvi media ilə

sosial şəbəkələr arasındakı fərqli və
oxşar cəhətlər, müasir İKT-lərin rolu,
AZƏRTAC-ın beynəlxalq media qurumları ilə əməkdaşlığı təhlil olunur.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə Dünya Xəbər Agentliklərinin V Konqresinin və OANA-nın XVI Baş Assambleyasının Azərbaycanda keçirildiyi,
2016-2019-cu illərdə hər iki mötəbər
beynəlxalq quruma AZƏRTAC-ın
sədrlik etdiyi diqqətə çatdırılır.
Nəşrdə, həmçinin beynəlxalq
media təşkilatları barədə ətraflı
məlumatlar verilir, agentliyin bu
qurumlara üzvlükdən başlayaraq onların rəhbər orqanlarında
təmsilçiliyədək keçdiyi yol əksini
tapır.
Kitab yayım auditoriyası bütün
türk dünyasını əhatə edən AYB-nin
məşhur “Bengü” yayınları brendi ilə
təqdim olunur. Nəşrin baş redaktoru
Yaqub Öməroğlu əsəri informasiyanın formalaşması tarixini və müasir
vəziyyətini araşdıran mükəmməl
məlumat bazası kimi dəyərləndirib.
Onun fikrincə, kitab yaradıcı insanlar, xüsusən mətbuat işçiləri və bu
sahənin mütəxəssisləri üçün zəngin
məlumat mənbəyidir.
“İnformasiya yaradıcılığı: standartlar və yeni yanaşmalar” kitabı
rəsmi mənbələrə, arxiv materiallarına, xaricdə və Azərbaycanda nəşr
olunmuş elmi-nəzəri tədqiqatlara,
dövri mətbuata, internet resurslarına
istinadla hazırlanıb.

Qarabağla, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
çox kitab yazılıb, həqiqətləri bilmək üçün
çox əsərin oxucusu olmuşuq. Saxtalaşdırılmış erməni yazılarına elmi əsaslarla,
faktlarla, haqlı mübarizəni əks etdirən real,
canlı çağırışlarla cavab verən son ayların
bir kitabı bu gün ictimaiyyətin diqqətini
xüsusilə cəlb etdi. Bu, Milli Məclisin deputatı,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məlahət
İbrahimqızının elmi araşdırmaları, stenoqramlar, aktlar, xəritələr, Qarabağ və Qarabağ
münaqişəsinin gerçək tarixi, onun mahiyyəti
haqqında obyektiv və tam doğru təsəvvürləri
aşkara çıxaran “Münxendən başlayan Zəfər“
kitabıdır. Müəllif kitabı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü və Vətən
torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda canından
və həyatından keçmiş əziz şəhidlərimizin
xatirəsinə ithaf edib.

“Münxendən başlayan Zəfər”
Kitabın redaktoru və siyasi məsləhətçisi,
siyasi elmlər doktoru, professor Əli
Əhmədovdur. Nəşrin əsas mövzusu 15
fevral 2020-ci il tarixdə Almaniyada keçirilmiş
Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində
Ermənistan -- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair paneldə “ Mən buraya
həqiqətləri söyləməyə gəlmişəm “ -- fikrini
bəyan edən Prezident İlham Əliyevin çıxışındaki hər bir məsələnin arxasında
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən problem
barədə qəbul olunmuş hüquqi sənədlərlə
və dünya ictimaiyyətinə yönələn 10 milyonluq Azərbaycan xalqının haqq səsinin bütün
mahiyyətini əks etdirir. Paneldəki diskusiyanın
stenoqramı olduğu kimi kitabda öz əksini tapır.
Moderatorun Prezident İlham Əliyevə “Hazırkı tarixi məqamda daha vacib olan nədir?
Beynəlxalq ictimaiyyət prosesi irəliyə doğru
aparmaq və münaqişənin sizin üçün ən məqbul
və sülh yolu ilə həlli üçün nə edə bilər ? -- sualına möhtərəm Prezidentin birdəfəlik nöqtə qoyulan cavabı: “ Beynəlxalq ictimaiyyətin nə etməli
olduğu məsələsinə gəlincə, düşünürəm ki, ən
vacib olan odur ki, beynəlxalq ictimaiyyətdən
danışan zaman, əsasən, ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin səylərini nəzərdə tuturuq. Onlar,
nəhayət Ermənistan tərəfinə çox aydın şəkildə
izah edilməlidir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistan
deyil, Dağlıq Qarabağ müstəqil ölkə deyil !
Heç kim bu qeyri - qanuni qurumu tanımır. Bu
birincisidir. İkincisi, düşünürəm ki, Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməklə
bağlı beynəlxalq təzyiq daha çox Ermənistana
göstərilməlidir. Çünki BMT Təhlükəsizlik Şurasından daha yuxarı olan beynəlxalq orqanlar
yoxdur. Onlar 4 qətnamə qəbul ediblər. Onları
yoxlamaq çox asandır. Mütəxəssislərə onların
nömrələri məlumdur. Onlar nə deyir: “ Erməni
qoşunları işğal edilmiş ərazilərdən dərhal və
qeyri-şərtsiz çıxarılmalıdır. Təkcə Dağlıq Qarabağ işğal edilməyib. Həmçinin onun ətrafındakı
7 rayon da işğal olunub. Bu, həmin 7 rayondur
ki, ermənilər heç vaxt orada yaşamayıb. Dağlıq
Qarabağ və qədim şəhərimiz olan Şuşadan
bütün azərbaycanlılar etnik təmizlənməyə
məruz qalıb. Ermənilər bizim xalqımıza,
mədəniyyətimizə qarşı soyqırımı törədiblər,
məscidlərimizi, məzarlarımızı dağıdıblar,
şəhərlərimizin adlarını dəyişdiriblər. Onlar hazırda bütün işğal edilmiş ərazilərdən ibarət olan
Dağlıq Qarabağın xəritəsini çap ediblər. Sonra
onlar deyirlər ki, biz bu reallıqlarla razılaşmalıyıq. Ona görə də beynəlxalq ictimaiyyət izah
etməlidir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır.
İkincisi, təcavüzkara ciddi təyziq göstərilməlidir
ki, dayansın”.
Bu danışqlar münaqişənin yol xəritəsidir.
Müəllif siyasi baxışlarında xəritənin vacib
arqumentlərini, Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanın danışıqlar prossesinə sadiq
olduğunu, ərazi bütövlüyünün danışıqlar yolu
ilə bərpa edilməsinə, nəticə olmasa, seçimin
nəzərdən keçirilməyini qarşıda duran əsas
məsələ olacağını diqqətə çatdırır.
Müəllif “Erməni xisləti”, “Erməni yalanının
Münxendə ifşası”, “Ermənistanda Azərbaycan
türklərinin silinməz izləri”, “Tarixi ədalətsizlik:
deportasiya, etnik təmizləmə və soyqırım”
başlığı ilə böyük araşdırmalar apardığı, tarixi
faktlarla erməniləşdirmə siyasətinin, erməni
terrorozminin xronologiyasını yazmaqla, onları

ifşa edir. Məsələyə faktlarla yanaşaraq, hər bir
oxucusda tarixi yaddaşı yaşatmaq prinsipi böyük əhəmiyyətə malikdir. Müəllif Azərbaycana
aid XVIII – XX əsr xəritələrini də kitabında əks
etdirməklə, Azərbaycanın əraziləri haqqında
əyani təsəvvür yaradır, tarixin zamanlarında
sərhədlərin bölünməsi vəziyyətini göstərə bilir.
Diqqət çəkən məqamlardan biri də Azərbaycan
Kommunist Partiyası MK rəhbərləri haqqında verilən məlumatlar, erməni bolşevik
kommunistlər olan Levon Mirzoyan, Ruben Rubenov və başqalarının Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi dövrlərlə oxucusunu tanış etməkdir. Belə
məlumatlar gənc nəslin və siyasətlə çox maraqlanan insanlar üçün yeni faktlar kimi maraqla
qarşılanır.
Bu kitabı oxuyarkən hər birimizə tarixi həqiqətləri öyrənməklə bərabər, erməni
millətçilərinin XIX – XX əsrlərdə uydurduqları
saxta erməni tarixinin ifşa edildiyini sübut edən
sənədlərlə də tanış oluruq. Bundan başqa
ötən iki yüz ildə bölgədə baş verən tarixi
proseslərdə erməni ideoloqlarının məqsədli
və məkrli planlarının aşkar olunmasına, yalan
və uydurmaların ifşasına, tarixi gerçəklərin
bərqərar olunmasına aid məlumatlar da lakonik, aydın şəkildə bizi məlumatlandırır. 1978-ci
ildə Ağdərədə ermənilərin 1828-ci ildə İrandan
Azərbaycan torpaqlarına köçürülmələrinin
150 illiyi münasibəti ilə qoyduqları, üzərində
ermənicə “Marağa – 150 il ” yazılmış abidənin
fotosu kitabın sonluğu kimi dəyərli epiloq rolunu
oynayır.
Münxendən başlanan zəfər Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının
rəhbərliyi ilə 27 sentyabr tarixindən başlanan
44 günlük Vətən müharibəsi dövründə müzəffər
ordumuzun rəşadəti nəticəsində 30 illik həsrətə
son qoydu, erməni terrorçularının işğalı altında
olan torpaqlarımız azad olundu, xalqımız 8 noyabr – Şuşanın azad olunması gününü -- Zəfər
Günü kimi qeyd etdi.
Bu gün qədim, tarixi torpaqlarımıza -- doğma ocaqlarına qayıdacaq günü səbirsizliklə
gözləyən insanlar haqq və ədalətin Qələbəsinin
sevincini yaşayır, möhtərəm Prezidentin
Şuşanı Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı
elan etməsini fəxr və qürurla qarşılayırlar.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün
tarixi abidələrimiz, evlərimiz bərpa ediləcək,
şəhərlərimiz, qəsəbə və kəndlərimiz azad,
xöşbəxt həyatına başlayacaq.
Prezident İlham Əliyev şanlı Qələbə ilə
Azərbaycanın ərazi bütovlüyünü bərpa etməklə
“Qarabağ Azərbaycandır !” qətiyyətini və Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı olduğunu bir
daha sübuta yetirdi və bütövləşmiş ölkəmizin
dünyada tanınmasına nail oldu.
Müəllif mövzunun tarixi əhəmiyyətini və
mahiyyətini oxucuya daha dəqiq çatdırmaq
üçün dünyanın nüfuzlu universitetlərinin
tədqiqatçı alimlərinin, Azərbaycan, erməni tarixi
mənbələrinin, statistik, etnoqrafik, toponimlərə
əsaslanan ensiklopediyaların, Qarabağla
əlaqədar siyasi, iqtisadi, mədəni, sosioloji
məlumatlarla zəngin ədəbiyyatlardan istifadə
etmişdir.

Vüsalə FƏTƏLİYEVA,
Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının
müavini, YAP Şuşa Rayon Qadınlar
Şurasının sədri

TÜRKSOY-un, Türk Şurasının, Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun nümayəndə
heyəti Füzuli rayonuna səfər edib
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının (TÜRKSOY), Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ), Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
nümayəndə heyəti işğaldan azad olunan Füzuli rayonuna səfər edib. Nümayəndə
heyəti TDƏŞ-in baş katibi Bağdat Amreyev, TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinov, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva, TDƏŞ baş
katibinin müavini Qismət Gözəlov, Xarici İşlər Nazirliyinin İkinci Avropa idarəsinin
rəis müavini Zamin Əliyev, TDƏŞ-in layihə direktorları Fərrux Cumayev, Bobur
Taqayev, TÜRKSOY-un əməkdaşı Elçin Qafarlı, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
əməkdaşı Afət Kazımbəyli və digər şəxslərdən ibarətdir.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki,
əvvəlcə qonaqlar Füzuli-Şuşa yolunun tikintisi ilə tanış olublar. Sonra Füzuli şəhərində
ermənilərin 27 il ərzində törətdikləri vandalizmi öz gözləri ilə görüblər. Məlumat verilib
ki, ermənilər işğal etdikləri Füzuli şəhərində
və rayonun kəndlərində yaşayış evlərini,
ictimai binaları, məktəbləri, uşaq bağçalarını, xəstəxanaları, istehsal müəssisələrini
talan edib, dağıdıb və yandırıblar. Rayonda
qəbiristanlıqlar, tarixi, mədəni abidələr də
erməni vandalizminə məruz qalıb. Qonaqlar
Füzuli şəhərinin küçələri ilə gəzib, dağıdılmış məscidin, mədəniyyət evinin və “Araz”
qəzetinin redaksiyasının binalarına baxıblar.
Səfər zamanı TÜRKSOY-un dəstəyi ilə
yeni nəşr edilən Türkiyənin milli şairi Kenan
Çarboğanın “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı
əsasında nəzmə aldığı “Korkutname” əsərinin
təqdimatı olub.
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidenti Günay Əfəndiyeva səfər barədə
təəssüratlarını jurnalistlərə bölüşərək de-

yib: “Yenidən Füzuli şəhərinə gəldiyim üçün
qürur hissi keçirirəm. Digər tərəfdən buradakı abidələri bu vəziyyətdə görmək ürəyimi
ağrıdır. Minilliklərin sınağından keçən, tarixin
yadigarı olan bu abidələr indi dağıdılmış
vəziyyətdədir. Əslində, tariximizə, insanlığa
yönəlmiş bir cinayətdir. Bu, məqsədyönlü
cinayət əməlləridir. Dünya ictimaiyyəti
tərəfindən mütləq pislənilməlidir. Əminəm
ki, dövlətimiz buranı, eyni zamanda, Şuşanı, Ağdamı, Zəngilanı, Kəlbəcəri, Qubadlı,
Laçını və digər yerlərimizi bərpa edəcək,
burada yenidən muğam səsləri eşidiləcək,
sənətkarlarımız öz əsərlərini yaradacaqlar.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu
da öz dəstəyini əsirgəməyəcək”.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev isə deyib:
“Füzuli həqiqətən də yerlə-yeksan edilib.
Düşünürəm ki, qardaş Azərbaycan xalqı
Füzulini bərpa edəcək və bu şəhər ən gözəl,
abad şəhərlərdən biri olacaq”.
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qaldırmaq barəsində” qərar qəbul
etdilər. DQMV xalq deputatları
Sovetinin tərkibində 140 deputatdan 110-u erməni, digərləri isə
azərbaycanlı idi. Azərbaycanlılar isə
bu iclasa buraxılmamışdılar.
Lakin onu qeyd etmək vacibdir
ki, erməni siyasətçilərinin iddia etdiyi
saxta tezis ortaya atılana qədər
DQMV-yə rəhbərlik edənlərdən
heç biri DQMV iqtisadiyyatının
Ermənistandan asılılığından,
vilayətin geriliyindən danışmamış,
əksinə, vilayətin sosial-iqtisadi
inkişafının Azərbaycanın başqa
bölgələrinə, hətta, Ermənistanın
özünə nisbətən sürətlə irəli getdiyini daim qeyd edirdilər. Baş

yanaşması nəticəsində Dağlıq
Qarabağ və Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar hərbi təcavüzə
məruz qalmaqla yanaşı, kütləvi
şəkildə öz doğma yurdlarından
çıxarıldılar.
Nəticədə, SSRİ rəhbərliyinin
çox ciddi və bağışlanılmaz səhvləri
və ermənipərəst siyasəti 1988-ci
ilin sonu – 1989-cu ilin əvvəllərində
vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə
gətirib çıxardı, DQMV və
Azərbaycanın Ermənistanla
həmsərhəd bölgələrində erməni
təcavüzü daha geniş miqyas aldı.
Bu illərdə törədilən terror aktları
nəticəsində yüzlərlə azərbaycanlının
həyatına son qoyuldu. Minlərlə

Sovetinin Rəyasət Heyətinin sədri
M.Qorbaçov “DQMV və bəzi başqa
rayonlarda fövqəladə vəziyyət elan
edilməsi haqqında” fərman imzaladı. Azərbaycan SSR Ali Sovetinə
təklif edildi ki, Bakı və Gəncə
şəhərlərində və başqa yaşayış
məntəqələrində qadağan saatlarının
tətbiq edilməsi də daxil olmaqla,
lazımi tədbirlər görülsün.
1990-cı ilin yanvarında
M.Qorbaçov başda olmaqla sovet
imperiyasının rəhbərliyi Bakıda
vəziyyətin öz məcrasından çıxdığını və hakimiyyətin təhlükədə
olduğunu bəhanə edərək qoşunun
yeridilməsi üçün müxtəlif dezinformasiyalar yayırdı. Guya Bakıya

və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin
(ATƏM) Helsinki Yekun aktı, ATƏMin 1989-cu il Vyana görüşünün son
qərarı (Fövqəladə vəziyyətdə və
hərbi münaqişələr zamanı qadın
və uşaq hüquqlarının müdafiəsi
bəyannaməsi), hərbi əməliyyatların
aparılmasını tənzimləyən qüvvədə
olan müqavilələr, əsasən də 1980ci ilin döyüş zamanı yüngül fırlanan və yayılan güllələrin istifadə
edilməməsinin bəyannaməsi (1967-ci
ildə quru döyüşünün qayda və qanunları barədə IV Haaqa müqaviləsi)
də bura daxil olmaqla qüvvədə
olan İnsan hüquqlarına əsaslanan
beynəlxalq bütün müqavilələr kobudcasına pozulmuşdur.

20 Yanvar – müstəqilliyə yol açan
şərəf və qəhrəmanlıq salnaməsi
Azərbaycan xalqının tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil
olmuş 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələrindən artıq 31 il keçir.
Keçmiş sovet dövlətinin hərb maşınının həmin gün Azərbaycan
xalqına qarşı həyata keçirdiyi hərbi təcavüz tarixdə insanlığa
qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qalacaqdır. Milli
azadlıq və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxmış dinc
əhaliyə silahlı təcavüz nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın
qətlə yetirilməsi və yaralanması totalitar sovet rejiminin süqutu
ərəfəsində onun cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya bir daha
nümayiş etdirdi. 1990-cı ildə Bakıda 20 Yanvar və Azərbaycan
tarixində ondan əvvəl baş vermiş faciəli hadisələr XX əsr
boyu xalqımıza qarşı yeridilən düşünülmüş siyasətin növbəti
təzahürü idi. Sovet rəhbərliyinin himayədarlığı ilə başlayan Dağlıq Qarabağ hadisələri, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı və
azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindəki əzəli torpaqlarından
qovulması bu siyasətin mərhələləridir.
Sovet Ordusunun böyük
heyətinin, xüsusi təyinatlı bölmələrin
və daxili qoşunların Bakıya
yeridilməsi xüsusi qəddarlıq və
görünməmiş vəhşiliklə müşayiət
edildi. SSRİ 1956-cı ildə Macarıstana, 1968-ci ildə Çexoslovakiyaya
və 1979-cu ildə Əfqanıstana qarşı
həyata keçirdiyi hərbi müdaxiləni
hətta o zamankı Sovet İttifaqının
müttəfiq respublikalarından biri olan
Azərbaycanda da təkrarlamaqdan
çəkinmədi. SSRİ-də və dünya sosializm sistemində iqtisadi, siyasi və
sosial sahədə uzun müddət formalaşan böhran 1980-ci illərin sonlarında
daha da kəskin xarakter aldı. Soyuq
müharibənin başa çatmasından
sonra postsovet məkanında milli
zəmində münaqişələrin başlanması, eləcə də sovet ordusunun
1986-cı ildə Alma-Ataya, 1989-cu
ildə Tbilisiyə, 1990-cı ildə Bakıya, 1991-ci ildə isə Vilnüsə hərbi
müdaxiləsi də SSRİ-nin süqutunu
xeyli tezləşdirdi. SSRİ-nin süqutu
ərəfəsində Azərbaycanda Dağlıq
Qarabağ, Gürcüstanda Abxaziya və
Cənubi Osetiya, Moldovada Dnestryanı, Qırğızıstanın Oş vilayətindəki
faciəli hadisələr və Özbəkistanın
Fərqanə vadisində Mesxeti
türklərinə qarşı etnik təmizləmə
və qırğın dalğası çoxmillətli dövlət
olan SSRİ-də sabitliyi pozdu və real
münaqişə ocaqlarına çevrildi. Bu
münaqişələr beynəlxalq hüququn
prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasına, dövlətlərin ərazi bütövlüyü
və suverenliyinin ciddi təhlükəyə
məruz qalmasına gətirib çıxartdı.

20 Yanvara aparan yol

Heç şübhəsiz ki, 1990-cı il
yanvarın 20-də Bakıda baş verən
hadisələri Qarabağdakı erməni
təcavüzündən ayrıca təhlil etmək
düzgün olmazdı. Hər dəfə Qarabağa dair ərazi iddiaları kənardan,
məhz, Ermənistanın təbliği, təhriki
və təzyiqi ilə ortaya atılırdı. Heç
şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi
iddiaları birdən-birə deyil, xaricdə
olan himayədarları tərəfindən hələ
xeyli əvvəl diqqətlə və hərtərəfli plan
əsasında hazırlanmışdı.
1985-ci ilin martında
M.S.Qorbaçovun Sov. İKP MK-nın
Baş katibi seçilməsindən sonra
Sovetlər İttifaqında yenidənqurma
adı altında bir sıra dəyişikliklər baş
verdi. XX əsrin 80-ci illərinin ikinci
yarısında yaranmış vəziyyətdən
istifadə edərək ermənilər
özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki
himayədarlarının köməyi ilə
“böyük Ermənistan” ideyasını
həyata keçirmək üçün yenidən
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ

bölgəsinə dair ərazi iddiaları irəli
sürdülər.
Ümumiyyətlə, XX əsrin 80-ci
illərinin ortalarından etibarən keçmiş
SSRİ məkanında və ilk növbədə,
Ermənistan SSR ərazisində antiAzərbaycan, antitürk təbliğatı daha
da güclənməyə başladı. Bu proses M.Qorbaçovun SSRİ rəhbəri
seçilməsindən sonra daha geniş
miqyas aldı. 1985-ci ilin əvvəlində
Ermənistan KP MK birinci katibi
K.Demirçiyan Sov.İKP MK-nın
Siyasi Bürosuna qondarma “erməni
soyqırımı”nın 60 illiyi ilə bağlı 24
aprel tarixinin hər il SSRİ-də anım
günü kimi qeyd olunması təklifi ilə
müraciət etmiş, Siyasi Büronun iclasını aparan M.S.Qorbaçov buna razılıq versə də, təklif Heydər Əliyevin,
N.Tixonovun və A.Qromıkonun sərt
və prinsipial mövqeyi ilə qarşılaşmışdır. Lakin ermənilər öz çirkin
niyyətlərindən əl çəkmirdilər.
1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.
İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü,
SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin
birinci müavini Heydər Əliyev Sov.
İKP plenumunda vəzifəsindən
istefa verdikdən bir neçə gün sonra
Sov.İKP MK-nın baş katibi Mixail
Qorbaçovun iqtisadi məsələlər
üzrə müşaviri A.Aqanbekyan
Parisdə “İnterkontinental” hotelində
müsahibəsində DQMV-nin
Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olmasını və bu məsələ üzərində xüsusi
komissiyanın işlədiyini bəyan edərək
Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsi ideyasını irəli sürdü.
Onun verdiyi müsahibə noyabrın
18-də “L'Humanite” qəzetində çap
olundu. Bu müsahibə ermənilərin
Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının başlanması üçün bir siqnal
rolunu oynadı. Bununla yanaşı,
ermənilərin Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsi uğrunda
iki komitəsi–Yerevanda “Qarabağ”
komitəsi və onun Dağlıq Qarabağda
uzun müddət gizli fəaliyyət göstərən
yerli təşkilatı olan “Krunk” açıq fəal
mübarizəyə başlamış, separatçılıq
hərəkatı genişlənmişdi.
Eyni zamanda, 1988-ci il fevralın 18-də M.Qorbaçovun SSRİdə milli münasibətlər məsələsinə
yenidən baxılmasının vacibliyini
bildirməsi vəziyyəti daha da
gərginləşdirdi. Bu çıxışdan istifadə
edən ermənilər fevralın 20-də
DQMV xalq deputatları Sovetinin
XX çağırış növbədənkənar sessiyasında “DQMV-nin Azərbaycan
SSR tərkibindən Ermənistan
SSR tərkibinə verilməsi haqqında
Azərbaycan SSR və Ermənistan
SSR Ali Sovetləri qarşısında vəsatət

verən sonrakı hadisələr DQMV-nin
sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni
siyasətçiləri və onların mərkəzdəki
himayədarlarının irəli sürdükləri
saxta tezisin yalnız bəhanə,
əsas məqsədin isə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiası
olduğunu göstərdi.
Bu dövrdə Ermənistandan
qovulan azərbaycanlıların bir
qismi Sumqayıta üz tutmuş, burada
məskunlaşmışdı. O zamanadək
Ermənistanın 20 rayonundan
təkcə Sumqayıta 18 min 330 nəfər
qaçqın gəlmişdi. Sıralarında 4 rus
ailəsinin olduğu qaçqınların çoxu
küçələrdə evsiz-eşiksiz qalmışdı.
Yaranmış gərgin şəraitdə, ermənilər
tərəfindən qabaqcadan hazırlanmış plan əsasında və onların
bilavasitə iştirakı ilə fevralın 28-29da Sumqayıtda baş verən kütləvi
iğtişaşlar nəticəsində 26 erməni, 6
azərbaycanlı qətlə yetirildi. Bədən
xəsarəti alan 198 nəfərin 87 nəfəri
xəstəxanaya yerləşdirildi. 60 mənzil
qarət edildi, 14 avtomaşın yandırıldı, 8 avtomaşın zədələndi, 16
ticarət obyektinin şüşələri qırıldı.
Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyinin 17 avtomaşını əzildi.
Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar
istintaq zamanı 1988-ci il fevralın
28-29-da Sumqayıtda baş verən
hadisələrin kökündə “Krunk” və
“Qarabağ” təşkilatlarının erməni
millətçi hərəkatı üçün vəsait
topladığı, ümumi büdcəyə pul
ödəməyənləri isə cəzalandırmaq
qərarına gəldikləri, elə məhz buna
görə də Sumqayıtda evlərinə hücum
edilən ermənilərin məhz “Krunk”
təşkilatına pul ödəməyən ermənilər
olduqları haqda fikirlər təsdiqini tapırdı. Faktlar sübut edir ki, törədilmiş
talanlar təsadüfi olmamışdır. Qeyd
etmək lazımdır ki, talanlar başlamazdan əvvəl şəhərdə yaşayan
imkanlı ermənilərin əksəriyyəti
Sumqayıtı tərk etmiş, şəhərdə qalan
imkansız ermənilərin bəziləri zərər
görmüşdülər. Erməni millətçilərinin
tarixində ermənilərin bu üsuldan
istifadə etdikləri haqqında kifayət
qədər tutarlı faktlar mövcuddur.
Yəni, Sumqayıtda da baş verəcək
hadisələr əvvəlcədən planlı şəkildə
hazırlanmış və yerli ermənilər
xəbərdar edilmişdi. Bununla yanaşı,
baş vermiş talan və qətllərdə
erməni millətindən olanlar xüsusi
tapşırıqla “fəallıq” göstərmiş, öz
millətindən olanlara qarşı amansızlıq etmişlər. Sonradan istintaqla
müəyyən edilmişdir ki, iğtişaşların
təşkilatçılarından biri milliyyətcə
erməni Eduard Qriqoryan olmuşdur.
Belə ki, istintaq materiallarının araşdırılması zamanı bir sıra mühüm
məqamlar ortaya çıxdı. Sənədlər
təsdiq edir ki, Eduard Qriqoryan və
onun rəhbərlik etdiyi qrup iğtişaşlar
zamanı daha çox qəddarlıq edərək
6 ermənini qətlə yetirmişdir.
1988-ci il sentyabrın 18-də
DQMV-də xüsusi vəziyyət elan edildi
və qadağan saatı qoyuldu. Lakin
xüsusi vəziyyətin tətbiq olunması da
DQMV-də və Ermənistanda zorakılığın qarşısını ala bilmədi. İttifaq
orqanlarının hadisələrə birtərəfli

azərbaycanlı SSRİ-nin hakim
dairələri tərəfindən himayə edilən
ermənilərin işğalçılıq siyasətinin
qurbanı oldu.
1988-ci ilin sonunda ermənilər
Ermənistanda genişmiqyaslı etnik
təmizləmə – azərbaycanlılardan
təmizləmək aksiyasını həyata
keçirdilər. Belə ki, 1988-ci il noyabrın
22-dən dekabrın 7-dək olan müddət
ərzində azərbaycanlılar yaşayan
22 rayonda 170 sırf və 94 qarışıq
(ermənilərlə) yaşayış məskənləri boşaldılmış, nəticədə 250 mindən artıq
azərbaycanlı əhali Azərbaycana
qovulmuşdur. Həmin vaxt 216
azərbaycanlı, o cümlədən 57 qadın,
körpə və 18 uşaq qətlə yetirilmişdir.
1989-cu il yanvarın 12-də SSRİ
Ali Soveti Rəyasət Heyəti Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR
tərkibində muxtar vilayət statusunu
saxlamaqla DQMV-də xüsusi idarə
formasının tətbiq edilməsi haqqında
fərman qəbul etdi. Həmin fərmanla
DQMV-də bilavasitə SSRİ-nin ali
dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarına tabe olan Xüsusi İdarə Komitəsi
yaradıldı. Xüsusi İdarə Komitəsi
“millətlərarası münasibətlərin daha
da kəskinləşməsinin qarşısını
almaq və bu regionda vəziyyəti
sabitləşdirmək” adı altında yaradılsa
da, fərmanda göstərilənlərin əksinə
olaraq, bu komitənin fəaliyyəti
dövründə DQMV-də vəziyyət daha
da kəskinləşmişdi.
Bununla yanaşı, Ermənistan
SSR Ali Soveti 1989-cu il dekabrın
1-də Azərbaycanın suverenliyini
kobud surətdə pozaraq DQMV-nin
Ermənistan SSR ilə birləşdirilməsi
haqqında Konstitusiyaya zidd
qərar qəbul etdi. Birbaşa SSRİ
rəhbərliyinin açıq himayədarlığı
sayəsində DQMV iqtisadiyyatının
və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması və
Ermənistana istiqamətləndirilməsi
baş verdi. Bütün rayon partiya
komitələri Ermənistan KP-nın
tərkibinə daxil oldu. Azərbaycanın
bütün dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və DQMV
ərazisində Ermənistanın bayrağı və
gerbi asıldı. Bununla da, Ermənistan
beynəlxalq hüququn əsas norma və
prinsiplərini pozaraq Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünə qarşı iddialarını
rəsmən elan etdi.

Qanlı faciə

Belə bir şəraitdə sovet rəhbərliyi
nəinki münaqişənin qarşısını almaq
üçün qəti tədbirlər görməmiş,
əksinə, 1990-cı ilin yanvar ayında Azərbaycana yeridilən ordu
hissələrinin tərkibinə Stavropol, Krasnodar və Rostovdan
səfərbərliyə alınmış xüsusi təlim
keçmiş erməni əsgər və zabitləri,
eləcə də sovet hərbi hissələrində
xidmət keçən ermənilər, hətta
erməni kursantlar da daxil edilmişdi.
Ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli
sürən Ermənistanın təcavüzkarlıq
siyasəti və keçmiş SSRİ
rəhbərliyinin onlara himayədarlığına
öz qəti etirazını bildirən geniş xalq
kütlələrinə qarşı sovet ordusunun
xüsusi təlim keçmiş hissələrindən
istifadə olunması 1990-cı il yanvarın
20-də qanlı faciəyə gətirib çıxardı.
1990-cı il yanvarın 15-də SSRİ Ali

Şuşa–mədəniyyətimizin paytaxtı
Deputat qeyd etdi ki, Şuşa
Azərbaycanın mədəniyyət
mərkəzlərindən biridir. Heç də təsadüfi
deyildir ki, 17 məscid, 6 karvansara,
3 türbə, 2 mədrəsə, bir neçə kilsə və
monastr, 2 qəsr və 72 mühüm sənət və
tarixi abidələrdən ibarət bütün məkan
adları azərbaycanlıların adı ilə bağlı, əhalisi yarandığı dövrdən etibarən
ancaq azərbaycanlılardan ibarət olan və
dövlətimizin böyük səyi nəticəsində 24
oktyabr 2001-ci ildə UNESCO-nun Təcili
Qorunmaya Ehtiyacı olan Maddi-Mədəni
İrsin ilkin siyahısına daxil edilmiş tariximemarlıq qoruğuna sahib olan Şuşa

P

rezident İlham Əliyev 17 ildir ki,
Azərbaycanın Prezidentidir. Bu illər
ərzində yetişən insanlar 30 ildən bəri
işğal altında inləyən torpaqları azad etdilər.
Bütün nəsillərdən olan vətəndaşların bu
Qələbədə böyük zəhmət payı var. Xüsusilə
Şuşanın işğaldan azad edilməsi ordumuzun
böyük peşəkarlığından və tükənməz milli ruhundan xəbər verir. Şuşa – mədəniyyətimizin
paytaxtı elan edildi. Dövlət başçısı, Ali
Baş Komandan İlham Əliyev, Birinci vitseprezident Şuşaya səfər etdilər. Bu parlaq
qələbəmizin əsas nişanələrindən biri kimi dəyərləndirilməlidir. Bu fikirləri
Milli Məclisin deputatı Məzahir Əfəndiyev bildirdi.

qoşun hərbi qulluqçuların ailələrini
qorumaq, hakimiyyətin zorakılıqla ələ
keçirilməsinin qarşısını almaq üçün
yeridilmişdi. Əslində isə bu tamamilə
saxta bir tezis idi. Çünki sovet
rəhbərliyinin “dəlilləri” hətta həqiqətə
yaxın olsaydı belə, Bakıya xüsusi
təlim keçmiş qoşun göndərməyə ehtiyac yox idi. Ona görə ki, həmin vaxt
burada daxili qoşunların 11 min 500
əsgəri, Müdafiə Nazirliyinə tabe olan
Bakı qarnizonunun çoxsaylı hərbi
hissələri, hava hücumundan müdafiə
qüvvələri, eləcə də 4-cü Ordunun
komandanlığı da Bakıda yerləşirdi.
Bütün bunlara baxmayaraq, 1990-cı il yanvarın 19-da
M.Qorbaçov SSRİ Konstitusiyasının
119-cu, Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 71-ci maddələrini kobud
şəkildə pozaraq, yanvarın 20-dən
Bakıda fövqəladə vəziyyət elan
edilməsi haqqında fərman imzaladı.
Lakin əhalinin bundan məlumatsız
qalması üçün SSRİ DTK-nın “Alfa”
qrupu tərəfindən yanvarın 19-da
saat 19.27-də Azərbaycan televiziyasının enerji bloku partladıldı, respublikada televiziya verilişləri dayandırıldı. Gecə isə qoşun fövqəladə
vəziyyət elan edilməsindən xəbərsiz
olan şəhərə daxil oldu və dinc
əhaliyə amansız divan tutuldu.
M.Qorbaçovun fərmanı qüvvəyə
minənədək – yanvarın 20-də saat
00-dək artıq 9 nəfər öldürülmüşdü.
Bakıda fövqəladə vəziyyətin elan
olunması haqqında məlumat isə
əhaliyə yalnız yanvarın 20-də səhər
saat 7-də respublika radiosu ilə
çatdırıldı. Artıq yanvarın 20-də 131
insan öldürülmüş: onlardan 117-si
azərbaycanlı, 6-sı rus, 3-ü yəhudi,
3-ü tatar; 744 nəfər ağır yaralanmış
(onların arasında 25 qadın və 20
uşaq var idi ki, onlardan da bəziləri
ömürlük şikəst oldu); 4 nəfər itkin
düşmüş; 881 nəfər isə qanunsuz
həbs edilmişdir. Sovet qoşunları
fövqəladə vəziyyət elan olunmayan
rayonlara - yanvarın 25-də Neftçalaya, bir gün sonra isə Lənkərana
yeridilmiş, nəticədə hər iki rayonda
dinc insanlar qətlə yetirilmişlər.
Beləliklə, sovet qoşunlarının Bakıya
və Azərbaycanın digər rayonlarına hərbi müdaxiləsi nəticəsində
öldürülən insanların sayı rəsmi
olaraq 147-ə çatmışdı.
Həmin qanlı hadisə ilə əlaqədar
beynəlxalq hüquq-müdafiə
təşkilatı olan “Şit” ekspertlərinin
hesabatında deyilirdi ki, adamları xüsusi qəddarlıqla və yaxın məsafədən güllələmişlər.
Məsələn, Y.Meyeroviçə 21,
D.Xanməmmədova 10-dan çox,
R.Rüstəmova 23 güllə vurulmuş,
xəstəxanalar, “təcili yardım” maşınları atəşə tutulmuş, həkimlər öldürülmüşdür; adamlar süngü-bıçaqla
qətlə yetirilmişdir. Onların arasında
hər iki gözü tutulmuş B.Yefimtsev
də var. “Kalaşnikov” avtomatının
ağırlıq mərkəzi dəyişən 5,45 çaplı
güllələrindən istifadə edilmişdir.
Bakıya hərbi müdaxilə zamanı
1948-ci ilin İnsan Hüquqları haqqında Bəyannamə, 1966-cı ilin
Vətəndaş və Siyasi İnsan Hüquqları
haqqında Beynəlxalq pakt, 1966-cı
ilin Mədəni, Sosial və İqtisadi Hüquqları haqqında Beynəlxalq pakt və
1975-ci ilin Avropada Təhlükəsizlik

şəhəri bu gün öz dirçəlişinə mədəniyyət
paytaxtı kimi başlamışdır.
Şuşanın Azərbaycan mədəniyyətinin
paytaxtı elan edilməsi onun
mədəni həyatını qısa müddətdə
bərpa edəcəkdir. Həmçinin bu,
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin
burada keçiriləcəyi anlamına gəlir.
Öz növbəsində bu da Qarabağın
bütün mədəniyyət nümunələrinin
dirçəldilməsinə və dünyaya bir daha
“Qarabağ Azərbaycandır!” şüarını
çatdırmağa imkan verəcəkdir. Bunun
üçün, ilk növbədə, erməni vandalizmi nəticəsində zərər dəymiş abidələr
tezliklə öz tarixi simasına qovuşmalı,
poeziya günləri və “Xarı bülbül” festivalı bərpa olunmalı, işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda muğam mərkəzləri

Dünyanın reaksiyası
Yanvarın 20-də artıq bütün
dünya Bakıda törədilmiş dəhşətli
qırğından xəbər tutdu. Artıq sovet qoşunlarının Bakıya hərbi
müdaxiləsi dünyanın bir sıra
ölkələrində etirazla qarşılandı.
Belə ki, Bakıda törədilən cinayətlər
qonşu və qardaş Türkiyədə sərt
reaksiyalara səbəb olmuş, ölkənin
hər yerində mitinq və nümayişlər
keçirilmişdir. Ankara, İstanbul, Qars,
İzmir, Kayseri və başqa şəhərlərdə
keçirilən mitinq və nümayişlərdə sovet rəhbərliyinin törətdiyi bu cinayəti
müdafiə edən Amerika Birləşmiş
Ştatları pislənmişdir. Eyni zamanda,
Türkiyənin rəsmi şəxsləri, Türkiyə
hökuməti Bakıda törədilən hadisəni
tənqid etməklə yanaşı, Azərbaycana
yardım göstərilməsi təklifi ilə də
çıxış etmişlər. Bununla yanaşı,
Türkiyə və İranın kütləvi informasiya
vasitələri sovet qoşunlarının Bakıda
törətdiyi qanlı hadisəni kəskin tənqid
etmiş və bunu qırğın adlandırmışdır.
Qərb ölkələrinin mövqeyinə
gəldikdə isə, Sovet İttifaqının
Azərbaycana hərbi müdaxiləsinə
müxtəlif reaksiyalar vermişlər. Bu
reaksiyalar ümumilikdə müsbət
olsa da, obyektiv reallığı tam əks
etdirmirdi. Məsələn, ABŞ hökuməti
bu hərbi müdaxiləni anlayışla
qarşıladığını bildirmişdir. Avropa
İttifaqının rəsmi nümayəndəsi Qeor
isə demişdir ki, qan axıdılmadan
yenidənqurma tətbiq edilə bilməz.
Avropanın müxtəlif yerlərindən
gələn fikirlər isə Qərbin mövqeyini
izah etmək baxımından maraqlıdır.
Məsələn, “Ştern” məcmuəsi və
“Tribuna lyudu” qəzeti bu hadisələri
qeyri-obyektiv işıqlandırmış,
qüvvədən istifadə olunmasının
zəruri olduğu bildirmişdir.
Nəticədə, Bakıda baş verən
hadisələr dünya ictimaiyyətinə yanlış izah edilirdi. Bundan əlavə, “LosAnceles Tayms”, “Vaşinqton Post”,
“Krisçen Sayens Monitor”, “NyuYork Tayms”, “Baltimor San” mətbu
orqanlarında, eləcə də, bir sıra xarici
radiostansiyaların məlumatlarında
Bakıda baş verən hadisələrə,
xüsusilə, sovet ordusunun hərbi
müdaxiləsinə haqq qazandırılmasa da, çox vaxt bu qanlı cinayətə
laqeyd münasibət özünü göstərirdi.
Sovet rəhbərləri ordunun Bakıya
göndərilməsi qərarını müxtəlif cür
izah edirdilər.
Faciədən bir neçə il sonra, yəni
1994-cü ilin yanvarında bu qanlı cinayətin başında duran SSRİ
müdafiə naziri, marşal Yazov DFVK
işi üzrə prosesdə ifadə verərkən
bildirmişdi: “1990-cı il yanvarın
19-da Qorbaçov məni, Bakatini və
Kryuçkovu yanına çağırıb Bakıda
fövqəladə vəziyyət tətbiq etmək
əmrini verdi. Mən heç bir yazılı
qərar, heç bir fərman görməmişəm”.
Daxili işlər naziri Bakatin isə yanvarın 21-də Azərbaycan Daxili İşlər
Nazirliyində keçirdiyi görüşdə bəyan
etmişdir ki, “əgər siz (Azərbaycan
xalqı nəzərdə tutulur – E.Ə.) sovet
hakimiyyətini istəməsəniz, sizinlə
uzunmüddətli müharibə olacaq”.
1990-cı ildə Bakıda baş
verən qırğına şəxsən qol çəkmiş
M.Qorbaçov həmin il Beynəlxalq No-

yaradılmalıdır. Bu cür tədbirlər Şuşanın
timsalında Azərbaycanı bütün regionun mədəniyyət brendinə çevirməli və
Azərbaycanın mədəniyyət siyasətinə
öz töhvəsini verməlidir. Ali Baş Komandan Şuşada bildirdi ki, bu şəhəri
Cıdır düzüsüz təsəvvür etmək mümkün
deyil, Azərbaycanı isə Şuşasız təsəvvür
etmək mümkün deyil. Biz Şuşaya
qayıtmışıq, Cıdır düzünə qayıtmışıq və
tarixi yerdə bundan sonra muğam səsi
eşidiləcək, Azərbaycan mahnıları ifa
olunacaq, böyük tədbirlər keçiriləcək,
toy-bayram olacaq. Dövlətimizin başçısı
qeyd etdi ki, indi Cıdır düzü də, Şuşa
da, Qarabağ da azaddır. Bu torpağın
sahibləri qayıdıblar, əllərində silah,
əllərində bayraq, ürəklərində Vətən
sevgisi. Vətən sevgisi bizi Qələbəyə

bel Sülh mükafatına layiq görüldü.
1995-ci il aprelin 27-də Türkiyədə
səfərdə olan keçmiş SSRİ prezidenti
Mixail Qorbaçov İstanbulun Çırağan
sarayında onun şərəfinə verilən
ziyafətdə çıxış edərkən öz siyasi
bioqrafiyasının bəzi məqamlarına
toxunmuş və 1990-cı il 20 Yanvar
hadisələrindən danışarkən öz günahını acizanə şəkildə etiraf edərək
bildirmişdi: “Bakıda fövqəladə
vəziyyət elan etmək və oraya qoşun
göndərmək mənim siyasi həyatımın
ən böyük səhvi idi”.

Hadisələrə
siyasi-hüquqi qiymət

Sovet qoşunlarının 1990-cı
il yanvarın 20-də Bakıya hərbi
müdaxiləsi zamanı yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev bütün
çətinliklərə baxmayaraq yanvarın 21-də siyasi iradə nümayiş
etdirərək, Moskvadakı Azərbaycan
Nümayəndəliyinə gəlmiş və SSRİ
rəhbərliyinin törətdiyi bu cinayəti
qətiyyətlə ittiham edərək bəyanatla
çıxış etmiş, sovet rəhbərliyinin
Azərbaycan xalqına qarşı həyata
keçirdiyi kütləvi qırğın əməliyyatını
kəskin pisləmişdi.
1993-cü ilin ikinci yarısında
ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanda
müstəqil dövlətçilik ideyalarının
bərqərar olmasına şərait yaratdı.
Bundan sonra, 1990-cı ilin Qanlı
Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində
tam siyasi-hüquqi qiymət verildi. “20
Yanvar faciəsinin 4-cü ildönümünün
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 5 yanvar
1994-cü il tarixli fərmanında deyilirdi:
“Xalqımızın tarixinə Qanlı Yanvar
faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı
ilin yanvarın 20-də Azərbaycan öz
azadlığı və müstəqilliyi uğrunda ilk
şəhidlərini vermişdir. Tarixin yaddaşına qanla yazılmış həmin gündən bizi
4 illik zaman məsafəsi ayırır. Təəssüf
ki, 4 il ərzində 20 Yanvar hadisələrinə
dövlət səviyyəsində lazımi siyasi-hüquqi qiymət verilməmişdir”.
Fərmanda Milli Məclisə 20 Yanvar
hadisələrinə tam siyasi-hüquqi
qiymətin verilməsi, bu məqsədlə
parlamentin xüsusi sessiyasının
keçirilməsi məsələsinə baxılması tövsiyə edilirdi. Milli Məclisdə
müzakirələrin yekunu olaraq 1994-cü
il martın 29-da qəbul edilən qərarda,
nəhayət ki, 1990-cı ilin 20 Yanvar
faciəsinə dövlət səviyyəsində tam
siyasi-hüquqi qiymət verildi.
1990-cı ilin Yanvar qırğını nə
qədər faciəli olsa da, Azərbaycan xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrunda
mübarizə əzmini qıra bilmədi. Həmin
müdhiş gecədə həlak olan Vətən
övladları Azərbaycan tarixinə parlaq
səhifə yazdı, xalqın milli azadlığı,
müstəqilliyi üçün yol açdılar. Nəticədə
müstəqil Azərbaycan dövlətinin
tarixinə qanlı 20 Yanvar faciəsi xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi
kimi yazılmışdır.

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

gətirdi. Vətən sevgisi, vətənpərvərlik
Qələbəmizin əsas amilinə çevrildi.
M. Əfəndiyev bildirdi ki, ölkəmizdə
keçirilən mədəniyyətlərarası dialoq üzrə
dünya forumları, UNESCO ilə mədəni
əməkdaşlıq, beynəlxalq konvensiyaların
ölkəmizdə icrası, Azərbaycan muğamının, xalçaçılıq və zərgərlik sənətinin və
mətbəxinin tanıdılmasında göstərilən
səylər əsrlərdən bəri dünyanın mədəni
irsinə töhfəsini vermiş xalqımızın bu gün
də konsensusa, mədəni münasibətlərə
göstərdiyi diqqətin nümunəsidir. Əminik
ki, bundan sonra da mövcud ənənəmiz
davam etdiriləcək və mötəbər tədbirlərin
əsas ünvanlarından biri kimi, məhz Şuşamız olacaq!

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”
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Qırğızıstanın “Altın körpü” jurnalının son nömrəsi
Vətən müharibəsində Azərbaycanın Qələbəsinə həsr olunub
 Qırğızıstanda türk və rus dillərində nəşr edilən
“Altın körpü” jurnalının son nömrəsi 44 günlük Vətən
müharibəsində Azərbaycan Ordusunun Qələbəsinə və
Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna həsr olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
jurnalın giriş məqaləsi “Türkel”
media qrupunun rəhbəri Hökumə
Xəlilova və Ramiz Məşədihəsənli
tərəfindən yazılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Ermənistanın
işğalından azad olunmuş torpaqlarımıza səfərləri, dövlətimizin
başçısının çıxışları jurnalda əks
olunub.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın, Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin sədri
Mustafa Şəntopun, xarici işlər
naziri Mövlud Çavuşoğlunun,
milli müdafiə naziri Hulusi
Akarın, Özbəkistan Prezidenti
Şavkat Mirziyoyevin, Qazaxıs-

tan Prezidenti Kasım-Jomart
Tokayevin, Pakistanın Baş naziri
İmran Xanın, TÜRKSOY-un Baş
katibi Düsen Kaseinovun, Türk
Şurasının Baş katibi Bağdad
Amreyevin və digərlərinin İkinci
Qarabağ müharibəsi ilə bağlı
fikirləri də jurnalda yer alıb.
Bundan başqa, ötən il dekabrın
10-da Bakıda keçirilmiş Zəfər
paradı, Azərbaycan və Türkiyə
prezidentlərinin paraddakı çıxışları verilib.
Jurnalda, həmçinin
AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin
sədri, OANA-nın vitse-prezidenti
Aslan Aslanovun “Publisistik
düşüncələr: Günəşli payızın qırx
dörd anı” adlı məqaləsi də türk
və rus dillərində dərc olunub.

Azərbaycanda koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesi başlayıb
 Yanvarın 18-də
Azərbaycanda COVID19-a qarşı vaksinasiya
prosesinə səhiyyə işçilərinin
peyvəndlənməsi ilə start verilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Bakı
Sağlamlıq Mərkəzində başlayan vaksinasiya zamanı səhiyyə naziri Oqtay
Şirəliyev, Tibbi Ərazi Bölmələrini
İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə
Heyətinin sədri Ramin Bayramlı, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur
Əliyev, səhiyyə nazirinin müavinləri
Viktor Qasımov, Elsevər Ağayev,
nazirliyin Səhiyyənin təşkili şöbəsinin
müdiri Teymur Musayev, TƏBİB-in
Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu
departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva, TƏBİB-in Tibbi xidmətlər departamentinin rəhbəri Firəngiz Əliyeva
peyvənd olunublar.
Daha sonra O.Şirəliyev
jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Prezident İlham Əliyev və
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın səyi nəticəsində
Azərbaycan əhalisini ilk vaksinasiya edən ölkələr sırasındadır: “Azərbaycan Çinin “Sinovac”
şirkətinin istehsal etdiyi “CoronoVAC”
vaksinini alıb. Vaksin bir neçə ölkədə
kliniki sınaqlardan keçirilib. Peyvəndin
mənfi təsirləri olmayıb. Digər məsələ
həmin vaksinin effektivliyidir. Bununla bağlı müxtəlif ölkələrdən fərqli
nəticələr əldə olunub. Lakin həmin

vaksin çox effektlidir. Vaksin vurduran
insanların müəyyən hissəsi xəstələnə
bilər, lakin onlar bu xəstəliyi çox
yüngül keçirdirlər. Bunların hamısı nəzərə alınaraq “CoronoVAC”
vaksini seçildi. Həmin peyvənd artıq
Azərbaycandadır və bu gündən
ölkəmizdə vaksinasiya kampaniyasına başlanılıb”.
Z.Əliyev bildirib ki, “Azərbaycan
Respublikasında COVID-19 xəstəliyi
əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün
Vaksinasiya Strategiyası”na əsasən,
ilk növbədə, əhalinin sosial və tibbi
cəhətdən yüksək risk qruplarının
peyvənd edilməsi nəzərdə tutulur.

“Düşünürəm ki, qısa zamanda vaksinin müsbət təsirini görəcəyik və COVID-19 pandemiyasına son qoyan ilk
ölkələrdən biri olacağıq”, - deyə İcbari
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin
İdarə Heyətinin sədri bildirib.
Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli
Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi
əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün
Vaksinasiya Strategiyası” təsdiq
edilib. Strategiyaya uyğun olaraq
vaksinasiyanın birinci mərhələsində
səhiyyə işçiləri, 65 yaşdan yuxarı

şəxslər və hüquq-mühafizə orqanları
tərəfindən əks-epidemik tədbirlərə
cəlb olunan heyət peyvənd olunacaq. Strategiyanın əsas məqsədi
ölkədə geniş yayılmış koronavirus
pandemiyasının qarşısının alınmasına, virusa yoluxma və ölüm
səviyyəsinin aşağı salınmasına
nail olmaqdır. Vaksinin əhəmiyyəti
immuniteti gücləndirmək yolu ilə
xəstəlikdən qorunmaq, infeksiyanın
ötürülməsini məhdudlaşdırmaq, ölüm
halının qarşısını almaq və nəticədə
səhiyyə sisteminə düşən yükü azaltmaqdan ibarətdir.

İslahatlar Azərbaycan mediasının
səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edir
 Azərbaycanda artıq bir neçə ildir ki, Prezident İlham Əliyevin birbaşa təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə islahatlar həyata keçirilir. Bu proses ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi
və mədəni həyatının, demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edir. Kadr islahatları, hakimiyyət
orqanlarında gəncləşmə siyasəti də artıq öz bəhrələrini verməkdədir. Korrupsiyaya
qarşı genişmiqyaslı mübarizə yüz minlərlə insanımızın yaşayışına birbaşa müsbət
təsir göstərməkdədir. Prezident İlham Əliyevin yanvarın 12-də imzaladığı “Azərbaycan
Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” fərmanla media
sahəsində islahatlara start verildi.

Mən keçmiş mətbuat və nəşriyyat
işçisi kimi hesab edirəm ki, dövlət
başçısının bu fərmanı Azərbaycanda
medianın səviyyəsinin qaldırılmasını
hədəfləyir. Fərman çox vaxtında imzalanıb və mətbuat sahəsində illərdən
bəri həllini gözləyən problemlərin
nizamlanmasına kömək edəcək.
Əlbəttə, Azərbaycan mətbuatı
Həsən bəy Zərdabinin “Əkinçi”sindən
başlayaraq, 150 ilədək tarixi yol
keçib. XIX əsrin sonları-XX əsrin
əvvəllərində milli mediamız Cəlil
Məmmədquluzadə, Ömər Faiq
Nemanzadə, Əlibəy Hüseynzadə,
Əhməd bəy Ağayev, Üzeyir bəy
Hacıbəyli və digərləri kimi böyük
mütəfəkkirlər yetirib, tariximizə
“Əkinçi”nin ardıcılları olan “Ziya”,
“Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Kəşkül”, “Şərqirus”, “Kaspi”, “Molla Nəsrəddin”
və digər nəşrləri bəxş edib. Bütün
sovet dövrü ərzində də Azərbaycan
mətbuatı inkişafdan qalmamış, sovet
xalqları ailəsində layiqli yerini tutmağı
bacarmışdır.
Elə respublikamızın müstəqillik
qazandığı ilk illərdə də mətbuatımız
ölkəmizin azadlığı, ərazi bütövlüyü
və suverenliyi yolunda qətiyyətlə
mübarizə aparmışdır. Bu illərdə
həyata keçirilmiş köklü islahatlar
nəticəsində ölkədə senzura, söz və

məlumat azadlığını məhdudlaşdıran
digər süni maneələr aradan qaldırılmış, medianın fəaliyyətini tənzimləyən
mütərəqqi qanunvericilik bazası formalaşdırılmış, redaksiyaların davamlı
inkişafı, onların iqtisadi müstəqilliyinin
gücləndirilməsi, jurnalistlərin sərbəst
fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə
ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. Təbii
ki, bu istiqamətdə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xüsusi
xidmətlərini unutmaq olmaz. Məhz ulu
öndərin, sonrakı illərdə isə Prezident
İlham Əliyevin diqqəti nəticəsində
mətbuatımız kifayət qədər inkişaf
etmiş, bu istiqamətdə lazımi dövlət
qayğısı ilə əhatə olunmuşdur.
Prezidentin “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” fərmanında deyilir: “Ötən
dövr ərzində Azərbaycan mediası
özünəməxsus inkişaf yolu keçmiş, ölkəmizdə və dünyada baş
verən hadisələrlə bağlı cəmiyyətin
məlumatlandırılması, xalqımızın haqq
səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü
fəaliyyət göstərmişdir. Bununla
yanaşı, Azərbaycanda cəmiyyət
həyatının hər bir sahəsini əhatə edən
köklü islahatların həyata keçirildiyi, habelə bütün dünyanı əhatə

edən vahid informasiya məkanında
yeniliklərin intensiv xarakter aldığı,
kommunikasiya vasitələrinin sürətlə
inkişaf etdiyi, mütərəqqi texnologiyaların, iş metodlarının tətbiq
olunduğu müasir dövrdə media
sahəsində keyfiyyət dəyişikliklərinə
ehtiyac vardır. Qlobal informasiya mühitinin müəyyənləşdirdiyi
fəaliyyət prinsiplərinə uyğun olaraq
modernləşmə, rasionallıq, qabaqcıl
texnologiyaların geniş tətbiqi, aparıcı trendlərin izlənilməsi və digər
mühüm şərtləri özündə birləşdirən
innovativ təkamülün yaratdığı
imkanlardan Azərbaycan mediasının daha çox bəhrələnməsi, onun
şəffaflıq və vətəndaş məmnunluğu
prinsiplərinə əsaslanan, cəmiyyətin
obyektiv və peşəkar şəkildə
məlumatlandırılmasına xidmət edən
fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün
bu sahədə əsaslı islahatlar aparılmasına zərurət yaranmışdır”.
Bütün bunları nəzərə alaraq,
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan
Respublikasında medianın inkişafının dəstəklənməsi, bu sahədə
institusional quruculuq işlərinin
davam etdirilməsi, yeni informasiyakommunikasiya texnologiyalarının
və innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması məqsədilə Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti yanında
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun
əsasında “Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi” publik
hüquqi şəxsin yaradılmasını qərara
almışdır. Agentliyin Nizamnaməsi
təsdiq olunmuş, icraçı direktoru təyin
edilmişdir.
Fərmanda göstərilir ki, agentliyin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi
və nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad etdiyi sədr və 6
(altı) üzvdən ibarət Müşahidə Şurası həyata keçirəcək. Təşkilatın
fəaliyyətinə cari rəhbərliyi isə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
etdiyi icraçı direktor həyata keçirəcək.
Agentliyin saxlanma xərcləri və
fəaliyyəti dövlət büdcəsi və qanunla
qadağan olunmayan digər mənbələr
hesabına maliyyələşdiriləcək.
Bütövlükdə, Prezidentin medianın
inkişafına hesablanmış fərmanını
uğurlu addım kimi qiymətləndiririk.
İnanırıq ki, media sahəsindəki
islahatlar da müsbət nəticə verəcək,
mətbuatımızın keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qalxmasına, qarşıda duran
problemlərin həllinə kömək edəcək.

Hacı Mehman FƏRZULLAYEV

Azərbaycan Prezidentinin
Şuşaya səfəri Qarabağın əsl sahibinin
kimliyini bir daha dünyaya göstərdi
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş digər rayon və
şəhərlərimizə olduğu kimi, yanvarın 14-də Şuşaya
səfəri də Ali Baş Komandanın qəlbindəki sonsuz
Vətən sevgisinin və xalqa olan dərin bağlılığının daha
bir təcəssümüdür. Dövlət başçısının yanvarın 11-də
keçirilmiş üçtərəfli Moskva görüşündən sonra birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva ilə
birlikdə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etdiyi
Şuşaya səfər etməsi Qarabağın əsl sahibinin kimliyini
bütün dünyaya anladan növbəti mesaj oldu.

30 il Azərbaycan ərazilərini işğal altında
saxlamış erməni qəsbkarları bütün dünyaya
Qarabağın, o cümlədən Şuşanın erməni
torpaqları olduğuna dair saxta məlumatlar
yaymaqla məşğul olmuşdular. Lakin
möhtərəm Prezidentimizin işğaldan azad
edilmiş torpaqlarla bağlı çıxışlarında qeyd
etdiyi kimi, erməni vandalları ötən dövrdə
bu torpaqlarda daş üstə bir daş da qoymamış, bütün tikililəri, əmlakı qarət edib hər
yeri viranəyə çevirmişlər. Uzun illər boyunca
xalqımızın bu torpaqlarda qurub-yaratdığı
evlər, muzeylər, məscidlər, tarixi-mədəni
abidələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdılmış,
talan edilmişdir. Çünki bu yerlərin onlara aid
olmadığını və gec-tez torpaqlarımızdan qovulacaqlarını yaxşı bilirdilər.
Əlbəttə, torpağın əsl sahibi belə etmir-- yollar çəkir, binalar tikir, qurur, yaradır,
layihələr həyata keçirir, insanların firavan
gələcəyini təmin etmək üçün quruculuq
işləri görür. Prezident İlham Əliyevin Şuşa
şəhərinə səfərindən öncə Əhmədbəyli-Füzuli--Şuşa avtomobil yolunun 27-ci
kilometrində Füzuli--Şuşa yolunun, Füzuli
rayonunda isə hava limanının təməllərini
qoyması torpağa əsl sahibliyin parlaq
nümunəsidir. Bu yolun çəkilişi nə qədər çətin
olsa da, Qarabağın əsl sahibi olan xalqımız bu işi ən qısa müddətdə və ən yüksək
səviyyədə həyata keçirəcək.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
dedi ki, Füzuli--Şuşa yolunun yeni işlənmiş
layihəsinə körpü və tunellərin inşası daxildir.
Yəni, çətin relyefə malik olan ərazilərdə dolama yolların yerinə körpü və tunellərin tikintisi
nəzərdə tutulur. Yeni yol Füzuli hava limanı
ilə əlaqələndiriləcək və bu yoldan İsa bulağına da yeni yol çəkiləcək.
Budur torpağın əsl sahibinin yanaşma
tərzi! Dövlətimizin başçısı, sadəcə, yol
çəkilişi, infrastruktur layihələrinin icrası
barədə göstərişlər verməklə kifayətlənmir. Ən
xırda məqamlar, ən kiçik incəliklər belə Prezident İlham Əliyevin diqqətindən yayınmır.
Vətən müharibəsinin Azərbaycanın tarixi
qələbəsilə başa çatmasından cəmi 2 aydan
bir az vaxt keçməsinə baxmayaraq, artıq
torpaqlarımıza Böyük qayıdış başlayıb və
möhtəşəm quruculuq işlərinə, o cümlədən
ölkə Prezidenti tərəfindən Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşanın
bərpası və tarixi simasının özünə qaytarılması istiqamətində işlərə start verilib.

Böyük qürur doğuran önəmli
məqamlardan biri də budur ki, Şuşanın işğalı zamanı, bu şəhərin məşhur
yetirmələri, Azərbaycan tarixinin görkəmli
simaları olan Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir
Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşadakı erməni
vandalları tərəfindən güllələnmiş və sonradan ümummilli lider Heydər Əliyevin səyləri
nəticəsində Bakıya gətirilmiş tunc büstləri
də artıq Şuşada yenidən əvvəlki yerlərinə
qoyulub. Prezident İlham Əliyev çıxışlarının
birində demişdi ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa
ediləndən sonra Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir
Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada qoyulacaq. Dövlətimizin başçısının bu sözləri də
artıq reallığa çevrilib.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Vətən
müharibəsində əldə etdiyi möhtəşəm qələbə
bütün Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıqlar yaratmışdır. Bunlardan ən önəmlisi odur
ki, Azərbaycan xalqı artıq öz torpaqlarına
qayıdıb və bu qayıdış əbədidir. Bu reallıqla
barışmaq istəməyən, hələ də tarixin təkərini
geri döndərmək kimi boş ümidlərindən əl
çəkməyən ünsürlərə isə ən gözəl cavabı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev müqəddəs üçrəngli
bayrağımızı qaldırdığı Şuşa şəhərində etdiyi
çıxışlarında vermişdir.
Dövlətimizin başçısı Şuşada qarafikirli,
bədniyyətli düşmənə bir daha xəbərdarlıq
etdi: “Bu gün Dağlıq Qarabağda özünü
siyasətçi adlandıran bəzi ünsürlər yenə də
baş qaldırmağa çalışırlar. Unutmasınlar,
bizim səbrimizlə oynamasınlar, 44 günlük
müharibə onların yadından çıxmasın. Yoxsa
ordu qurub torpaqları geri alacaq? Gəlin, alın.
Gəlin bura, siz buradasınız, yaxındasınız.
Gəlin alın, görüm necə alırsınız? İti qovan
kimi qovmuşuq sizi, rədd etmişik, cəhənnəmə
göndərmişik.” “Əgər kimsə revanş haqqında
düşünürsə, o, bizim dəmir yumruğumuzu bir
daha görəcək. Azərbaycanın dəmir yumruğu
düşmənin belini qırıb, lazım olarsa, bir daha
qırar.”
Möhtərəm Prezidentimizin dediyi kimi,
Azərbaycan xalqı Şuşada bundan sonra
əbədi yaşayacaq. Şuşa bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır!

Səttar MÖHBALIYEV,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının sədri,
Milli Məclisin deputatı

Mediamız çağdaş dövrün tələbləri ilə
ayaqlaşmağa çalışmalıdır
 Bu günlərdə möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyev ölkəmizdə media sahəsində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərman
imzalayıb. Sənədə əsasən, Azərbaycan
Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi
(MEDİA) yaradılıb. Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun
(KİVDF) hüquqi varisi olan yeni qurum KİVDFnin bütün hüquqlarına sahib olacaq.
Son vaxtlar Prezident
İlham Əliyevin müdrik
liderliyi ilə Azərbaycanda
hərtərəfli islahatlar gedir.
Hesab edirəm ki, media
sahəsində aparılan islahatlar ölkəmizdəki ümumi
islahatların tərkib hissəsidir.
Təqdirəlayiq haldır ki,
Azərbaycan dövləti medianın
inkişafına hər cür dəstək
verir və bundan sonra da bu
istiqamətdə lazımi tədbirləri
həyata keçirməyi planlaşdırır.
Mən uzun illər mətbuatda
çalışan bir təcrübəli jurnalist
kimi dövlətimizin başçısının media sahəsində atdığı
növbəti addımı tamamilə
dəstəkləyirəm. Həqiqətən,
ölkəmizdə KİV sahəsində
islahatların aparılmasına
zərurət yaranmışdı. Bu
zərurəti media işçiləri də,
oxucular da hiss edirdilər.
Buna görə də dövlətin media
ilə bağlı təşəbbüsü hamının
ürəyindən oldu.
Mətbuat cəmiyyətdə
dördüncü hakimiyyət sayılır. Bu gün ölkəmiz təkcə
regionun, bütün dünyanın
sayılıb-seçilən qüdrətli
dövlətlərindən birinə çevrilib.
Azərbaycan mediası çağdaş
dövrün tələbləri səviyyəsinə
yüksəlməlidir. Biz öz səriştə

və intellektimizlə dünyanın ən yaxşı media
ölkələrindən biri olmağa
çalışmalıyıq və buna
borcluyuq. Nəzərə alaq ki,
dövlətimizə və xalqımıza
qarşı hər cür böhtanlar atan
ermənilərin çox sayda lobbi
təşkilatları qlobal mediaya güclü təsir imkanlarına
malikdir. Biz, Azərbaycan
jurnalistləri dünya mətbuatına
çıxaraq erməni şovinizmini
ifşa etməliyik. Bu, bizim həm
peşə, həm də vətəndaşlıq
borcumuzdur.
Azərbaycanın tərəqqisi
və intibahı üçün mətbuatımız
çox iş görməlidir. Mediamız,
təəssüf ki, onun qarşısında
duran vəzifələrə adekvat
cavab verə bilmir. Hər şey
göz qabağındadır. Xüsusilə
internet jurnalistikasında
aşkar bir nizamsızlıq yaranıb.
Bu, ağır fəsadlara gətirib
çıxarır. Nəticədə, cəmiyyət
yalan informasiyalar ilə
yüklənir. Azərbaycan mediasının əsas vəzifəsi cəmiyyəti
obyektiv və peşəkar şəkildə
məlumatlandırmaqdır. Jurnalistin cəmiyyətin inkişafına
mane olan nöqsanları tənqid
etməsi vacibdir, lakin tənqid
konstruktiv olmalıdır, təhqir
və şantaj yolverilməzdir.

Ümid edirəm ki, ölkə
mediasının inkişafı naminə
yaradılan yeni qurum
jurnalistlərin peşəkarlığının
artırılması istiqamətində
də lazımi tədbirlər
görəcək. Jurnalistlərin
status məsələsinə aydınlıq
gətirilməsi ilə bağlı təklifləri
dəstəkləyirəm. O biri tərəfdən
KİV mənsubları öz peşəkar
fəaliyyətləri və məsuliyyətli
davranışları ilə cəmiyyətdə
daha çox nüfuz qazanmağa
çalışmalıdır.
Mən bir əsrdən çox yaşı
olan Quba rayonunda nəşr
olunan “Şəfəq” qəzetinə
rəhbərlik edirəm. Rayon
rəhbərliyi, ziyalılar qəzetimizə
əllərindən gələn dəstəyi
göstərməyə çalışırlar. Son
illər əksər rayon qəzetlərinin
maliyyə çətinlikləri var. Ümid
edirəm ki, qarşıdakı illər
ərzində bölgə mətbuatına da
diqqət və qayğı artacaq.

Qəhrəman QASIMOV,
Qubada çıxan “Şəfəq”
qəzetinin redaktoru,
Əməkdar jurnalist
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Ümumiyyətlə, 2020-ci il COVID-19, işğalçı Ermənistanın Tovuz
təxribatı və Vətən müharibəsi kimi
hadisələrlə bir sınaq ili oldu. Dövlət
başçımızın qətiyyəti, Prezident-xalq
birliyi sayəsində ölkəmiz, insanlarımız bu sınaqlardan alnıaçıq çıxdı.
Bütün dünyada pandemiya ilə bağlı
müəyyən məhdudiyyətlərin olmasına baxmayaraq, müxtəlif ölkələrdə
Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı
törətdiyi terror aktları, barbarlığını
əks etdirən mühüm əhəmiyyətli
tədbirlər həyata keçirilib. Diaspor
təşkilatları tərəfindən 2020-ci il
fevralın 22-də Almaniyanın paytaxtı
Berlində Ümumavropa Qarabağ mitinqi keçirilib. 17 dildə səsləndirilən
“Qarabağ Azərbaycandır!”, “Biz
terrora yox deyirik!”, “Azərbaycan
ədalət tələb edir!”, “Xocalıya biganə
qalma!”, “Dinc və günahsızların
qatillərinə ar olsun!”, “Erməni
yalanlarına dur de!”, “İşğalı dayandırın!”, “Qarabağ haqqımızdır!”... kimi
şüarlarla beynəlxalq ictimaiyyətə
çağırışlar edilib. Berlin mitinqində
30 ölkədən 1300-dən çox soydaşımız, eləcə də dost xalqların diaspor nümayəndələri iştirak ediblər.
Ümumilikdə, ötən il ərzində diaspor
təşkilatları tərəfindən bu mövzuda
567 tədbir keçirilib.
Ötən il acı xatirələrlə də yadda
qalacaq. 2020- ci ilin əvvəlindən
dünyanın başı üzərini almış koronavirus kabusu Azərbaycandan
da yan keçmədi. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda
koronavirus pandemiyasına qarşı
ciddi mübarizə aparıldı və pandemiyadan ən az zərər çəkən ölkələr
sırasına qoşuldu. Təsadüfi deyil
ki, bu istiqamətdə həyata keçirilən
tədbirlər beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir
və Azərbaycan dünyada nümunəvi
dövlət kimi göstərilir. Ölkəmiz milli
səviyyədə əldə etdiyi nailiyyətlərin
davamı kimi, qlobal səviyyədə
gedən prosesləri də yaxından
dəstəkləyir .
Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə çox qısa bir vaxt
kəsimində, yəni, ötən il aprelin
10-da və mayın 4-də iki mötəbər
qurumun --Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının və Qoşulmama Hərəkətının onlayn
zirvə görüşləri keçirildi. Bütün
bunlar ölkəmiz tərəfindən qlobal
həmrəyliyə, əməkdaşlığa verilən
töhfələrdir. Zirvə görüşləri koronavirusa qarşı mübarizədə beynəlxalq
birliyə və həmrəyliyə mühüm töhfə
oldu. Dövlət başçısının qlobal
həmrəyliyin nümunəsi kimi pandemiya ilə mübarizə məqsədilə BMT Baş
Assambleyasının dövlət və hökumət
başçıları səviyyəsində videokonfrans vasitəsilə xüsusi sessiyasının
keçirilməsi təklifi ilə çıxışı da bundan
xəbər verir. Bu da diplomatiyamızın
növbəti uğuru idi.
Qürurverici haldır ki, dövlətimizin
başçısının bu təklifi yekdilliklə
qəbul edildi və 130- dan çox
ölkə tərəfindən dəstəkləndi. Bu
təşəbbüsü dəstəkləyən ölkələr
dünyanın bütün regionlarını əhatə
edirdi. Xüsusi sessiya keçirildi və
həmin tədbirdə dövlət başçımızın
çıxışı böyük maraqla dinlənildi. Bu,
ölkəmizin dünya birliyində artan
nüfuzunun göstəricisidir. Bu fakt
bir daha təsdiqlədi ki, artıq dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin
Azərbaycana inam və etimadı
artmaqdadır. Postsovet dövlətləri
arasında Azərbaycanın dünya
birliyində belə yüksəkliyə qalxması və beynəlxalq ictimaiyyətin
inamını qazanması düzgün
müəyyənləşdirilmiş siyasi kursun
bariz nümunəsidir. Dövlət başçımızın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın pandemiyadan daha çox zərər çəkən
30- dan artıq ölkəyə humanitar
yardım göstərməsi və Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar
ianə etməsi də beynəlxalq aləmdə
yüksək dəyərləndirilir.
Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsi dövlət başçımızın rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən tədbirləri rəhbər
tutaraq ilk gündən koronavirusa
qarşı mübarizədə fəallıq göstərib.
COVID-19-un yayılması ilə
bağlı dövlət komitəsi tərəfindən bir
sıra silsilə tədbirlər həyata keçirilib. İlk növbədə, koronavirus ilə
bağlı informasiyalar yayıldıqdan
dərhal sonra komitə əməkdaşlarının

19 yanvar 2021-ci il, çərşənbə axşamı

maarifləndirilməsinə və virusa yoluxma hallarının qarşısının alınması
istiqamətində qabaqlayıcı tədbirlərə
başlanılıb.
2020-ci il martın əvvəlindən
etibarən azərbaycanlıların koordinasiya şuraları, Azərbaycan
evləri, diaspor təşkilatları və fərdi
şəxslər vasitəsilə xaricdə yaşayan
soydaşlarımızla bağlı mütəmadi
olaraq informasiyalar əldə edilib,
onlara maarifləndirici tövsiyələr
verilib və bütün mümkün vasitələrlə
həmvətənlərimizə mənəvi dəstək
olmağa çalışmışıq. Soydaşlarımızla
bağlı mütəmadi informasiyalar əldə
edilib. Daxil olan informasiyalar müvafiq təsnif və araşdırmalardan sonra problemlərin həlli istiqamətində
müəyyən addımlar atılıb.
Bizim müraciətimiz əsasında
Macarıstan, Polşa, Türkiyə, Gürcüstan, Almaniyanın Berlin və Köln
şəhərlərində, Ukrayna, İspaniya
Krallığı, Estoniya və Avstriyada
fəaliyyət göstərən 10 Azərbaycan
evi, dünyanın 26 ölkəsini əhatə
edən və 121 diaspor təşkilatını
özündə birləşdirən 12 Koordinasi-

çox soydaşımızın qatıldığı 45 videokonfrans təşkil olunub. O cümlədən
“Beyin qazanma”, “Liderliyin
inkişafı”, “Azərbaycan qadın diaspor
şəbəkəsi”, “E-akademiya” adlı proqramlar virtual şəkildə davam etdirilib.
Türkiyə Respublikasında müvafiq
sənədləri olmadan yaşayan soydaşlarımızın sayının dəqiqləşdirilməsi
və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə
təmin edilməsi məqsədilə işçi
qrupu yaradılıb və onların elektron
qeydiyyatı üçün müvafiq qurumlarla
birlikdə, xüsusi sistem hazırlanıb.
Artıq, ilkin olaraq, xeyli soydaşımıza
müvəqqəti yaşamaq izni verən müvafiq sənəd – “İnsanı vəsiqə” verilib.
Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.
İşğalçı Ermənistan ordusunun
sərhədboyu ərazilərdə törətdiyi
təxribatlar, dinc əhalini ağır artilleriya atəşinə tutması və insanları
qətlə yetirməsi, o cümlədən yaşayış məntəqələrini yerlə-yeksan
etməsi barədə dünya ictimaiyyətinin
məlumatlandırılması istiqamətində
də mühüm əhəmiyyətli işlər görülüb.
Ötən ilin iyulunda Tovuz rayonu
istiqamətində dövlət sərhədində

işğalçı ölkənin “böyük Ermənistan”
iddiasından əl çəkməməsi və bu
məqsədlə daha geniş əraziləri işğal
etmək xülyasında olmasından xəbər
verilirdi. Lakin Prezident, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
fateh sərkərdəliyi və qəhrəman
ordumuzun cəsarəti nəticəsində
təcavüzkar ölkənin çirkin niyyəti
ürəyində qaldı.
Sentyabrın 27- də Ermənistan
ordusunun başladığı müharibə
düşmənə baha başa gəldi.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
ək- hücumlarına təcavüzkarlar
cəmi 44 gün davam gətirə bildilər.
Ermənistanın 30 illik işğalına son
qoyaraq ,ərazi bütövlüyünü təmin
edən Azərbayan Ordusu son 200
illik tarixinin ən şərəfli səhifəsini
yazdı. 44 gün davam edən Vətən
müharibəsi Prezident, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin polad iradəsi və
rəşadətli ordumuzun qəhrəmanlığı
sayəsində şanlı Qələbə ilə başa
çatdı.
Noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli bəyanatla işğalçı

etdirdi. Möhtərəm Prezidentimizin xalqımıza 2020-ci il 27 sentyabr tarixli müraciətindən dərhal
sonra noyabrın 10-dək diaspor
təşkilatlarımıza və xaricdə yaşayan
həmvətənlərimizə komitə tərəfindən
beş dəfə – 27 sentyabr, 4 oktyabr,
21 oktyabr, 7 noyabr və 10 noyabr
tarixlərində müraciət ünvanlanmışdır. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar
olaraq çevik fəaliyyətin təşkil
edilməsi məqsədilə həftənin 7 günü
24 saat ərzində fəaliyyət göstərən
“Qaynar xətt” istifadəyə verilmiş,
növbəlilik prinsipinə əsaslanan işçi
qrup yaradılmış və tədbirlər planı
hazırlanmışdır.
Komitənin müraciətindən sonra
2020-ci il noyabrın əvvəlinə kimi
müxtəlif ölkələrin prezidentlərinə,
rəsmi şəxslərinə (nazir, kansler, ombudsman), Xarici İşlər
nazirliklərinə, yerli idarəetmə
orqanlarına, BMT Təhlükəsizlik
Şurasına, NATO, ATƏT, Qırmızı
Xaç və digər beynəlxalq təşkilatlara
bəyanat, məktub və müraciətlər
ünvanlanmışdır. Ötən il noyabrın
10-dək 46 ölkədə fəaliyyət göstərən,

Axıska Türkləri, Dünya Axıska
Türkləri Birliyi, Alman-Azərbaycan
Cəmiyyəti, “Vaa Lʼhatzolas Nichei Yisroel” Yəhudi Humanitar
Təşkilatı, Azərbaycan -- Bolqarıstan
Dostluğunun İnkişafına Yardım
İctimai Birliyinin rəhbərləri iştirak
etmişlər. Tədbirdə icma rəhbərləri
və nümayəndələri BMT-yə, Avropa Şurasına və digər beynəlxalq
təşkilatlara, beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşan bütün
dövlətlərə ünvanlanan birgə bəyanat
imzalamışlar.
Komitə tərəfindən bu tədbirlər
davam etdirilmiş və oktyabrın 2- də
Azərbaycan elmini xarici ölkələrdə
təmsil edən ictimai xadimlərlə görüş
keçirilmişdir. Görüşdə Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatırılmasında
alimlərin, ictimai xadimlərin rolundan söhbət açılmış, bu sahədə
əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
vacibliyi vurğulanmışdır.
Ümumilikdə, bu məsələ ilə əlaqədar
36 xarici ölkədə 200- yaxın tədbir
keçirilmiş, bunlardan 111-i yürüş-mi-

Ermənistan kapitulyasiyaya məcbur
edildi, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
tam təmin olundu. Məğlubiyyət
bəyanatının Ermənistan tərəfindən
imzalanması isə sülhə məcburetmə
əməliyyatının uğurla bitməsinin
təsdiqi oldu. Dünyanın ən reytinqli təşkilatlarının, o cümlədən
münaqişənin nizamlanmasında
vasitəçilik missiyasını üzərinə
götürmüş ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin 30 il müddətində icra
edə bilmədiklərini, Prezident İlham
Əliyev 44 gün ərzində həll etdi.
Dövlətimizin başçısı bir daha bəyan
etdi ki, münaqişənin hərbi-siyasi yolla həlli var imiş: “Mən münaqişənin
və İkinci Qarabağ müharibəsinin
əvvəlində demişdim, bu gün də
bunu böyük qürur hissi ilə bir daha
deyirəm ki, məsələnin hərbi-siyasi
həll yolları var idi və Azərbaycan
bunu döyüş meydanında sübut etdi.
Biz düşməni məcbur etdik ki, kapitulyasiya aktına imza atsın...”
Azərbaycan xalqı 30 ildən bəri
gözlədiyi böyük Qələbənin sevincini
hələ də yaşayır. Fateh sərkərdə
İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı
ilə qəhrəman ordumuzun 30 illik
işğala son qoyaraq, torpaqlarımızı
azad etməsi dövlətçilik tariximizə
qızıl hərflərlə yazıldı. Eyni zamanda, haqq işi uğrunda apardığımız
mübarizənin nəticəsi olan bu Qələbə
xalqımızı daha da bütövləşdirdi,
mübariz etdi, milli həmrəyliyimizi
gücləndirdi.
Azərbaycan Ordusu özünün
möhtəşəm Qələbəsi ilə dünya hərb
tarixinə yeni şanlı səhifələr yazdı.
Bu, son 17 ildə Prezident İlham
Əliyevin xüsusi diqqəti altında
həyata keçirilən hərbi siyasətin
məntiqi nəticəsidir. Bütün dünya şahidi oldu ki, Ermənistanın
“məğlubedilməz ordusu” barədə
deyilənlər uydurma imiş.
Vətən müharibəsi dövründə
bizim komitə də mühüm əhəmiyyətli
tədbirlər keçirərək dövlətimizin
başçısına öz dəstəyini nümayiş

o cümlədən 26 ölkəni əhatə edən
12 Koordinasiya Şurasında təmsil
olunan 126 təşkilat da daxil olmaqla,
265 diaspor təşkilatı, beynəlxalq
təşkilatlar və Azərbaycandakı icmalar tərəfindən 23 dildə 383 bəyanat
(müraciət) qəbul edilərək müxtəlif
ölkələrin prezidentləri, parlament
üzvləri, BMT, Avropa Parlamenti,
Avropa Şurası və digər beynəlxalq
təşkilatlara göndərilmişdir. O
cümlədən, Avropa Parlamentinin
üzvlərinə 775 bəyanat, müxtəlif
ölkələrin 641 nəfər parlament
üzvlərinə isə bəyanat və müraciətlər
birbaşa göndərilmişdir.
Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət
göstərən koordinasiya şuraları
tərəfindən dünyanın aparıcı şəxsləri,
beynəlxalq media nümayəndələri,
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları,
ayrı-ayrı ölkələrin parlamentləri və
tanınmış ictimai-siyasi xadimlərinə
Ermənistanın təxribatları, işğalçılıq siyasəti, terrorçuluq fəaliyyəti
haqqında elektron poçt vasitəsi ilə
müxtəlif dillərdə ətraflı məlumatları
özündə əks etdirən 4 700 məktub
göndərilmişdir.
Azərbaycan Diaspor Qadınları Şəbəkəsinin 30 nəfərə yaxın
üzvü Ermənistanın ölkəmizə
qarşı törətdiyi 27 sentyabr 2020ci il tarixli genişmiqyaslı hərbi
təxribatları ilə bağlı erməni əsgər
analarına müraciət ünvanlamışdır. O
cümlədən, şəbəkənin və proqramın
bəyanatları elektron poçt vasitəsiə
58 dövlət başçısına, 44 beynəlxalq
təşkilata və 5 minə yaxın vəzifəli
şəxsə göndərilmişdir.
2020-ci il sentyabrın 30 – dək
komitədə Azərbaycanda yaşayan
icma rəhbərləri və nümayəndələri
ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə
“İndian Assosieyşn Azərbaycan”
İctimai Birliyi, Azərbaycanın Gürcü İcması, Azərbaycanın Ukrayna
Konqresi, Azərbaycanın Rus İcması,
“Poloniya – Azərbaycan Polşa
İcması” İctimai Birliyi, Pakistan
Diasporu, Azərbaycanda yaşayan

tinq xarakterli tədbirlər olmuşdur.
Noyabrın 2- də komitəmizin sədri
cənab Fuad Muradov “Ukraina-24”
telekanalının xəbərlər proqramına
– “Ermənistanın işğalçılıq siyasəti,
bu ölkənin ordusunun Azərbaycanın
mülki şəxslərini qətlə yetirməsi,
Silahlı Qüvvələrimizin uğurlu əkshəmləsi”, həmin ayın 15-də “TV
Berlin” telekanalına – “Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycana
qarşı son hərbi təxribatları”, 1 6- da
“Sputnik Azərbaycan”a – “Diasporumuzun hazırkı mərhələdə gördüyü
işlər” və 27- də yenidən “Ukraina-24”
telekanalının xəbərlər proqramına
“Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, bu
ölkənin ordusunun Azərbaycanın
mülki şəxslərini qətlə yetirməsi,
humanitar atəşkəs haqqında razılaşmalara riayət etməməsi” mövzularında müsahibələr vermişdir.
Ümumilikdə, 27 sentyabr – 10
noyabr tarixlərində dünyanın 60
ölkəsindən minlərlə soydaşımızın
qatıldığı 300-dən çox videokonfrans təşkil olunmuşdur. Komitə və
diaspor nümayəndələri tərəfindən
ölkəmizlə bağlı həqiqətləri əks
etdirən 355 məqalə hazırlanaraq 43
ölkənin müxtəlif qəzet və saytlarında 26 dildə ictimaiyyətə təqdim
edilmişdir. Bundan əlavə, həmin
vaxt ərzində dövlət komitəsinin
əməkdaşlıq etdiyi jurnalist və ziyalılardan ibarət qrup üzvləri tərəfindən
ölkəmizlə yanaşı, həmçinin dünyanın sayılıb-seçilən 14 ölkəsinin
müxtəlif KİV-də 40-dan çox məqalə
dərc edilmişdir.
Soydaşlarımız Paris, Nant,
Lion, Hannover, Tuluz, Montoban,
Rotterdam, Utrext, Varşava, Haaqa,
Cenevrə, Toronto, Monreal-Kvebek,
Viktoriya, Sidney, Okland, Nyu-York,
Boston, Vaşinqton, Dallas, Çikaqo,
Ohayo, Hyuston, Texas, Mayami,
Yuta, Velinqton və digər şəhərlərdə
küçələrdə, dayanacaqlarda və
ümumilikdə insanların daha sıx
olduğu yerlərdə müxtəlif dillərdə
hazırlanmış, müxtəlif tərtibatlı

Dünya azərbaycanlılarının bir bayraq
altında fəaliyyəti prioritet vəzifəmizdir
Y

ola saldığmız 2020- ci il bir sıra hadisələrlə – həm kədərli,
həm də sevincli günlərlə yaddaşlarda qaldı. Ötən ilin sonlarnda Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qəhrəman ordumuzun Ermənistan silahlı qüvvələrini
darmadağın etməsi və düşmənin 30 illik hegemonluğuna son
qoyaraq, diz çökdürməsi bütün qəmli-qüssəli, kədərli günlərimizi
birdəfəlik yuyub apardı. Azərbaycan XXI əsrdə Zəfər paradı
keçiriən ilk və yeganə dövlət kimi dünya tarixinə düşdü. Noyabrın
10-da Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin birgə imzaladıqları üçtərəfli bəyanat 44 günlük müharibənin
ölkəmizin qələbəsi ilə başa çatdığını dünyaya bəyan etdi. Həmin
bəyanatın imzalanmasından bir ay sonra – dekabrın 10-da Bakıda
Azadlıq meydanında Zəfər paradının keçirilməsi Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin gücünü, qüdrətini, ən müasir silah-sursatla təmin
olunduğunu, xalqımızın cəsarətini, qəhrəmanlığını, dövlət başçımızın polad iradəsini dünyaya nümayiş etdirdi.
ya Şurası və bu şuralarda təmsil
olunan bir sıra diaspor təşkilatları,
eləcə də diaspor fəalları qərargah
və “Qaynar xətt” yaradaraq, soydaşlarımıza müraciət edib bütün
mümkün köməyə hazır olduqlarını bildirdilər. Bəzi soydaşlarımız
isə sosial şəbəkələr vasitəsilə
müraciətlər edərək öz köməklərini
təklif edir, hətta mənzillərində neçə
nəfəri yerləşdirə biləcəklərini də
bildirirdilər. Müxtəlif ölkələrdəki
iş adamları da həmvətənlərimizə
təmənnasız dəstək göstəriblər.
Ötən ilin 5 ayı ərzində xaricdə
yaşayan həmvətənlərimizdən
müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının,
azərbaycanlıların koordinasiya
şuralarının, diaspor üzvlərinin ünvanlarına fərdi olaraq, ümumilikdə,
6 minə yaxın müraciət daxil olub.
Müraciətlər İtaliya, Türkiyə, Almaniya, Fransa, Niderland Krallığı,
Polşa, İsveç, İsveçrə, Birləşmiş
Krallıq, Avstriya, Avstraliya, Rusiya
da daxil olmaqla, 51 ölkəni əhatə
edib. Bunlardan 31 nəfəri konsulluq
məsələləri , 2500-dən çox şəxs
maddi yardımla , 3500- yaxın şəxs
təxliyyə ilə bağlı müraciət edib.
Eyni zamanda, bu müddət ərzində
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə
18 minə yaxın zəng daxil olub.
Ümumilikdə dövlət komitəsinə 51
ölkədən daxil olmuş müraciətlərə,
eləcə də XİN, səfirliklər tərəfindən
edilmiş müraciətlərə əsasən, 33 ölkə
üzrə 7 minə yaxın şəxsə maddi yardım edilib. Bundan əlavə, COVID-19
pandemiyası ilə bağlı Vətənə dönə
bilməyən 22 nəfər azərbaycanlı 6
mart -12 may 2020-ci il tarixlərində
Belarusda , 75 nəfər soydaşımız
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində,
261 nəfər həmyerlimiz Rusiya–Azərbaycan sərhədində –
Dərbənddə qidalanma da daxil
olmaqla, otellə təmin olunublar.
COVID-19 pandemiyası
dövründə ötən ilin iyulunadək dünyanın 50- dək ölkəsindən 500-dən

Ermənistan silahlı qüvvələrinin
törətdiyi təxribatla bağlı Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsi ilk gündən başlayaraq, soydaşlarımızla əlaqələri
intensivləşdirilib və diplomatik
korpuslarımızın nümayəndələri ilə
əlaqələri gücləndirib. Bu barədə
dünya azərbaycanlılarına olunan
müraciətdə aksiyalar təşkil olunması, ermənilərin törətdiyi vəhşiliklər
haqqında bütün foto-video faktları
www.diaspora.support ünvanına,
ölkəmizin yaxınlıqdakı diplomatik
nümayəndəliyinə, azərbaycanlıların
koordinasiya şuralarına, həmçinin
xaricdəki Azərbaycan evlərinə
yönləndirilməsi bildirilib.
İcazəli aksiyaların şüar, baner, Dövlət bayrağı, şəhidlərimizin
şəkilləri və digər əyani vəsaitlərlə
təminatına müvafiq dəstək
göstərilib. Bununla yanaşı,
Azərbaycan dövlətinə və ordusuna
dəstək məqsədilə keçirilən icazəli
aksiyaların sosial şəbəkə vasitəsilə
canlı yayımı təmin edilib. Yerli icra
hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmış aksiyaların keçirilmə yeri barədə
əvvəlcədən yerli və xarici KİV-ə,
həmçinin televiziyalara informasiyalar verilib. İşğalçı Ermənistan
ordusunun təxribatı ilə əlaqədar
dövlət komitəsi müvafiq bəyanatla
çıxış edib. Bəyanatda ölkəmizin
haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında iştirak edən soydaşlarımıza
təşəkkür edilib. Həmvətənlərimizi
ehtiyatlı olmağa, ermənilərin
təxribatçı hərəkətlərindən özlərini
qorumağa, heç bir təxribata uymamağa çağırılıb.
Tovuz təxribatları və
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti
ilə bağlı həqiqətləri əks etdirən
ingilis, rus və fransız dillərində
minlərlə məktub hazırlanaraq
Azərbaycan diaspor könüllüləri,
xaricdə və Azərbaycanda yaşayan gənclər vasitəsilə dünyanın
aparıcı siyasətçilərinə və ABŞ
konqresmenlərinə göndərilib. Bütün
bunların vasitəsilə erməni vəhşiliyi,

100-ə yaxın –“Dağlıq Qarabağda
erməni təcavüzünə son!”, “Qarabağ
Azərbaycandır!”, “İşğal olunmuş
əraziləri azad edin!”, “Azərbaycan
ədalət tələb edir!” və “Ermənistanın
təcavüzünü dayandırın!” kimi şüar,
afışa və posterlər yerləşdirmişdir.
Həmçinin avtomobillərin
üzərində elektron lövhələrin yayımlanması məqsədi ilə, animasiya
və videoroliklər hazırlanmışdır.
Üzərində ölkəmizin ədalətli mövqeyini ifadə edən şüarlar olan
avtomobillərin Boston, Vaşinqton,
Nyu-York, Çikaqo, Stokholm, Berlin,
Ontario, Ottava, Toronto, Monreal-Kvebek, London, Riqa, Sidney,
Brisben kimi müxtəlif şəhərlərdə
hərəkəti təmin edilmiş, ayrı-ayrı ölkələrdə reklam lövhələrində
“Karabakh is Azerbaijan!” şüarları
işıqlandırılmışdır.
Bu müddət ərzində Azərbaycan
Diasporuna Dəstək Fondu da
yorulmaz fəaliyyət göstərmişdir.
Belə ki, 2 oktyabr 2020-ci il tarixdə
Macar--Turan Fondunda Qarabağın
Azərbaycana tarixi bağlılığını əks
etdirən elmi məqalə çap edilmişdir.
Macarıstandakı müxtəlif dövlət qurumlarına real vəziyyəti əks etdirən
ümumi məktubların göndərilməsi
təmin edilmişdir. Oktyabrın 6- da
Litva Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı
Litva Respublikasının Prezidentinə,
Xarici işlər nazirinə, Litva Seyminin
spikerinə bəyanat ünvanlamışdır.
Litva Respublikası rəsmi olaraq
Azərbaycan və Ermənistan arasında
baş verən hərbi əməliyyatlarla bağlı
mövqe bildirməməsinə baxmayaraq , tələbələrin müraciətləri Litva
Parlamentinin üzvləri tərəfindən
cavablandırılmışdır. Litva mediasının isə münaqişəyə qərəzli mövqe
nümayiş etdirməsinə baxmayaraq,
azərbaycanlı tələbə və gənclərin
fikirlərinin Lietuvos Rytas, LRT kimi
aparıcı mətbuat orqanlarında dərc
edilməsi təmin olunmuşdur.
Noyabrın 9-da Estoniyada
Azərbaycan evində Azərbaycan
Dövlət Bayrağı Günü və Azərbaycan
ərazilərinin işğaldan azad olunması münasibəti ilə keçirilən
tədbirin , həmin gün Macarıstanın Budapeşt şəhərində fəaliyyət
göstərən Azərbaycan evində Şuşa
şəhərinin, eləcə də digər şəhər
və kəndlərimizin işğaldan azad
edilməsi ilə əlaqədar görüşün
keçirilməsi maraqla qarşılanmışdır.
Fondun dəstəyi ilə AFR Boxum
Ruhr Universitetinin professoru,
hüquq elmləri doktoru Hans-Yoaxim
Hayntsenin müəllifi olduğu “BMT
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan
və Azərbaycan arasında münaqişə
ilə bağlı 1993-cü il qətnamələri və
beynəlxalq qurumların digər hüquqi
sənədlərinə dair “Hüquqi Rəy.
Humanitar ölçü” adlı kitab nəşr olunmuşdur. Bu kitabda da Ermənistanın
işğalçı siyasət ifşa olunmuşdur.
Noyabrın 10- da hazırlanmış “Ali
Baş Komandanım” adlı video- çarxı
fateh sərkərdə, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı
ordumuzun işğal altında olan tarixi
torpaqlarımızı azad etməsinə və xalıqmıza Qələbə sevinci yaşatmasına
həsr olunub.
Göründüyü kimi, işğalçı
Ermənistanın sentyabrın 27-də
başladığı müharibənin səbəbləri,
qəhrəman ordumuzun haqq işi uğrunda apardığı müharibədə qazandığı tarixi Qələbə ilə əlaqədar dünya
ictimaiyyəti tərəfimizdən mütəmadi
olaraq məlumatlandırılmışdır.
Prezident İlham Əliyevin ötən ilin
sonunda Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə
təbrikində xaricdə yaşayan soydaşlarımızın Vətən müharibəsində
cəsarətli fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirməsi, eyni zamanda,
bizim fəaliyyətimizə verdiyi ən
böyük qiymətdir: “Müqəddəs Vətən
müharibəsi zamanı xaricdə yaşayan soydaşlarımızın düşmənin və
anti-Azərbaycan dairələrin məkrli
təxribatlarına qarşı cəsarətli etirazları, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması işində
fədakar xidmətləri Qələbəmizə layiqli töhfə olmuşdur”.

Valeh HACIYEV,
Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsi sədrinin birinci
müavini

ICESCO–Azərbaycan əlaqələri yeni mərhələdə
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən
ölkəmizdə elan olunmuş “Nizami Gəncəvi
ili” ICESCO-da da qeyd olunacaq. Artıq
qurumun baş direktoru ilə bununla bağlı razılıq əldə edilib. Əlamətdar il çərçivəsində
ICESCO-da tədbirlər keçiriləcək və bu,
dahi şairimizin İslam dünyasına verdiyi
töhfələrin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq.
Bu səfərin bir nəticəsi də ondan
ibarətdir ki, il ərzində Azərbaycanda
ICESCO-nun regional mərkəzi yaradılacaq. Bir çox ölkələri əhatə edəcək
regional mərkəzin əsas məqsədi ICESCOnun böyük bir regionda təbliğini həyata
keçirməkdir. Əminik ki, bu regional mərkəz
həm Azərbaycan ilə ICESCO arasında,
həm də region ölkələri arasında əlaqələrin
inkişafına töhfə verəcək. Baş direktor
regional mərkəzin harada yerləşəcəyi
barədə səfərin yekunları ilə bağlı ADA
Universitetində keçirilən mətbuat konfransında məlumat verdi: “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ICESCO-nun regional mərkəzinin açılması
təşəbbüsünü irəli sürdü. Azərbaycanda

ICESCO-nun baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malikin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədə olmuşdur. Nümayəndə heyətinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
bölgələrinə səfəri yüksək qiymətləndirilməlidir. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü, tarixi-mədəni abidələrimizin
düşmən tərəfindən dağıdılması hər zaman ICESCO-nun
diqqətində olub. Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan xalqı bu
dəstəyi unutmayacaq. Nümayəndə heyəti işğaldan azad olunmuş
bölgələrə səfəri zamanı orada olan dağıntıları öz gözləri ilə gördü. Onlar bir daha şahid oldular ki, ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı törətdikləri əməllər insanlığa qarşı cinayətdir. Yəqin ki,
ICESCO və onun rəhbərliyi bu faktları görəndən sonra bununla
bağlı hesabat hazırlayacaq və üzv dövlətlərə təqdim edəcək.
açılacaq regional mərkəz yeni baxışları
izhar edəcək. Şuşada normal infrastruktur olacağı zamanda, əlbəttə ki, mərkəz
orada da yerləşdirilə bilər. Bilirsiniz ki, hər
il ICESCO tərəfindən 3 şəhər mədəniyyət
paytaxtı elan edilir. Şuşanın mədəniyyət
paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı çoxsaylı

tədbirlər nəzərdə tutulub. Bununla bağlı
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə layihələr hazırlanacaq”.
Baş direktor ADA Universitetində
keçirilən mətbuat konfransında onu da
bildirdi ki, Azərbaycan dost və qonaqpərvər
ölkədir. Azərbaycana yalnız dəstək və

onun qələbəsini qeyd etmək üçün deyil,
həm də ölkəmizin işğaldan azad olunmuş
torpaqlarında olanları görmək üçün səfər
etmişəm. Hər zaman deyilir ki, görmək
inanmaqdır. Biz səfərimiz zamanı əsrlərlə
mövcud olan Azərbaycan mədəni irsinin
məhv edildiyini gördük. Törədilən əməllər
insanlığa qarşı cinayətdir. Biz Füzuliyə
səfər etdik, burada kitabxanalar, məktəblər,
nəşriyyat evi, qəbiristanlıqlar, hətta yollar
belə dağıdılıb. Ağdama səfərimizdə biz
yalnız məhv edilmiş binaların divarlarının
qalıqlarına şahid olduq. Məscid, muzey,
teatr binasına getdik. Bu abidələrin yalnız
divarları qalıb. Bütün bunları törədənlər
əməllərinə görə cavab verməlidir. İşğaldan
azad olunmuş torpaqlarda Azərbaycan
mədəni irsini məhv edənlər məsuliyyətə
cəlb olunmalıdır.
Baş direktor mühüm bir məqamı da
diqqətə çatdırdı. Biz təklif etmişik ki, Şuşa
İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı
olsun. Yaxın günlərdə bu barədə yekun qərar elan ediləcək. Lakin regional
mərkəzin də müəyyən vaxtdan sonra
Şuşaya köçürülməsi baş tuta bilər.

Səfərin bir nəticəsi də ondan ibarət
oldu ki, ICESCO-nun texniki missiyası tezliklə Azərbaycana səfər edəcək.
Texniki missiyanın hesabatı işğaldan azad
olunmuş ərazilərdəki dağıntılarla bağlı ən
doğru qiymətləndirmə olacaq. ICESCO
nümayəndə heyəti qayıtdıqdan sonra
komanda təşkil ediləcək. Komandada üzv

ölkələrlə yanaşı, üzv olmayan dövlətlər də
yer alacaq.
ICESCO-nun nümayədə heyətinin
ölkəmizə səfəri mühüm hadisə idi. İnanırıq ki, bu səfərin nəticəsində dünya
Azərbaycan həqiqətləri ilə daha yaxından
tanış olacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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Azərbaycan vaksinasiya
məsələsində də liderlər sırasındadır
Məlum olduğu kimi, ölkəmizdə əhalinin COVID-19
əleyhinə vaksinasiyası start verilmişdir. Virusun bu
müddət ərzində yayılma dinamikası, mutasiyaya uğraması
vaksinasiyanın zəruriliyini və COVID-19- la mübarizədə
mühüm amil olduğunu təsdiqləyir.
Artıq vaksinasiya prosesinə dünyanın
aparıcı ölkələrində – ABŞ -da, bir sıra
Avropa ölkələrində, Türkiyə və digər
dövlətlərdə start verilib. Azərbaycan bu
məsələdə də liderlər sırasındadır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan koronavirus sınağından az itki ilə çıxır, vəziyyət
tam nəzarətdədir. Səhiyyə infrastrukturunun lazımi səviyyədə qurulması, bütün
təchizat məsələlərinin həlli, operativ
tədbirlərin görülməsi, həmçinin s osial

İlin xülasəsi: öyrənilən dərslər

dəstək paketinin həyata keçirilməsi
COVID-lə mübarizə strategiyasının
tərkib hissəsidir.
Hökumət ötən il COVID–19-la
mübarizəyə 644 milyon manata qədər
vəsait sərf edib. Bu il üçün isə büdcədə
birbaşa 261 milyon manat vəsait nəzərdə
tutulub. Bütün mənbələr və maliyyə
imkanları nəzərə alınaraq, iqtisadiyyata təqribən 2,5 milyard manatdan artıq
vəsait xərclənib. Sərt karantin dövründə

işsiz və iş yerini müvəqqəti itirmiş
şəxslərə hər ay 190 manat birdəfəlik
ödəmə verilib. Bu da toplam olaraq 450
milyon manat vəsait deməkdir.
Koronavirus infeksiyasına qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə
yaradılan xüsusi fonda 114 milyon manatdan artıq vəsait toplanıb. Bir neçə gün

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı
nümayəndəsi Hande Harmancı və ÜST-ün Avropa regionu
üzrə direktoru Hans Henri P. Kluge bildiriblər: – COVID-19
pandemiyası dünyanı sarsıtdı və bir çox ölkələri durğun
vəziyyətə gətirdi. Virus fövqəladə hallara hazırlığımızdakı
boşluqlardan, səhiyyə sistemlərimizdəki çatışmazlıqlardan
və cəmiyyətlərimizdəki bərabərsizliklərdən istifadə edərək
xalqlarımızı, icmalarımızı və həyatımızı öz cənginə aldı.
Bu, insanlıq faciəsi və qlobal böhrandır. 2021-ci ildə
geriyə baxıb 2020-ci ildə nəyi öyrəndiyimizə, nəyə nail
olduğumuza və üfüqdə hansı ümidlərin olduğuna nəzər
yetirək.

Təcrübə göstərdi ki, sağlamlıq inkişafın mərkəzindədir, fərdi və
kollektiv tərəqqinin müəyyənedicisidir.
Həyatımızın hər addımında sağlamlığı
və rifahı təşviq etmək üçün hədəfə
yönəlmiş və xüsusi dəstəyə ehtiyacımız
var. Məktəbə getmək uşağın sosial
inkişafı üçün faydalıdır; işini itirmək
təhlükəsi yarandıqda sosial təhlükəsizlik
şəbəkəsinin təmin edilməsi vacibdir;
dəstəkləyici və keyfiyyətli qayğı mühiti
yaratmaq yaşlı insanlara layiq olduqları
diqqəti göstərməyə kömək edir.
Pandemiyaya qarşı mübarizə aparmaq, virusu müalicə etməkdən daha
çox tədbirlərin görülməsini tələb etdi.
Sosial media vasitəsilə yayılmış COVID
yorğunluğu və dezinformasiya kampaniyaları ilə mübarizə aparmaq üçün
insan davranışına və mədəni normalara
dair anlayışlar böyük əhəmiyyət daşıyır.
Həll yolunu tapmaq üçün icmaları daha
effektiv şəkildə cəlb etməli olduğumuzu
öyrəndik. Tədbirlər yalnız elmi cəhətdən
əsaslandırılmış və mədəni baxımdan
məqbul olduqda effektiv olacaqdır.

(ÜST) Azərbaycandakı ofisi ilk gündən
etibarən müxtəlif nazirliklərə, yerli
tərəfdaşlara, agentliklərə və QHT-lərə
dəstək olaraq COVID-19-la mübarizənin
mərkəzində olmuşdur. Biz həm də
BMT, diplomatik korpus və beynəlxalq
tərəfdaşlar üçün əsas məlumat
mənbələrindən biriyik.
Səhiyyə sistemini yaxınlaşan dal-

Müxtəlif və mürəkkəb ehtiyacları
ödəmək üçün səhiyyə sistemləri misli
görünməmiş bir sürətlə yeni yaranmış
vəziyyətə uyğunlaşmalı idi. Pandemiya
ilə mübarizəyə yönəlmiş xidmətlərə paralel olaraq, zəruri səhiyyə xidmətlərinin
təmin olunduğu ikili sistem quruldu.
Rəqəmsal həllər yerində xidmət
göstərməyin mümkün olmadığı zamanlarda xidmətlərdəki boşluqların aradan
qaldırılmasına kömək etdi. Bu yeniliklər
ürək xəstəlikləri, diabet, hipertoniya,
xərçəng və digər xəstəliklər üçün
xidmətləri əldə etmək və artan psixi
sağlamlıq ehtiyaclarını qarşılamaq üçün
çox vacibdir.
Diaqnostikanı inkişaf etdirməkdən,
müalicəni araşdırmaqdan tutmuş böyük
sürətlə peyvənd istehsalına qədər
mübarizəmizin formalaşmasında elm
və tədqiqatların rolu əvəzolunmazdır.
İctimai səhiyyə və sosial tədbirlərə dair
dəlillər əldə etmək üçün köhnə və yeni
texnologiyalardan istifadə edilib.
Səhiyyə işçilərimiz sonsuz hörmət
və minnətdarlığa layiq olan dəyərli
mütəxəssislərdir. Pandemiya ilə
mübarizə dövründə və sonrasında
səhiyyə işçilərinin sağlamlıq və rifahını təmin etmək və davamlı, işlək
səhiyyə sisteminə zəmanət vermək
üçün onların lazımi sosial, psixi, fiziki
və maddi dəstəyə ehtiyacı var. Əvvəllər
arxa planda olan və yetəri qədər
dəyər verilməyən ön cəbhə işçiləri müəllimlər, sosial, icma və poçt işçiləri,
avtobus sürücüləri, ərzaq dükanlarında çalışan işçilər və bir çoxları cəmiyyətimizi ayaqda tutdular.
Regionun hər bölgəsində
cəmiyyətdə həmrəylik, insan yaradıcılığı, kollektiv və fərdi qayğı nümunələri
gördük. İnsanlar müstəsna dayanıqlılığa, nikbinliyə və səxavətə sahibdirlər,
Azərbaycan da istisna deyildi.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının

ğaya hazırlamaq üçün fiziki və virtual
şəkildə beynəlxalq texniki təcrübəni
ölkəyə gətirən ÜST, ölkədə mübarizəyə
“erkən cavab verən” qurumlardan biri
olmuşdur. 2020-ci ilin aprelində başlayan REACT-C19 layihəsi, xəstəxanaları
pandemiyaya hazırlamağa kömək edən
sürətli müdaxilə idi. Ölkədə COVID-19
üçün ayrılmış 6 xəstəxana olduğu
zaman, REACT-C19 komandaları 3 ay
ərzində 12 xəstəxanada COVID-19-a
qarşı hazırlığı artırmaq, eyni zamanda
səhiyyə işçilərinə təhlükəsiz bir mühit
yaratmağa dəstək oldular. REACT-C19
özündən sonra səhiyyə işçilərinin əsas
bacarıqlarını artırmaq üçün davamlı
sistemlərin yaradılmasını dəstəkləmək
və COVID-19 səbəbindən kənarda
qalan qruplara zəruri səhiyyə xidmətləri
göstərmək məqsədi daşıyan PROACT
layihəsini miras qoydu.
Texniki dəstəklə yanaşı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı COVID-19 xəstələrinin idarə edilməsini
təkmilləşdirmək üçün laboratoriya test
dəstləri, çox sayda fərdi qoruyucu
vasitələr və xəstəxana avadanlıqları
da ölkəyə gətirib. Ölkədəki əsas inkişaf
tərəfdaşları Avropa İttifaqı və USAID-ə
Azərbaycana həm texniki yardım, həm
də həyati əhəmiyyətli avadanlıqlar və
vasitələr gətirməkdə əməkdaşlıq üçün
minnətdarıq.
Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf
ərazilərdə son hərbi əməliyyatlar
nəticəsində pandemiya səbəbindən yük
altında olan səhiyyə sisteminə daha
böyük yük düşmüşdür. Bu müddətdə
yeni yoluxma və ölüm hallarının sayı
sürətlə artmışdır. Bu, immunlaşdırma,
bəzi xroniki xəstəliklərə nəzarət və
s. kimi zəruri səhiyyə xidmətlərinin
göstərilməsinə öz mənfi təsirini
göstərmişdir. ÜST-nin Gəncə, Bərdə,
Tərtər və Ağdam bölgələrində Səhiyyə
ilə bağlı Ehtiyacların Öyrənilməsi

əvvəl isə ölkəmizdə COVID-19 əleyhinə
2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya
strategiyası təsdiq edildi. Bu, ölkəmizdə
dövlətin vətəndaşların sağlamlığına və
təhlükəsizliyinə verdiyi yüksək dəyərin
göstəricisidir.
Vaksinasiya məntəqələri dövlət ambulator – poliklinik müəssisələrin nəzdində
yaradılıb. ÜST-ün mütəxəssisləri
də bu qənaətdədir ki, vaksinasiya
məntəqələrinin şəraiti, tələb olunan
ləvazimatlarla təmin olunması, heyətin
təlimləndirilməsi və digər hazırlıq
tədbirlərinin həyata keçirilməsi də vacib
şərtlərdəndir. Yəni, vaksinasiya üçün
uyğun şəraitin yaradılması zəruridir.
Azərbaycanın bu prosesi də uğurla həyata
keçirəcəyinə əminik.
Bununla belə, vaksinasiyanın başlanması hələ xəstəliyin sona çatması və
koronavirus üzərində tam qələbə demək
deyil. Vətəndaşların bundan sonra da
təhlükəsizlik tədbirlərinə, gigiyena qaydalarına əməl etməsi vacibdir.

Könül NURULLAYEVA,
Milli Məclisin deputatı
hesabat tələb edirlər.
COVID-19-dan sonra güclü,
davamlı, ədalətli və operativ səhiyyə
sistemlərinin qurulmasının hər kəsin
marağında olduğu aydındır. Səhiyyə
həm iqtisadi inkişafı, həm də sosial
birliyi təmin etmək üçün təməldir.
Qidalarımızı necə istehsal
etməyimizdən, şəhər şəraitində yaşadığımız həyat tərzindən, cəmiyyətləri dayanıqlı edən amillərdən tutmuş maliyyə
sistemlərimizin hansı sahələrə sərmayə
qoymasından və zəruri xidmətlər
göstərənlərə verdiyimiz dəyərə qədər
sağlamlıq geniş bir konteksti əhatə
edir. Pandemiya bizi bu məsələlərin
mövcudluğunu anlamağa və yenidən
qiymətləndirməyə məcbur etdi.

2020: Sağlamlığın əsl
dəyərini anladığımız il
Missiyasından əldə etdiyi nəticələr
gələcəkdə əməkdaşlıq etmək üçün
uyğun sahələri və səhiyyə xidmətlərinin
hansı bölgələrdə gücləndirilməli olduğunu müəyyən etdi. Bu və digər sahələrə
Azərbaycan höküməti ilə birlikdə dəstək
göstərməkdən qürur duyacağıq.
Bundan əlavə, Azərbaycanın
beynəlxalq birliklə həmrəylik nümayiş etdirərək pandemiya ilə mübarizə
üçün ÜST-nin Mərkəzi COVID fonduna
ümumilikdə 10 milyon dollar ianə etməsi
bizi çox qürurlandırdı. Bu, ÜST-nin
Azərbaycandakı Ölkə Ofisi üçün bir
təkan oldu və bizi ölkənin səhiyyəsi
üçün yaxşı işlər görməyə daha da
həvəsləndirdi.
2020-ci il bizə sağlamlığın yalnız
fərdi məsələ olmadığını, həm də kollektiv səy tələb etdiyini göstərdi.

2021-ci il və sonrası:
heç kəs kənarda qalmasın
Ehtiyacımız olan gələcəyin formalaşdırılmasında hər birimizin rolu
var. Buna yalnız bütün siyasətlərin
mərkəzinə sağlamlıq və bərabərliyi
yerləşdirməklə nail olmaq mümkündür.
ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin
sağlamlıqla bağlı strategiyası “Daha
Yaxşı Sağlamlıq üçün Birgə Fəaliyyət”,
vətəndaşların sağlam cəmiyyətlərdə
inkişaf etmələri üçün öz səhiyyə qurumlarından gözləntilərinə əsaslanır. Bunun
üçün insanların keyfiyyətli xidmətə
universal əlçatanlıq hüququnu təmin
etməli, səhiyyədə bərabərsizliyi azaltmaq üçün fəaliyyətləri sürətləndirməli
və yerli, regional, milli və beynəlxalq
səviyyədə ictimai səhiyyə liderliyini
gücləndirməliyik. Bu, iddialı səslənsə
də, biz birlikdə buna nail ola bilərik.
İnsanlar haqlı olaraq səhiyyə qurumlarından bu gözləntiləri yerinə yetirmək
və "heç kəsi kənarda qoymamaq" üçün

ÜST-nin Avropa üzrə Regional
Ofisi cəmiyyətləri yeni bir istiqamətə
yönəltmək üçün mütəxəssisləri və
siyasətçiləri bir araya gətirdi. PanAvropa Sağlamlıq və Davamlı İnkişaf Komissiyası keçmiş dövlət və
hökumət başçıları, görkəmli alim və
iqtisadçılar, səhiyyə və sosial qayğı
qurumlarının rəhbərləri, iş dünyasının və maliyyə qurumlarının liderləri
daxil olmaqla, bir sıra sahələrin
mütəxəssislərindən ibarətdir. Komissiya sağlamlığı siyasi gündəlikdə birinci
sıraya qaldırmaq məqsədilə pandemiyanın təsiri səbəbindən cəmiyyətdə
ehtiyac duyulan lazımi dəyişikliklər
üzərində çalışır. Onlar bütün sektorların xeyrinə sağlamlıq, səhiyyə
və sosial qayğı sistemlərinə necə
investisiya qoyulacağına dair təlimat
hazırlayacaqlar.
2020-ci il bizə sağlamlığımızı
lazımi qədər qiymətləndirmədiyimizi
və səhiyyə xidmətlərinin yalnız hər kəs
üçün əlçatan olduğu təqdirdə effektiv olduğunu öyrətdi. Gələcək böhranlardan
qorunmaq istəyiriksə, heç kimi kənarda
qoymamalıyıq.

Xülasə
2020-ci ildə COVID-19 normal
hesab etdiyimiz hər şeyi dəyişdirdi. Bu,
hər birimizin sınağa çəkildiyi bir il oldu.
Gəlin, 2020-ci il ön cəbhədə çalışan
insanların cəsarəti, nikbinliyi və səxavəti
ilə xatırlayaq.
2021-ci ili mübarizəmizin elmə
əsaslanması və cavab tədbirlərimizə
icmaların daha aktiv cəlb olması fikri ilə
nikbiklik və ümidlə qarşılayaq.

Hazırladı:
Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

“Azercell”in Mobil Göz və Mobil Diş Klinikaları 2020-ci
ildə yüzlərlə insana təmənnasız tibbi xidmət göstərib
Sosial yönümlü layihələrə böyük önəm verən “Azercell” şirkətinin
Mobil Göz və Mobil Diş Klinikaları 2020-ci il ərzində fəaliyyətlərini
davam etdiriblər. “Azercell Telekom” MMC-in təşəbbüsü və dəstəyi ilə
yaradılan klinikanın həkimləri koronavirus pandemiyasının (COVİD-19)
dünyada tüğyan etdiyi ağır dövrdə belə ölkə üzrə bir çox internat
məktəblərinə, uşaq evlərinə, aztəminatlı ailələrin yaşadığı məkanlara
səfər edərək yüzlərlə ehtiyacı olan insana yardım ediblər.
“Azercell”in Mobil Göz Klinikası
sentyabr ayında Sabunçu rayonunda
yerləşən “Nur” uşaq evini, Yasamal
rayon Əlillər Təşkilatı İctimai Birliyini və Xaçmaz rayonunda fəaliyyət
göstərən uşaqlar üçün İcma əsaslı
Sosial Reabilitasiya mərkəzini ziyarət
edərək körpələrə və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə təmənnasız
tibbi xidmət göstərib. 8 oktyabr
“Ümumdünya Görmə Günü”ndə
klinika torpaqlarımızın müdafiəsində
cəsurca dayanaraq şəhidlik zirvəsinə

ucalan əsgərlərimizin ailələrinə, birinci
Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına
və qazilərimizə, eləcə də 30 ilə yaxın
öz daimi yaşayış yerlərindən məhrum
olub, qaçqın və məcburi köçkün
statusunda yaşayan vətəndaşlarımıza
qapılarını açaraq onlar üçün ödənişsiz
göz müayinələri və müalicələri təşkil
edib.
Noyabr ayının 24-ü klinika məcburi
köçkünlər üçün salınmış “Qobu Park”
qəsəbəsinə səfər edib, Mobil Göz
Klinikasında çalışan peşəkar həkimlər

qəsəbənin sakinlərini optometrik
müayinədən keçirib, görmə qabiliyyəti
zəif olan vətəndaşlara isə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar
üzrə Ali Komissarlığının (UNHCR)
Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin
vasitəçiliyi ilə Yaponiyanın “Fuji
Optical” şirkətinin ianə etdiyi yüksək
keyfiyyətli optik eynəklər paylanılıb.
2020-ci il ərzində 161 insana ödənişsiz göz müayinəsi və
müalicəsini təşkil edən Mobil Göz
Klinikası, 9 illik fəaliyyət dövrü ərzində
7125 vətəndaşımıza təmənnasız tibbi
yardım göstərib.
Ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş “Azercell”in Mobil Diş Klinikası da
pandemiya şəraitində çalışaraq təkcə
avqust və sentyabr aylarında Pirallahı
qəsəbəsində 200-dən çox xəstəni
müayinə və müalicə edib. 2010-cu

ildən etibarən fəaliyyətə başlayan
klinika bu günə kimi ümumilikdə 8006
nəfərə xidmət göstərib.
Xatırladaq ki, hər iki klinikada
müayinə və müalicə tədbirləri "Azercell
Telekom" MMC-nin dəstəyi ilə "Xəzər
Qayğıkeşlik Layihəsi" İctimai Birliyinin
həkimləri tərəfindən həyata keçirilir.

“Xalq qəzeti”

Eldar Quliyev – 80

Rejissor ömrünün rakursları
Onun ömür yolu milli kinomuzun inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Bakıda
doğulmuş, bu şəhərdə də orta təhsil almışdır. Atası, Xalq artisti,
görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin də onun bu sənəti seçməsində
rolu olmuşdur. Çünki Tofiq müəllim də bir çox filmlərimizə musiqi
bəstələmişdi və görünür, Eldar Quliyevdə də kinoya həvəs elə bununla
bağlı olmuşdur.
Eldar Quliyevi 1976-cı
ildən tanıyıram. Onda cavan
oğlan idi. Açığını deyim ki, ilk
görüşümüzdə onu fransalı aktyor
Alen Delona bənzətdim. Doğrudan da, qəribə bənzəyiş var
idi. Amma məlum oldu ki, o, “Bir
cənub şəhərində” filminin rejissoru Eldar Quliyevdir. Bu filmi görmüşdüm və cox bəyənmişdim.
Gözəl film idi. Gənc rejissorun
debüt işi uğurlu alınmışdı.
O vaxt Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunu yenicə
bitirmişdi və ilk sənət sınağından da uğurla çıxmışdı. Filmin ssenarisini Rüstəm İbrahimbəyov
yazmışdı. Süjet çox sadədir. Hadisələr Bakının
köhnə məhəllələrindən birində cərəyan edir. Bu
məhəllənin öz qayda- qanunları var. Burada
milli dəyərlər qorunur, buna zidd hərəkətlər
qəbul edilmir.
Bu film mentalitetimizdə kök salmış, namus
anlayışına tənqidi rakursdan yanaşan rejissor
məhəllənin sakinlərinin düşüncəsini, həyat
tərzini incələyir. Biz burda iki fərqli toplumu və
iki fərqli Bakını (inkişaf etmiş şəhər mənzərələri
və yöndəmsiz evlərin yerləşdiyi, müti qadınların
yaşadığı məhəllə) görürük. Feodal təfəkkür
və qanunları ilə yaşayan məhəllə sakinlərinin
jurnalist Cahangirin (Hacımurad Yegizarov)
həmkarı olan qızların həyat baxışları ilə toqquşur. Əslində, Cahangir də məhəllə qanunlarının
mahiyyətinin fərqindədir, amma onun bu yazılmamış qaydaları qırmaq cəsarəti yoxdur. Və o,
özlüyündə bunu hətta təbii qəbul edir.
Bəli, ilk dəfə idi ki, ekrandakı qəhrəmanlar
“bizə oxşayır”, yaradıcılıq novatorluğu isə –
düşüncə tərzində və bədii-estetik formasında
qabarıq görünürdü.
Yaradıcılığı müxtəlif mövzularla və janrlarla zəngin olan sənətkarın ekran hədəfi
həmişə insandır. İnsanın yaşadığı cəmiyyətlə
harmoniyaya can atması və bu yolda mövcud
problemlərin həlli və mübarizəsi, insanlar arasında anlaşmalar və bu anlaşmaların sosialpsixoloji əsasları, ilk filmlərindən olan “Ən vacib
müsahibə”dən tutmuş sonuncu filminə -- “İstanbul reysi”nə qədər yaradıcılıq tədqiqatlarının və
axtarışların predmetləridir.
Eldar Quliyev 1979-cu ildə öz miqyası ilə
bizim istehsalat imkanlarımızdan xaric olan
“Babək” filmini çəkir və bu film professionallıq
səviyyəsinə görə, kütləvi və batal səhnələrin
miqyasına görə heç də xaricdə istehsal olunan
bu tipli filmlərdən geri qalmırdı. Həmin illərdə
“Babək” filmi 60-a yaxın ölkə tərəfindən satın
alınmışdı.
Filmdə Azərbaycanın qəhrəman oğlu,
görkəmli sərkərdə və xalq qəhrəmanı Babəkin
azadlıq uğrunda apardığı mübarizə öz əksini
tapmışdır. SSRİ Dövlət Kinematoqrafiya
Komitəsi filmin yaradılması üçün 650 min,
Azərbaycan isə 1 milyon rubl vəsait ayırmışdı.
Filmə quruluş vermək öncə kinorejissor Həsən
Seyidbəyliyə həvalə edilmışdi. Çünki bu rejissorun tarixi film çəkmək təcrübəsi var idi. Lakin filmin çəkiliş prosesi ondan alınaraq kinorejissor
Eldar Quliyevə tapşırıldı.
Rejissor filmin çəkilişləri barədə deyir:
“Babək” filminin çəkilişləri Naxçıvanda aparılırdı. Çəkilişlər üzüm yığımı vaxtına təsadüf
etdiyindən kütləvi səhnələrə yerli əhali də
cəlb olunurdu. Bunun üçün isə Naxçıvan
rəhbərliyinin yardımı vacib idi. Ancaq rəhbərlik
üzüm yığımı ilə əlaqədar camaatı tam səfərbər
edə bilmirdi. Belə bir məqamda Azərbaycan
KP Mərkəzi Komitənin birinci katibi Heydər

Əliyev işə qarışır. O, Naxçıvan
rəhbərliyinə tapşırıq verir ki,
"Babək" filmi üçün lazım olan
şərait yaradılsın, hətta "eybi
yox, Naxçıvan bu il üzümü az
yığsa da olar" deyir.
Filmin Bəzz qalası çəkilişləri
Naxçıvanla Culfa arasında
olan məkanda çəkildi. Filmdə
görünən o möhtəşəm Bəzz qalası dekorasiya idi. Çəkiliş vaxtı
yalnız Azərbaycanda deyil, Gürcüstanda, Daşkənddə, Moskvada 16 fabrik bu film üçün
1500 dəstdən artıq paltar tikmişdi. Zavodların
əksəriyyəti yaradıcı qrupa təmənnasız olaraq
qılınc, qalxan və digər silahları hazırlayaraq bağışlamışdı. Beş mindən artıq adam çəkilişlərdə
iştirak edirdi. Moskvadan "Mosfilm"in "Kavaler
polku"ndan 170 atlı gətirmişdilər. Film 1-ci kateqoriyaya daxil edildi. "Babək"in bir il ərzində 35
milyon tamaşaçısı oldu”.
Babək rolunda Xalq artisti Rasim Balayev
çəkilmişdir.
“Babək” filmi haqqında yazılmış resenziyalardan birində deyildiyi kimi: “Filmin emosional təsir gücü tamaşaçını heyrətləndirməklə
yanaşı, həm də təəccübləndirir. Bir çox kadrlar,
demək olar ki, Babəkin azadlıq ideyasına, insan sevgisinə köklənib. Lakonik, məntiqli dialoq
və monoloqların cəmində, dövr hadisələrinin
mahiyyətini cilalayan kadrların sferasında
Babəkin ideyası, həyat amalı hiss olunur,
diktə edilir. Babək obrazı ssenariyə uyğun
olaraq tematik şəkildə yalnız tarixi qəhrəman
kimi bütləşdirilməyib. Eyni zamanda, o, kasıb,
əliyalın, acınacaqlı durumda olan insanların yanında olan, onların halına yanan, dərdinə şərik
çıxan, xilas yolu axtaran cəmiyyətin bir üzvü,
xalqın qəhrəman oğlu kimi xarakterizə edilib.”
Bunlarla yanaşı, Eldar Quliyev “Ən vacib
müsahibə”, “Var olun, qızlar…”, “Sevinc buxtası”, “Ürək… Ürək…”, “Nizami”, “Nə gözəldir
bu dünya…”, “Girov”, ”İstanbul reysi”, "Dərvişin
qeydləri" və s. filmlərə quruluş verib.
Həmçinin, o, bir neçə filmin ssenari
müəllifidir. Çəkdiyi filmlərin bir neçəsi kinofestivallarda priz və mükafatlara layiq görülüb.
"Debüt" studiyasının bədii rəhbəri, Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində
kino kafedrasının professorudur.
Professional Kinorejissorlar Gildiyasının
yaradıcılarından olan Eldar Quliyev indiyədək
onun prezidentidir. O, həmişə audiovizual əsər
müəlliflərinin – həmkarlarının hüquqlarının
qorunması sahəsində prinsipiallıq göstərmiş
və hüquqların bərpası sahəsində öz gücünü
əsirgəməmişdir.
Eldar Quliyev və onun yaradıcılığı
Azərbaycan dövləti tərəfindən layiqincə
qiymətləndirilib və o, Dövlət mükafatı laureatı, Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüş,
“Şöhrət” və “Şərəf” ordenləri ilə təltif olunmuşdur. Onun filmləri neçə-neçə beynəlxalq
festivallarda, kino günlərində Azərbaycan kinosunu layiqincə təmsil edərək, ölkəmizə uğurlar
gətirmiş və mükafatlar qazandırmışdır. Öz
həmkarları və dostları arasında böyük nüfuza
və hörmətə malik olan, həmişə yaradıcılıq axtarışlarında olan, milli kinematoqrafın inkişafında
fəal iştirak edən kinorejissoru 80 illik yubileyi
münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, ona həyatda
və sənətdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutu
“Laydaxili dinamiki proseslərin ədədi modelləşdirilməsi” şöbəsinin
müdiri vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar sənədlərini elan dərc olunan ilən gündən
etibarən 1 ay müddətində AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun elmi katibi- Şəlalə Hüseynovaya, Bakı şəhəri, F.Əmirov küçəsi 9 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.
Əlaqə telefonu- 498-12-83; e-mail: huseynova_shalala@yahoo.com.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası tərəfindən 2020-ci
il avqustun 14 və 15-də etender.
gov.az saytında yerləşdirilmiş və
“Xalq qəzeti”ndə dərc olunmuş
“ 2020-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının fəaliyyəti ilə
bağlı yeni proqram təminatlarının

yaradılması, o cümlədən proqram
təminatı məhsullarının funksionallığının genişləndirilməsi və servis
xidmətlərinin göstərilməsinin satın
alınması” üçün hüquqi şəxs “İNNOVASİYALAR MƏRKƏZİ” MƏHDUD
MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ qalib
elan olunmuş və həmin hüquqi
şəxslə 196588,00 ( bir yüz doxsan
altı min beş yüz səksən səkkiz
manat 00 qəpik) manat məbəğində
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

BİLDİRİŞ
Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin 2020-ci il noyabrın 6-da dərc
edilmiş energetika sahəsi üzrə məlumatların vahid elektron bazası adlı elektron platformanın satın alınması məqsədilə elektron satınalma vasitəsilə keçirilmiş açıq tender proseduru
tender predmetinin maliyyələşdirilməsinin dayandırılması səbəbindən ləğv edilmişdir.

Tender komissiyası
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19 yanvar 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Almaniya Prezidenti pandemiya
ilə bağlı xalqa çağırış edib
Çin

ÜDM artıb
Koronavirus
pandemiyası
fonunda yaranmış
çətinliklərə baxmayaraq, 2020-ci
ildə Çinin ümumi
daxili məhsulu
(ÜDM) 2019-cu illə
müqayisədə 2,3 faiz çoxalaraq, 101,6 trilyon yuana (15,42
trilyon ABŞ dolları) çatıb. Bununla da dünyanın ikinci ən
böyük iqtisadiyyatı olan Çində ÜDM ilk dəfə 100 trilyon
yuanı ötüb. Çin Dövlət Statistika Bürosunun məlumatına
görə, ÜDM-in 2,3 faizlik artımı ilin 3-cü və 4-cü rübündəki
4,9 və 6,5 faizlik artımla təmin olunub.
Xəbəri “Sinxua” verib.

Birgə layihə
“Baidu” süni
intellekt şirkəti
“Geely” avtomobil
kompaniyası ilə
birgə layihə hazırlayıblar. Layihəyə
əsasən, şirkətlər
gələcəyin “ağıllı”
elektomobilini
istehsal edəcəklər. Məlumata görə, “ağıllı” elektromobilin
istehsalını “Geely” şirkəti həyata keçirəcək, “Baidu” isə
proqram təminatı və texnologiyaları hazırlayacaq.
“Baidu”nun rəhbəri Robin Li (Li Yanhonq) dünyanın ən
böyük elektrokar bazarı olan Çində oxşar məhsullara yaranan tələbatı ödəmək üçün bu irimiqyaslı layihəyə başladıqlarını bildirib.
Məlumatı “Autonews” yayıb.

ABŞ

Yeni sistem hazırlanır

A

Təbii fəlakət qurbanlarının
sayı 96 nəfərə çatıb

lmaniya Prezidenti FrankValter Ştaynmayer koronavirus
pandemiyası ilə bağlı televiziya
ilə xalqa çağırış edib. Bu barədə
“Euronews” agentliyi məlumat yayıb.
Dövlət başçısı son həftələr ərzində
ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayında
artım müşahidə olunduğunu bildirib.
O, vəziyyətin daha təhlükəli həddə
çatmaması üçün önləyici tədbirlərə
ehtiyac yarandığını vurğulayıb.

“Reuters”
agentliyinin yaydığı
məlumata görə, ötən
həftə İndoneziyanın
Qərbi Sulavesi və
Cənubi Kalimantan
əyalətlərində baş
vermiş zəlzələ və
daşqınlar nəticəsində
həyatını itirənlərin
sayı 96 nəfərə çatıb.

“Evdən işləyin. Mən şirkət rəhbərlərinə,
müəssisələrin rəhbərliyində çalışan insanlara da işçilərin evdən işləməsinə şərait
yaratmaq barədə çağırış edirəm. İnsanların
ölməsi çox üzücüdür. Bunu anlamaq lazımdır”, - deyə Almaniya Prezidenti söyləyib.
F.V.Ştaynmayer həmçinin Almaniyanın
bir sıra bölgələrində virusun yeni ştammının qeydə alındığını və bundan çox narahat olduğunu bildirib. Almaniyada ötən sutka 17 min 891 nəfər koronavirusa yoluxub
və bununla da yoluxanların ümumi sayı 1
milyon 338 min 483 nəfərə çatıb. Həmçinin
COVID-19 infeksiyası səbəbindən 22 min
400-dən çox almaniyalı vəfat edib.
Yeri gəlmişkən, təkcə Almaniyada deyil,
Avropanın, demək olar ki, əksər ölkələrində
koronavirusun yeni ştammı aşkar olunmuş
və bu narahatlığı gücləndirmişdir.

Qeyd edək ki, COVID-19 virusunun yayılmasını ötən bir neçə ayda nəzarət altına
almağı bacaran Çində son günlər yoluxma
halları yenidən çoxalmağa başlayıb. Ötən
sutka ölkədə infeksiyaya 144 yoluxma
qeydə alınıb.
Çin KİV-i yazır ki, ölkədə yeni yoluxma
hallarının əsas hissəsi Hebey və Heyloncian vilayətlərində aşkarlanıb. Buna görə
də həmin bölgələrdə epidemiya əleyhinə
qaydalar sərtləşdirilib.
Ekspertlər Çinin COVID-19 pandemiyasının ikinci dalğası ilə üz-üzə olduğunu bildirirlər. Ölkədə risk qrupundan
olan əhalinin yeni növ koronavirusa qarşı
vaksinasiyası davam etdirilir. İndiyədək 9
milyondan çox adam peyvənd olunub.
Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Bu barədə agentlik İndoneziya Təbii
Fəlakətlərə Qarşı Mübarizə Milli Agentliyinin (BNPB) məlumatına istinadən bildirib.
Qərbi Sulavesidə baş vermiş 6,2 və 5,9 bal
gücündə zəlzələnin qurbanlarının sayı 81
nəfərdir. Yanvarın 14-də Cənubi Kalimantan
əyalətində yağan leysan yağışların əmələ
gətirdiyi daşqınlar isə 15 nəfərin həyatına son
qoyub. Bu əyalətdən təqribən 70 min nəfər
təxliyə edilib.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 5 dekabr 2020-ci
il tarixli nömrəsində DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ PUBLİK HÜQUQİ
ŞƏXSİN 2020-ci il üzrə konsolidə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Böyük Britaniya
Peyvənd prosesi sürətləndirilir
2021-ci il iyun ayının
sonunadək Böyük
Britaniyada 18 yaşdan
yuxarı hər kəs peyvənd
olunacaq. Hökumət
tərəfindən qəbul edilən
qərara əsasən, cari ilin
fevralın 15-dək on beş
milyon insanın peyvənd
olunması nəzərdə tutulur. Qeyd edilir ki, peyvənd, ilk
növbədə, səhiyyə işçilərinə, qocalar evində olan şəxslərə
və hərbçilərə tətbiq olunur.
Məlumatı BBC yayıb.

İspaniya

Superkubokun qalibi

Həftəsonu futbol üzrə İspaniya Superkubokunun final
matçında “Barselona” və “Atletik Bilbao” komandaları
qarşılaşıblar. “Estadio de-la-Kartuxa” stadionunda keçirilən
görüş 2:3 hesabı ilə Bask təmsilçisinin xeyrinə başa çatıb.
Bununla da “Atletik Bilbao” tarixində üçüncü dəfə İspaniya
Superkubokunun qalibi olub.
Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

olunmuş maliyyə hesabatlarının
və vergi auditinin keçirilməsi üçün
kənar auditor xidmətinin satın alınması məqsədilə dərc edilmiş kotirovka sorğusunun nəticələri ləğv
olunmuşdur.
Tender komissiyası

"Azəristiliktəchizat" ASC R
elektrotexniki avadanlıqlar və onların ehtiyat
hissələrinin təmirinin satın alınması məqsədilə

ABŞ-ın Kaliforniya Universitetinin alimləri atmosferdə
karbon qazını (“CO2”) təmizləyən sistemlərin (DAC) inkişaf
etdirilməsi üçün proqram hazırlayıblar. Alimlər qeyd edirlər
ki, yeni proqram 2025-ci ilədək istifadəyə verilsə, əsrin
sonunadək qlobal temperaturun səviyyəsi azala bilər. Bundan başqa, DAC sistemi 2050-ci ilədək atmosferi 2,2-2,3
giqaton emissiyadan təmizləyə bilər.
Xəbəri BBC verib.

Xatırladaq ki, yanvarın 15-də gecə saatlarında Qərbi Sulavesi əyalətinin Mamucu
şəhəri yaxınlığında 6,2 və 5,7 bal gücündə
silsilə zəlzələlər baş verib. Bunun ardınca
ərazidə daha 28 afterşokun qeydə alındığı
bildirilir. Yeraltı təkanlar nəticəsində mindən
artıq ev dağılıb. Hazırda axtarış-xilasetmə
işləri davam edir.

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Elektrotexniki avadanlıqlar və onların ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçıları dövlət satınalmalarının https:/
www.etender.gov.az vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsi ilə daxil olmaqla tender haqqında ətraflı məlumatı əldə edə bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Təkliflərin qiymətləndirilməsində analoji işlərdə
təcrübəyə, maliyyə vəziyyətinə, aşağı qiymət, yüksək
keyfiyyət və müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi
üçün zəruri potensial meyarlara üstünlük veriləcəkdir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 100 manatdır.
H/h-AZ62AİİB33010019442200226122
VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank”ın Qaradağ filialı
Kod200220
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
SWİFT- AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

ÂÂ Yanvarın 19-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu
hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, səhər
bəzi yerlərdə çiskinli, axşam yağıntılı olacağı,
gecəyə doğru isə sulu qara, qara keçəcəyi
gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək,
arabir güclənəcək. Gecə 2-4, gündüz 4-6,
Bakıda gecə 2-4, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 769
mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 7080 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir
yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı
gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı
var. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 0-5°, dağlıq ərazilərdə 7-9°
şaxta, gündüz 1-5° isti olacaq. Yolların buz
bağlayacağı ehtimalı var.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
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- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank
təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında
bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidr).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən
sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 9 fevral 2021-ci il saat 12.00-a , tender təklifi
və bank təminatını isə 17 fevral 2021-ci il saat 12.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 18 fevral 2021-ci il saat 12.00da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi
və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsi ilə aparılır.

usiyalı bioloqlar insanın hüceyrəsini
gürzələr və digər ilanların zəhərində
olan və fosfolipaza ailəsinə daxil olan
fermentlərdən istifadə edərək yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmaqdan qoruyublar.

Rusiyalı bioloqların
araşdırması
Bu barədə
alimlərin təcrübələrinin
ilkin nəticələrini
əks etdirən məqalə
“bioRxiv” elektron elmi
kitabxanası tərəfindən
nəşr edilib.
Rusiya Elmlər Akademiyasının Bioorqanik Kimya İnstitutunun
laboratoriya müdiri Yuri Utkinin rəhbərlik etdiyi rusiyalı
alimlər bir neçə növ gürzənin zəhərindən PLA2 molekullarını çıxararaq quruluşlarını təhlil ediblər və koronavirusa
necə təsir edəcəyini araşdırıblar.
Məlum olub ki, ilan zəhərinin bütün formaları bu və ya
digər formada hüceyrədəki virusun çoxalmasının qarşısını alıb. Ən effektli Nikolski gürzəsinin zəhəri olub. Zəhər
təkcə koronavirusu məhv etməyib, hətta virusun hüceyrə
səthindəki reseptorlarla əlaqə qurmasının qarşısını alıb.
Nikolski gürzəsinin əsas yayılma arealı Rusiya
Federasiyasının Avropa hissəsi, Ukrayna və Rumıniya
ərazisidir.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Almaniyada koronavirusun
yeni ştammı aşkar edilib

Tender komissiyası

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın,
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında arabir qar yağacağı gözlənilir.
Bəzi yerlərdə intensiv və güclü olacağı ehtimalı
var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 4-9, gündüz 0-4° şaxta olacaq.Yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında arabir yağıntılı
olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 2-6° isti olacaq. Gecə və səhər yolların buz
bağlayacağı ehtimalı var.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə
qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv
olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman

olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 4° şaxtadan 1°-dək isti,
gündüz 1-6° isti, dağlarda gecə 5-8° şaxta, gündüz 0-5° şaxta olacaq. Yolların buz bağlayacağı
ehtimalı var.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında arabir yağış
yağacağı, bəzi yerlərdə qara keçəcəyi gözlənilir.
Şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2°
şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 4-8° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir.
Axşama doğru dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi
ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 1-3, gündüz 3-7° isti,
dağlarda gecə 0-2° şaxta, gündüz 0-5° isti
olacaq.

 Almaniyanın Qarmiş-Partenkirhen
şəhərinin klinikasında koronavirusun yeni
ştammı aşkar edilib.
KİV-lərin məlumatına görə, klinikada 73 nəfər COVID-19
virusuna yoluxub. Onların arasında klinikanın işçiləri də var.
Üç nəfərdə isə indiyədək məlum olmayan koronavirusun
yeni ştammı aşkar edilib.
Xəstələrdən götürülmüş nümunələr Berlindəki “Cherite”
klinikasına göndərilib.Berlin klinikasından bildiriblər ki, bu
yeni növ naməlum koronavirus ştammıdır və Britaniya ştammından fərqlənir.
“Cherite” klinikasının məlumatına görə, hazırda dünyada
12 min nəfər SARS-CoV-2 koronavirus mutasiyasına yoluxub. Bu virus Britaniya ştammından daha təhlükəlidir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
"Xalq qəzeti"nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
"Azərbaycan" nəşriyyatında çap olunub.

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

İNDEKS

0282

TİRAJ

4650

SİFARİŞ

2925

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

