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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi
Bağdad Amreyevi videoformatda qəbul edib

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin xüsusi nümayəndələri haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin
dirçəlişi istiqamətində quruculuq, bərpa və
yenidənqurma işlərinin sürətləndirilməsi,
bu hədəfə nail olunmasında dövlət
orqanlarının (qurumlarının) və digər
təşkilatların əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin
gücləndirilməsi, habelə idarəetmədə çevikliyin və səmərəliliyin artırılması məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
xüsusi nümayəndəlikləri təsis edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliklərinə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti

tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edilən və birbaşa Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə tabe olan
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
xüsusi nümayəndələri (bundan sonra –
xüsusi nümayəndə) rəhbərlik edirlər.
3. Müəyyən edilsin ki:
3.1. xüsusi nümayəndə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi
ərazi hüdudlarında Azərbaycan Respublikasının Prezidentini təmsil edən vəzifəli
şəxsdir;
3.2. xüsusi nümayəndə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müəyyən
etdiyi ərazi hüdudlarında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi
səlahiyyətləri həyata keçirir.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin xüsusi
nümayəndəlikləri haqqında əsasnamənin
layihəsini və xüsusi nümayəndəliklərin
fəaliyyətinin təşkilinə dair təkliflərini on beş
gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 yanvar 2021-ci il

Qarabağ Dirçəliş Fondunun
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın
19-da Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad
Amreyevi videoformatda qəbul edib.
Prezident İlham Əliyev dedi:

– Hörmətli cənab Baş katib.
Hörmətli qonaqlar.
Sizi Azərbaycanda salamlayıram,
gəlişinizə şadam. Mən bilirəm ki, siz
Ağdamda və Füzulidə olmusunuz, işğalçı
qüvvələrin bizim şəhərləri viran qoyduğunu özünüz görmüsünüz. Vaxtilə Qarabağın çiçəklənən, on minlərlə insanın yaşadığı Ağdam və Füzuli şəhərləri tamamilə
dağıdılıb. Füzulidə bircə salamat bina
yoxdur. Ağdamda da bütün binalar sökülüb, yalnız qismən dağıdılmış məscid
qalıb. O da, mənim dediyim kimi, sonradan məlum olub ki, yalnız Azərbaycan
Ordusunun bu istiqamətdə hücum
edəcəyi halda baş verə biləcək artilleriya zərbələrinin oriyentiri kimi ərazidə
səmtləşdirmək üçün qalıb. Təsadüfi deyil
ki, xarici jurnalistlər Ağdamı “Qafqazın
Xirosiması” adlandırıblar. Fikrimcə, eyni
sözləri Füzuli şəhəri, həmçinin işğal
altında olmuş başqa şəhərlər haqqında
da demək olar. Zəngilan da, Cəbrayıl
da, Qubadlı da praktiki olaraq tamamilə
dağıdılıb. Təkcə şəhərlər yox, kəndlər
də. Siz Füzuliyə, Ağdama gedəndə
yol boyunca yəqin ki, tamamilə dağıdılmış kəndləri görmüsünüz. Bütün bu
dağıntılar Birinci Qarabağ müharibəsi
başa çatandan sonra törədilib, məhz
bu ərazilərdə Azərbaycanın mədəni
irsinin izlərini məhv etmək üçün. Həm
də ondan ötrü ki, azərbaycanlıların bu
ərazilərə qayıtmalarına heç vaxt imkan
verməmək üçün, eləcə də sırf oğurluq,
qarət üçün. Vandallar və oğrular pəncərə
çərçivələrini, qapıları, dam örtüklərini,
aparılması mümkün olan nə varsa hamısını söküb aparıblar. Hər şeyin dağıdılmadığı ərazilərdə süni məskunlaşdırma
siyasəti aparılırdı, bu, Cenevrə konvensiyalarının ən kobud şəkildə pozulmasıdır
və hərbi cinayətdir. Özü də, işğalın ilk
illərində Ermənistanın əvvəlki hakimiyyəti
bu faktları gizlədirdisə, indiki hakimiyyət
bununla fəxr edir, internetdə və özünün kütləvi informasiya vasitələrində
Yaxın Şərqin digər dövlətlərinin erməni
millətindən olan vətəndaşlarının buraya
gəlməsi, Şuşada və digər şəhərlərdə
məskunlaşması barədə videoçarxları
nümayişkaranə şəkildə dərc edir, bununla da həm beynəlxalq hüquq normalarına, həm də insani əxlaq normalarına tam
etinasızlıq göstərirdi.
Bir də, hansı əxlaqdan danışmaq
olar ki, indi bütün dünya işğalçıların
törətdiyi dağıntıları görür. Bəşər tarixində
dünyada müharibələr və dağıntılar çox
olub, lakin mənim fikrimcə, XX əsrdə
belə barbarlıq, vandalizm və dağıntılar,
şəhərlərin və kəndlərin qəsdən məhv
edilməsi görünməyib.

İşğaldan azad edilmiş digər ərazilərə
gəldikdə isə, məsələn, Kəlbəcər, Laçın rayonlarında həm Ermənistan
vətəndaşlarının, həm də əsasən diaspordan olan ermənilərin süni şəkildə
məskunlaşdırılması aparılıb. Lakin
noyabrın 10-da imzalanmış bəyanata
müvafiq olaraq, işğalçılar həmin əraziləri
tərk edəndə, onlara, təxminən, 20 gün
vaxt verilmişdi, bu müddətdə onlar
özlərinin tikmədiyi, qanunsuz olaraq
soxulduqları evləri yandırır, meşələri
qırır, bütün infrastrukturu məhv edirdilər.
Laçın və Kəlbəcər rayonlarında 10-dan
çox su elektrik stansiyası vardı, onlar
hamısı dağıdılıb, yəni bu, barbarlıqdır.
Bütün dünyanın gözü qarşısında buna,
sadəcə, başqa ad vermək mümkün deyil.
Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərə qayıdandan sonra, beynəlxalq təşkilatların,
səfirliklərin nümayəndələri, jurnalistlər
oraya səfər edir, hər şeyi öz gözləri ilə
görürlər. Bu, misli görünməmiş vandallıqdır. Elə bil bu ərazilərdən vəhşi qəbilə
keçib.
Şuşa şəhərinə gəldikdə isə onun
indiki vəziyyətinə heç kim laqeyd qala
bilməz, çünki bu nadir və bənzərsiz
şəhər Qafqazın incisidir. Fikrimcə,
nəinki bizim regionda, dünyada onun
bənzəri yoxdur. Şəhər tamamilə boşalıb,
məscidlər dağıdılıb, tarix və mədəniyyət
abidələri, Vaqifin məqbərəsi dağıdılıb,
məzar daşı sındırılıb, Vaqifin barelyefi
qırılıb, büstü məhv edilib. Natəvanın
sarayı dağıdılıb, Bülbülün evi praktiki
olaraq yarıdağıdılmış vəziyyətdədir,
Üzeyir Hacıbəylinin evi isə artıq yoxdur,
onun yalnız divarları qalıb. Bu, barbarlıqdır, bu, mədəni soyqırımıdır və buna heç
cür haqq qazandırmaq olmaz. Müharibə
qurtarıb, Azərbaycan qələbə qazanıb.
Lakin biz bunu heç vaxt unutmayacağıq və heç vaxt unutmamalıyıq. Buna
görə, mənim göstərişimə əsasən bütün
şəhərlərimiz, kəndlərimiz bərpa ediləndə
biz yəqin ki, hər şəhərdə bir məhəlləni,
ola bilsin, böyük bir ərazini işğalçılardan
sonra qalmış vəziyyətdə saxlayacağıq ki,
Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmasın, gələcək nəsillər yadda saxlasınlar ki,
biz öz torpağımızı qorumalıyıq və yalnız
öz gücümüzə güvənməliyik. Əlbəttə, biz
işğal edilmiş ərazilərdə dağıdılanların
hamısını bərpa edəcəyik, bərpa prosesi
başlanıb. Fikrimcə, bizim atdığımız ilk
addımların nəticələri lap yaxın vaxtlarda görünəcək. Böyük qayıdış proqramı
hazırlanır. Zənnimcə, lap yaxın vaxtlarda biz hamımız dirçəldilmiş şəhərləri
görəcəyik.
Hörmətli Baş katib, sizə, həmçinin
TÜRKSOY-un rəhbərinə müharibə

dövründə və müharibədən sonra bizi
dəstəklədiyinizə görə təşəkkürümü
bildirmək istərdim. Türk Şurasının Baş
katibi müharibə dövründə dəfələrlə
bəyanatlarla çıxış edib, müharibənin lap
əvvəlində siz Azərbaycanı dəstəkləyən,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini, onun sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyən bəyanat
vermisiniz. Həmçinin bəyan etmisiniz
ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmalıdır.
Bu, müharibənin praktiki olaraq ikinci
günü idi. Oktyabrın 20-də siz Gəncə
şəhərinin ballistik raketlərlə bombalanmasını pisləyən bəyanatla çıxış etdiniz,
Azərbaycan xalqına başsağlığı verdiniz.
Daha sonra, oktyabrın sonunda siz
münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri çərçivəsində nizamlanmasının zəruri olması barədə bəyanatla
çıxış etdiniz, Ermənistan tərəfindən
Cenevrə konvensiyalarının pozulması
barədə danışdınız. Siz mənə noyabrın
əvvəlində məktubla müraciət etdiniz,
ayın 2-də isə sizinlə Bakıda görüşdük
və siz Azərbaycanı dəstəklədiyinizi bir
daha bildirdiniz. 44 gün ərzində dörd
dəfə Türk Şurasının Baş katibi adından
rəsmi bəyanat verildi. Biz bunu, həmçinin
hazırda sizin Azərbaycanda olmağınızı,
işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər
etməyinizi, eşitdiklərinizi və yəqin ki,
qismən televizorda gördüklərinizi öz
gözlərinizlə görməyinizi çox yüksək
qiymətləndiririk. Buna görə də sizə bütün
Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü
bildirmək istərdim. Türk Şurası müharibə
dövründə bizi hamıdan çox dəstəkləyən
təşkilatdır. Biz başqa təşkilatlara – İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatına da, Qoşulmama Hərəkatına da təşəkkür edirik. Bu
müddətdə bizi dəstəkləyən ölkələrə
təşəkkür edirik. Ona görə ki, bu çətin
vaxtda mənəvi-siyasi dəstək, əlbəttə,
bizim xalqımız üçün, habelə baş verənlər
barədə həqiqəti bütün dünyanın daha
çox bilməsi üçün olduqca vacibdir. Bizim
qələbəmizin nəticələrindən biri o oldu
ki, bu gün artıq 1990-cı illərin əvvəlində
müharibəyə nəyin səbəb olması, işğalın nəticələrinin nədən ibarət olması,
işğalçıların zəbt etdikləri ərazilərdə nələr
törətməsi barədə heç kəsin şübhəsi
yoxdur. Buna görə də həm beynəlxalq
hüquq, həm Qarabağın Azərbaycana
mənsub olması barədə tarixi həqiqət,
həm də bu gün beynəlxalq kütləvi
informasiya vasitələrinin, beynəlxalq
təşkilatların əyani şəkildə gördükləri
bizim haqlı olduğumuzu bir daha sübut
edir. Biz 30 il ərzində bunu sübut edirdik
və son nəticədə döyüş meydanında
işğalçıları müqəddəs torpaqlarımızdan
qovaraq silah gücünə bunu sübut etdik.

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, “Qarabağ Dirçəliş
Fondu” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 4 yanvar
tarixli 1243 nömrəli Fərmanının icrası ilə
əlaqədar qərara alıram:
1. “Qarabağ Dirçəliş Fondunun
Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə
olunur).
2. “Qarabağ Dirçəliş Fondunun
strukturu” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Müəyyən edilsin ki, Qarabağ
Dirçəliş Fondunun (bundan sonra –
Fond) nizamnamə fondu 1 (bir) milyon
manatdır və dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına formalaşdırılır.
4. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli
gələn məsələləri həll etsin.
5. Fond:
5.1. əməyin ödənişi fondunu, işçilərinin say həddini və
əməkhaqlarının (vəzifə maaşının,
vəzifə maaşına əlavələrin, mükafatların

və digər ödənişlərin) məbləğini bir ay
müddətində təsdiq etsin;
5.2. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
6. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi bu Fərmanın 3-cü
hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 yanvar 2021-ci il

İstiqlal mübarizəsinin ölməz
qəhrəmanları heç vaxt unudulmayacaq!
Bizim xalqımız o günü heç vaxt unutmayacaqdır. Çünki
o, ayrı-ayrı insanlara edilən qəsd, təcavüz deyildi, bu, bütün
Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə, Azərbaycan
ölkəsinə edilən təcavüz idi. Bu təcavüz nəticəsində
həlak olanlar xalq qəhrəmanlarıdır, onlar millətimizin
qəhrəmanlarıdır.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider

A

zərbaycan xalqı ölkəmizin ərazi bütövlüyü,
dövlət müstəqiliyi uğrunda son bir qərinədə
apardığı qalibiyyətli mübarizənin ən seçilən
səhifələrindən biri olan 20 Yanvar faciəsinin
31-ci ildönümünü, nəhayət, ötən dövrdəki hədsizhesabsız itkilərə və bitib-tükənməyən ağrı-acılara
son qoymuş Vətən müharibəsinin qələbə öyüncü, bu
yolda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin intiqamının
alınmasından doğan təsəlli duyğuları ilə qarşılayır.
Azərbaycana bu şanlı zəfəri, sonsuz iftixarı xalqımızın
misilsiz yurd sevgisi, sarsılmaz iradəsi və yenilməz
döyüşkənliyi qazandırmışdır. 20 Yanvar isə çağdaş
tariximizə bu qanlı mübarizənin ilk şərəfli səhifəsi kimi
həkk olunmuşdur.
Yaxın keçmişimizdə yaşamış olduğumuz ən faciəvi
günlərdən biri olan 20 Yanvar qırğını xalqımızın yaddaşına həm də qəhrəmanlıq tarixi kimi yazılmışdır. Faciənin
törədilməsindən keçən 31 il ərzində bu hadisəni doğuran səbəblərin, onun hüquqi, ictimai-siyasi, psixoloji
nəticələrinin araşdırılması, öyrənilməsi və nəzərə alınması əsl vətənpərvərlik ənənəsinə çevrilmişdir. 20 Yanvar
qəhrəmanlıq salnaməsi, hər şeydən əvvəl, bir tarixi sualla
müşayiət olunur: bu faciəyə gedən yol nədən və haradan
başlandı? Cavabında isə hadisələrin şahidləri 20 Yanvar
ərəfəsindəki son bir neçə ayın hadisələrini dönə-dönə
xatırlayır və onların arasında bu qanlı qırğına yol açan
səbəbləri və onun doğurduğu nəticələri araşdırıb tapmağa
çalışmışlar.
Ötən illərdə müzakirələr, mübahisələr bəzən bir-birimizi
qınamağa, hətta günahlandırmağa qədər uzanmışdır.

Sonda hamı bir fikirdə yekdil olmuşdur: belə sonluğu heç
kim gözləmirdi. Bəli, doğrudan da, o zaman çox az adam
inana bilərdi ki, dövlət dinc vətəndaşına belə divan tuta bilər.
Yəqin, ona görə ki, biz o zaman nağıllarda Xeyirlə Şərin
mübarizəsinin həmişə Xeyirin qələbəsi ilə bitməsinə inanmaq dərəcəsində sadəlövh olmuşuq. Amma bəzən Şər də
qalib gəlir, qısa müddətə də olsa. 20 Yanvar da məhz Şərin
Xeyirə qalib gəldiyi ötəri bir an oldu.

(ardı 3-cü səhifədə)
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20 yanvar 2021-ci il, çərşənbə

Prezident İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyevi videoformatda qəbul edib
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Sizə bir daha dərin təşəkkürümü
bildirirəm. Azad edilmiş ərazilərin qardaş ölkələrlə birlikdə bərpa olunması
dövründə fəal qarşılıqlı əlaqələrimizə
ümid edirəm. Mən artıq demişəm ki,
ilk növbədə və təkcə ilk növbədə deyil,
ümumiyyətlə, yalnız dost ölkələrdən
olan şirkətləri cəlb edəcəyik. Dünyada belə ölkələr çoxdur, lakin onların
arasında elə ölkələr var ki, müharibə
dövründə və müharibədən sonrakı
dövrdə Azərbaycanı fəal dəstəkləyiblər.
Buna görə də fikrimcə, əlbəttə, bu
mövzu Türk Şurası çərçivəsində
müzakirə ediləcək. Biz baş verənləri
təhlil edəcəyik və gələcək üçün planlar
quracağıq. Lakin artıq əminliklə deyə
bilərəm ki, ərazilərin bərpası prosesi
də bizə qardaş olan ölkələr tərəfindən
dəstəklənəcək.
Əlbəttə, bizim tarix və mədəniyyət
abidələrinin bərpasında TÜRKSOY-un
fəal dəstəyinə ümid edirəm və buna
əminəm. Ona görə ki, azad edilmiş
ərazilərdə 70-ə yaxın məscid dağıdılıb, muzeylər qarət edilib, bütün sosial
infrastruktur məhv edilib. Siz yəqin ki,
Ağdamda Dram Teatrının qalan divarını
görmüsünüz. Görünür, sadəcə, dağıtmaqdan yorulublar. Yəqin, sadəcə,
daha gücləri çatmayıb. Buna görə də
düşünürəm ki, işğalçı qüvvələrin barbarlığını, məhz bizim mədəni-tarixi irsin
məhv edilməsini dünya ictimaiyyətinə
çatdırmaq, həmçinin bizim tariximədəni abidələrin bərpa edilməsində
bizə kömək də TÜRKSOY-un diqqət
mərkəzində olacaq. Bu proses artıq
başlanıb. Ağdam məscidinə gəldikdə,
artıq mütəxəssislər cəlb edilib. Bir neçə
gün bundan əvvəl mən Şuşaya səfər
edəndən sonra bizim dini abidələrin
bərpasına dair işlərin başlanması üçün
də göstərişlər vermişəm. Bu məsələdə
Heydər Əliyev Fondu fəal rol oynayacaq. Vaqifin məqbərəsinin bərpasına
dair təlimatlar da verilib. Mən onun bu
il bərpa olunmasını tapşırmışam. Biz
bu il Vaqif poeziya günləri keçirilməsini
bərpa etməyi, həmçinin “Xarı bülbül” festivalı keçirməyi planlaşdırırıq.
Mənim Şuşanı Azərbaycanın mədəni
paytaxtı elan etməyim təsadüfi deyil.
Fikrimcə, Şuşa bərpa ediləndən sonra
öz təbiətinə, landşaftına, tarixinə, tarixi
abidələrinə görə haqlı olaraq bütün re-

gionun mədəni paytaxtına çevrilə bilər.
Əlbəttə, ümid edirəm ki, siz bizə növbəti
gəlişinizdə Şuşaya səfər edəcəksiniz.
İndi biz artıq oraya yol çəkirik. Lap yaxın vaxtlarda, bu il beynəlxalq aeroport
açılacaq. Buna görə də Şuşa hələ çox
beynəlxalq tədbirlər görəcək, bütün
tarix boyu olduğu kimi, öz dostlarını,
qardaşlarını qəbul edəcək.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm, bizi
dəstəklədiyinizə görə sağ olun və sizə
ən xoş arzularımı bildirirəm.
***
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev dedi:
– Sağ olun, cənab Prezidentim. Bizi bu gün qəbul etdiyinizə
görə çox təşəkkür edirəm. Əvvəla,
Azərbaycanın Qarabağda qazandığı
Zəfər münasibətilə başda Zati-aliniz
olmaqla bütün qardaş Azərbaycan
xalqını bir daha ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan torpaqlarının azad
edilməsi, sadəcə, Azərbaycanın zəfəri
deyil, bütün türk dünyasının böyük
zəfəridir. Bu zəfər daim yanınızda
olan türk xalqlarını çox sevindirmiş və
qürurlandırmışdır. Türk dünyası adın-

dan Sizə bir daha təşəkkür edirəm,
Azərbaycan və türk dünyasına yeni
zəfərlər diləyirəm.
Cənab Prezident, bizə ruh
yüksəkliyi verən çıxışınıza görə Sizə
dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Həqiqətən, dünən biz işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə olduq, praktiki
olaraq, tamamilə dağıdılmış obyektləri
öz gözlərimizlə gördük. Əlbəttə, bu
dağıntıların mənzərəsi olduqca təəssüf
doğurur.
Mən mətbuat nümayəndələri ilə görüşüm zamanı demişəm ki, bu torpaqlar
heç vaxt sahibsiz olmayıb, bu torpaqların həqiqi sahibləri var, onlar bu torpaqları özlərinə qaytardılar və çox tezliklə
bu torpaqları, Füzulinin çiçəklənən
torpaqlarını, şanlı Ağdam torpağını
və azad olunmuş digər əraziləri bərpa
edəcəklər. Bu yerlərin əvvəlki şöhrəti,
əvvəlki zəngin siması çox tezliklə bərpa
olunacaq.
Noyabrın 2-də biz ölkələrimizin biznes qurumlarının rəhbərləri ilə birlikdə
burada olduq. O vaxt biz Azərbaycanın
bərpa layihələrində bizim ölkələrin
sahibkarlarının iştirakının mümkünlüyü
məsələsini müzakirə etdik. Hazırda bu

İndoneziya Respublikasının Prezidenti
Zati-aliləri cənab Coko Vidodoya
Hörmətli cənab Prezident!
Sulavesi adasında baş vermiş güclü
zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı
və dağıntılar barədə xəbər məni son dərəcə
sarsıtdı.
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak
olanların ailələrinə və yaxınlarına, dost
İndoneziya xalqına öz adımdan və

Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə
başsağlığı verir, yaralananlara şəfa
diləyirəm.
Allah rəhmət eləsin!

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 yanvar 2021-ci il

Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə
Heyətinin növbəti iclası keçirilib
 Yanvarın 19-da Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin
növbəti iclası keçirilib.
Partiyadan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, iclasda YAP İdarə Heyətinin 2020-ci ilə dair illik hesabatı, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər
Birliyinin və Qadınlar Şurasının fəaliyyəti
haqqında hesabat, partiyanın 2020-ci il üzrə
maliyyə hesabatı, eləcə də İdarə Heyətinin
2021-ci ilin birinci rübünə dair iş planı müzakirə
olunaraq qəbul edilib.
İdarə Heyətinin iclasında vurğulanıb ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması ilə nəticələnən Vətən müharibəsi
Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə
yazılmış ən şərəfli səhifələrdən biri olub. Vətən
müharibəsi dövründə YAP milli həmrəyliyə
səsləyən bir sıra bəyanat və müraciətlər qəbul
edib, Ermənistanın hərbi təxribatları ilə əlaqədar
“YouTube”, “Twitter”, “Facebook”, “Instagram”
və “Telegram” üzərindən çoxsaylı aksiyalar
keçirib, 55 beynəlxalq təşkilata, 75 beynəlxalq
KİV-ə, 197 parlamentə, onların sədrlərinə və
deputatlarına, 97 dövlət və hökumət başçısına,
187 siyasi partiyaya, 165 ölkənin Xarici İşlər
Nazirliyinə, ümumilikdə 800-ə yaxın ünvana
təxminən 500 minədək e-mail göndərib.
İdarə Heyətinin iclasında 2020-ci il
fevral ayının 9-da Milli Məclisə seçkilərin
keçirilməsində, habelə koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizənin aparılmasında Yeni
Azərbaycan Partiyasının könüllülərinin fəaliyyəti
barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Prezidentin Sərəncamı ilə “Könüllülər ili” elan edilən
2020-ci ildə partiyanın könüllüləri pandemi-

ya ilə mübarizə çərçivəsində 70 mindən çox
aztəminatlı ailəyə Heydər Əliyev Fondunun,
Yeni Azərbaycan Partiyasının, eləcə də Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xətti ilə
ayrılmış yardımların çatdırılmasını təmin edib.
İdarə Heyətinin iclasında, həmçinin YAP-ın
2020-ci ilə dair gəlirləri və xərcləri barədə hesabat dinlənilib. Qeyd olunub ki, 2020-ci ildə Yeni
Azərbaycan Partiyasının gəlirləri 12 288 708
manat olub. Bunun 10 346 294 manatını üzvlük
haqları, 1 942 414 manatını büdcədən siyasi
partiyalara ayrılan dövlət dəstəyindən Yeni
Azərbaycan Partiyasına düşən pay təşkil edib.
Yeni Azərbaycan Partiyasının hesabına
daxil olan maliyyə vəsaitinin 6 969 745 manatı
partiyanın İcra Katibliyinin və yerli təşkilatlarının
əməkdaşlarının əməkhaqqının ödənilməsinə,
452 599 manatı Silahlı Qüvvələrin Yardım
Fonduna, “YAŞAT” Fonduna və bu qəbildən
digər humanitar aksiyalara, 625 148 manatı
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna və
bu qəbildən digər humanitar aksiyalara, 347
569 manatı partiya və onun yerli təşkilatlarının,
gənclər və qadınlar təşkilatlarının keçirdiyi
tədbirlərin maliyyələşməsinə, xeyriyyə aksiyalarına, 34 357 manatı ezamiyyə xərclərinə, 302
192 manatı avtonəqliyyat xərclərinə, 242 229
manatı təsərrüfat inventarlarının alınmasına,
162 621 manatı təmir işlərinə, 457 566 manatı
kommunal və təsərrüfat xərclərinə, 80 739
manatı bank xidmətinə, 86 610 manatı abunə
ilə bağlı ödənişlərə, 57 720 manatı dəftərxana
xərclərinə, 144 611 manatı çap işlərinə, 237
592 manatı isə sair xərclərə sərf edilib.

məsələ fəal müzakirə olunur. Tezliklə
Bakıda bizim sahibkarların bu işlərdə
iştirakına dair böyük biznes forum
keçirəcəyik. Dünən mən digər türk
təşkilatlarının rəhbərləri - TÜRKSOY-un
Baş katibi Düsen Kurabayeviç Kaseinov
və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva
ilə birlikdə işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə olmaq şərəfinə nail oldum.
Biz mədəni abidələrin bərpasında bizim
təşkilatların iştirakının mümkünlüyünü də müzakirə etdik və tezliklə bizim
ölkələrlə birlikdə müvafiq iş aparacaq, görüşlər keçirəcək, bu abidələrin
bərpasında Azərbaycanla birlikdə necə
iştirak edəcəyimizi müzakirə edəcəyik.
Ölkələrimiz arasında ilkin danışıqlar bizim ölkələrimizin və xalqlarımızın
Azərbaycana kömək etmək əzminin
çox möhkəm olmasını göstərdi. Biz hər
il türk dünyasının mədəni paytaxtını
elan edirik. 2022-ci ildə Şuşanın belə
paytaxt elan olunmasını və mədəni xarakterli çoxlu tədbirlər keçirilməsini təklif
edirik. Bu tədbirlər Şuşanın bütün türk
və İslam dünyası üçün böyük mədəni
əhəmiyyətini vurğulayar. Dünən biz bu
məsələni xarici işlər naziri cənab Bay-

ramovla da müzakirə etdik. Siz icazə
versəniz, biz bu işə başlayarıq, 2022-ci
ildə Şuşada 20-yə yaxın mədəni tədbir
keçirərik. Əminik ki, o vaxta qədər Şuşa
bərpa olunacaq, öz əvvəlki simasını
alacaq. Biz həmişə Sizin yanınızda
olmuşuq və həmişə Sizin yanınızda
olacağıq.
Fürsətdən istifadə edib, Türk Şurasının cari gündəliyi barədə Sizə məruzə
etmək istərdim. Biz Bakı Sammiti zamanı Sizin verdiyiniz göstərişə əsasən,
2020-2025-ci illər üçün türk strategiyasının və 2020-2040-cı illər üçün türk
dünyası barədə təsəvvürlərimizi əks
etdirən sənədin hazırlanmasını başa
çatdırmışıq. Bu sənəd türk dünyasının
gələcəyini, bizim əməkdaşlığımızı,
bütün sahələrdə - siyasət, iqtisadiyyat,
mədəniyyət, təhsil, turizm, gənclər və
başqa sahələrdə inteqrasiyanı əks
etdirir. Hazırlanmış həmin “Turkic World
Vision-2040” sənədinin surətini bu gün
mən Sizə təqdim etməyi özümə şərəf
sayıram. Siz Türk Şurasının üzvü olan
ölkələrin nazirlikləri və idarələri ilə sıx
əlaqəli şəkildə işlənib hazırlanmış bu
sənədi bəyənəndən sonra qarşıdakı
sammitdə biz bir il ərzində onu reallaş-

dırmağa başlayacağıq.
Biz həm də bu il martın sonunda
Türküstanda Qazaxıstanın Birinci
Prezidenti – Elbası Nursultan Abişeviç
Nazarbayevin təşəbbüsü ilə qeyri-rəsmi
sammitə, həmçinin bu ilin payızında
İstanbulda keçirilməsi planlaşdırılan
Türk Şurasının növbəti sammitinə hazırlaşırıq. Fikrimcə, bu sammitlər Sizin
dəstəyinizlə bizim inteqrasiyanın inkişafı, türk dünyasının birləşməsi üçün daha
bir dönüş anı olacaq.
Cənab Prezident, Türk Şurası bizim
münasibətlərin daha da dərinləşməsi
üzrə bütün zəruri işləri görməyə həmişə
hazırdır. Türk dünyası üçün gördüyünüz
bütün işlərə görə çox sağ olun.
***
Sonra Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatı – TÜRKSOY-un Baş katibi
Düsen Kaseinov və Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti
Günay Əfəndiyeva görülən işlər barədə
Prezident İlham Əliyevə məlumat
verdilər, türkdilli dövlətlərin və xalqların mədəni irsinə həsr edilmiş kitabları
dövlətimizin başçısına təqdim etdilər.

AZƏRTAC

Milli Məclisin sədri Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının, TÜRKSOY-un, Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondunun nümayəndələri ilə görüşüb
 Yanvarın 19-da
Milli Məclisin sədri Sahibə
Qafarova Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının (Türk
Şurası) Baş katibi Bağdad
Amreyev, Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti Təşkilatının
(TÜRKSOY) Baş katibi Düsen
Kaseinov və Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyevanın təmsil
olunduqları nümayəndə heyəti
ilə görüşüb.
Milli Məclisin mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, sədr qonaqları səmimi salamlayaraq Türk
dünyasını təmsil edən qurumların
nümayəndələri ilə görüşdən məmnun
olduğunu söyləyib. Qeyd edilib ki,
bu təşkilatlar xalqlarımız arasında
əlaqələrin daha da dərinləşməsinə
layiqli töhfələr verir. Türkdilli dövlətlər
arasında əməkdaşlığı təşviq etmək
məqsədilə yaradılmış Türk Şurası
qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq
istiqamətində məqsədyönlü və uğurlu
addımlar atır.
Bildirilib ki, bu gün ölkələrimizin
liderləri arasında nümunəvi dostluq
münasibətləri formalaşıb. Dövlət
başçılarımızın siyasi iradəsi, ortaq
köklərimizə sərgilədikləri hörmət və
qayğı təqdirəlayiq olmaqla yanaşı,
hər kəs üçün örnək təşkil edir.
Nümayəndə heyətinin üzvlərinin
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş bölgələrinə səfərlərini yüksək
qiymətləndirən spiker müzəffər
Ordumuzun Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün ərzində
qazandığı uğuru böyük tarixi hadisə
kimi dəyərləndirib. Milli Məclisin sədri
vurğulayıb ki, Azərbaycan Ordusu
öz Zəfəri ilə münaqişənin həllinə
dair bir çox beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən qəbul olunan hüquqi

sənədlərin, o cümlədən BMT-nin müvafiq qətnamələrinin icrasını həyata
keçirdi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
təmin etdi. Sahibə Qafarova Vətən
müharibəsində Azərbaycana verdiyi
dəstəyə görə Türk Şurasının Baş
katibinə təşəkkür edib.
Bildirilib ki, bu qurum təkcə türk
dövlətlərini bir araya gətirməklə
kifayətlənmir, həmçinin digər dövlətlər
və regionlar arasında da körpü rolunu
oynamağı hədəfləyir. Milli Məclis qanunverici orqan olaraq bundan sonra
da Şura çərçivəsində inteqrasiya
proseslərinin daha da dərinləşməsinə
dəstək verəcək. Çünki bu təşkilat öz
fəaliyyətində ortaq tarix, dil, kimlik və
mədəniyyət kimi dəyərlərə əsaslanır.
Spiker ötən ilin aprelində Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
keçirilmiş Şuranın fövqəladə iclasını
xatırlayaraq, qurumun koronavirusa
qarşı mübarizə işinə də töhfə verdiyini
söyləyib.
Sədr milli-mənəvi dəyərlərimizin

gələcək nəsillərə ötürülməsində
Türk Şurası ilə birlikdə TÜRKPA,
TÜRKSOY, Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondu kimi qurumların fəaliyyətindən
danışaraq bildirib ki, bu təşkilatlar
ölkələrimiz arasında iqtisadi,
elm, təhsil, mədəniyyət və digər
sahələrdə mövcud olan əməkdaşlığın
dərinləşməsində yaxından iştirak edir.
Səmimi qəbul üçün nümayəndə
heyəti adından minnətdarlığını
bildirən Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi
Bağdad Amreyev Azərbaycanın
Vətən müharibəsində əldə etdiyi
qələbə münasibətilə Milli Məclisin
sədrini və xalqımızı təbrik edib.
Bu uğuru bütün Türk dünyasını
birləşdirən Zəfər kimi dəyərləndirib.
Qonaq ölkəmizə səfər
çərçivəsində nümayəndə heyəti
üzvlərinin Ağdam və Füzuli bölgələrində erməni işğalçıları
tərəfindən törədilmiş vandalizmin şahidi olduqlarını söyləyib. O, işğaldan

azad edilmiş ərazilərin bərpasında
Türk Şurasının da iştirak etmək
niyyətində olduğunu bildirib.
Qonaq təmsil etdiyi təşkilatın bundan sonra da türkdilli xalqlar naminə
beynəlxalq müstəvidə fəaliyyətini
daha da genişləndirəcəyini deyib.
Vurğulanıb ki, bu gün 10-dan çox
dövlət Türk Şurası ilə daha yaxından
əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.
Görüşdə TÜRKSOY-un Baş
katibi Düsen Kaseinov, Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidenti Günay Əfəndiyeva çıxış
edərək təmsil etdikləri təşkilatlarda
görülən işlər və fəaliyyət istiqamətləri
barədə ətraflı məlumat verib,
ölkəmizlə əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi istiqamətində
gələcək planları barədə fikirlərini
bölüşüblər.
Görüşdə, həmçinin Türk dünyasını
təmsil edən təşkilatlarla əməkdaşlığın
perspektivləri və tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər barədə danışılıb.
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20 yanvar 2021-ci il, çərşənbə

İstiqlal mübarizəsinin
ölməz qəhrəmanları
heç vaxt unudulmayacaq!

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Lakin Şərin gəldiyi yol isə
bir-iki aylıq yol deyildi. Bu yol çox
uzaqdan gəlirdi. Bu yol 1814-cü ilin
“Gülüstan”ından gəlirdi, 1828-ci ilin
“Türkmənçay”ından keçmişdi.
Bu yolun bizə ən yaxın döngəsi
1920-ci ilin 28 aprelindən başlamışdı.
Xalqımızı əsarət zəncirinə dah
möhkəm bağlayan bu yol 30-cu
illərin qaranlıq dolanbaclarından,
40-cı illərin ağrı-acılarından, 50-60-cı
illərin ağır məhrumiyyətlərindən keçib
gəlmişdi 20 Yanvara.
Bütün bunlar çox uzun
və üzüntülü bir hekayədir –
azadlıqsevər bir məmləkətin,
insanpərvər bir millətin, məğrur
bir xalqın əsarət hekayəsidir. 20
Yanvar isə bu hekayənin son
fəslidir. Bu fəsildə də qarşımıza Şər
çıxmışdı. Növbəti dəfə bizi təhdid
edən namərd qonşularımız Vətən
torpaqlarımıza göz dikmişdilər.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyünə qarşı
aparılan məkrli fəaliyyətlər, riyakar
qəsdlər, SSRİ rəhbərliyinin açıqaşkar xalqımıza qarşı yürüdülən
düşmənçilik siyasəti xalqımıza
artıq imperiya boyunduruğunda
yaşamağın daha ağır fəlakətlərə yol
aça biləcəyini anlatmaqdaydı.
1988-ci ilin martında Sovet
İttifaqı Kommunist Partiyasının
Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər
Soveti tərəfindən dolayısı ilə
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
tərkibindən çıxarılmasına
yönəlmiş “Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsi
haqqında” qərarın qəbul edilməsi
və 1989-cu ilin yanvarında SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin “Dağlıq
Qarabağda Xüsusi İdarəetmə
Forması yaratmaq haqqında”
fərmanı təcavüzkar Ermənistanın
planlı şəkildə meydana atdığı
fitnəkarlıqları sovet imperiyası
rəhbərliyinin birbaşa dəstəkləndiyini
göstərirdi.
Bütün bunlarla yanaşı,
Ermənistan ərazisində yaşayan
azərbaycanlıların öz tarixi
torpaqlarından qovularaq
çıxarılması və buna SSRİ
rəhbərliyi tərəfindən göstərilən
“görməməzlik” soydaşlarımıza qarşı
həyata keçirilən etnik təmizləmə
siyasətinin məhz ittifaqın “yardımı
və strategiyası” ilə baş tutmasına
heç bir şübhə yeri qoymurdu.
Azərbaycan SSR rəhbərliyinin isə
baş verən proseslərə, sanki heç bir
şey olmamış kimi, seyrçi münasibət
göstərməsi, özünü “bilməzliyə” və
“eşitməzliyə” vurması, ümummilli
maraqların müdafiəsi yolunda
heç bir əməli addımın atılmaması
xalqın əsəblərini tarıma çəkmiş, onu
sonsuz dərəcədə hiddətləndirmişdi.
Mübarizə meydanında tək
qaldığını görən Azərbaycan
xalqının səfərbər olmaqdan başqa
çarəsi qalmamışdı. Bütün ümidlər
haqsızlığa qarşı həmişə öz etiraz
səsini ucaltmağı bacarmış, öz
tarixi yurdunu düşmənlərdən qanı
bahasına qorumuş Azərbaycan
xalqına idi. Azərbaycanlılara
qarşı məqsədli şəkildə həyata
keçirilən bu fitnəkar siyasət öz
hüquqları və ərazi bütövlüyü
uğrunda meydanlara atılmış
həmvətənlərimizin ürəklərində
azadlıq yanğısını daha da
alovlandırmışdı.
Artıq Azərbaycan xalqı sovet
imperiyasının yürütdüyü repressiv
siyasəti öz tarixinə və milli mənliyinə
vurulmuş bir ləkə kimi görürdü.
Azadlıq eşqi ilə yanan Vətən
övladları bu ləkəni öz qanları
bahasına da olsa yumaq üçün
ayağa qalxmışdılar. O zaman xalqı
etiraz səsini ucaltmağa vadar
edən çox sayda obyektiv səbəblər

mövcud idi. Mərkəzi hökümət
tərəfindən milli mənafeyimizə zidd
siyasətin yürüdülməsi, bu siyasətin
qarşısının alınması üçün ölkə
rəhbərliyi tərəfindən heç bir tədbir
görülməməsi xalqla hakimiyyət
arasında yaranmış uçurumu daha
da dərinləşdirməklə kütləvi etiraz
dalğasının baş qaldırmasına rəvac
vermişdi.
Belə bir məqamda insanların
haqlı etirazlarını dinləmək,
mövcud problemlərin siyasi
yolla həll edilməsinə yönəlmiş
addımlar atmaq əvəzinə,
imperiya rəhbərliyinin ənənəvi
zor vasitəsinə əl atması mövcud
sistemin antihumanist təbiətini
tam aydınlığı ilə aşkara çıxartdı.
Meydanlara öz haqq səsini
ucaltmaq, milli heysiyyatını və milli
mənliyini qorumaq əzmi ilə çıxan
fədakar Vətən övladları bütün
gözlənilməzliklərə hazır olsalar
da belə bir qəddarlığı ağıllarına
da gətirmirdilər. Çünki sovet
rəhbərliyinin 70 il bir dam altında
yaşatdığı, azadlıq nağılları ilə
uyutduğu vətəndaşlarına qarşı bu
qədər qəddarlıq nümayiş etdirəcəyi
ağlasığmaz görünürdü.
Ölməz şairimiz Bəxtiyar
Vahabzadənin dediyi kimi: “Axı, heç
kəsin ağlına gələ bilməzdi ki, qəlbi
Vətən hissi ilə çırpınan, əli silahsız,
özü günahsız olan bu atalar, analar,
balalar, özünü dost kimi, qardaş
kimi qələmə verən bir ordunun
əlində qətlə yetirilsin”. Lakin
inanmaq istədiyimiz xoş sonluqlu
ehtimal özünü doğrultmadı.
Soyuq 20 Yanvar gecəsi bəşər
tarixinin insanlığa sığmayan ən
faciəvi hadisələrindən biri – Bakı
küçələrində dinc nümayişçiləri
zəhmli sovet hərb maşını əzib
keçdi, əliyalın insanların gülləbaranı
baş verdi…
Azərbaycana, nəyin bahasına
olurasa-olsun, milli mücadiləni
boğmaq və yatırtmaq məqsədi ilə
yeridilən rus qoşunları Bakıda və
respublikanın müxtəlif rayonlarında
131 nəfər mülki şəxsi küçələrdə,
evlərində, avtomobillərində, iş
yerlərində qətlə yetirdi. 744 nəfər
yaralandı, 841 nəfər qanunsuz
həbs olundu. Xalq düşmən tankının
tırtılları altında parçalanmış, sinələri
düşmən güllələrindən deşik-deşik
olmuş övladlarını qan gölündə
tapdı.
Qan gölündə əks olunan bu
mənzərə azadlığın bərpasına gedən
yolda ilk şəhidlərin verildiyi 20
Yanvar səhərinin müdhiş görüntüsü
idi. Belə bir üzüntülü məqamda,
nə qədər hüznlü və acı olsa da,
xalq öz qəhrəman övladlarını son
mənzilə yola salmağa özündə
güc tapdı. Haqq, azadlıq yolunda
şəhidlik zirvəsinə ucalmaq nə qədər
şərəfli idisə, düşmən silahının
nişangahında Vətənin şəhidlərini
layiqincə son mənzilə yola salmaq
da bir o qədər namus və şərəf
məsələsi idi. Xalq sarsılmadı,
əyilmədi, qorxmadı. Qanlı faciənin
qurbanları azadlığı uğrunda can
verdiyi Vətən torpağına yüz minlərin
çiyinlərində daşındı və müqəddəs
torpaqda əbədiyyətə qovuşdular.
Bu müqəddəs torpaq hələ
əsrin əvvəllərində –1918-1920-ci
illərdə Vətənin azadlığı və ərazi
bütövlüyü uğrunda canını qurban
vermiş soydaşlarımızı öz qoynuna
almışdı. Hələ o zaman xalqın
istiqlalı uğrunda şəhid olmuş
azadlıq carçılarının dəfn edildiyi
Şəhidlər xiyabanı bu dəfə də
eyni amal uğrunda mübarizəyə
qalxmış qəhrəman oğullarını öz
bağrına basırdı. O qəhrəman
oğulları ki, ucaldıqları məbəddən
əbədi və dönməz olan istiqlaliyyət
yolumuza hər zaman şəfəq saçır.

O günə qədər yəqin heç kimin
ağlına gəlməzdi ki, Azərbaycanda
bu qədər qərənfil var! Sanki
o qərənfillər “öz ayaqları ilə”
şəhidlərin qəbri üstünə sərilməyə
gəlmişdi. Şəhidlərin məzarları
üzərinə sərilmiş milyonlarla qərənfil
20 yanvar gecəsində onların
Vətən torpağına axıdılan al qanını
xatırladırdı.
Həmin günün mənzərəsi faciəvi
olduğu qədər də möhtəşəm idi.
Azadlığımızın bərpası yolunda ilk
şəhidlərin verildiyi Qanlı Yanvar
gecəsi cəsarətin, fədakarlığın, milli
məfkurənin dönməz oyanışının
əyani təcəssümü idi.Baş verən
hadisələr xalqımızın azadlıq
arzusunun, müstəqillik idealının
70 il davam edən sovet hərb
maşınının repressiyasına rəğmən
sönmədiyini, əksinə, yeni güc
qazandığını bir daha nümayiş
etdirdi. Bununla Azərbaycan xalqı
zülmə, ədalətsizliyə və zorakılığa
boyun əyməyəcəyini, milli iradəsinin
sarsılmazlığını təkcə imperiya
rəhbərliyinə deyil, bütün dünyaya
göstərdi və özünün milli azadlığı
uğrunda mübarizəsinin dönməz
olduğuna şübhə yeri qoymadı.
Qəhrəmanlıqla dolu keçmişi,
dövlətçiliklik ənənəsi olan, böyük
bir coğrafiyada dövlətlər yaratmış,
zaman-zaman yadellilərə qarşı
səfərbər olub birgə mübarizə
aparmış, dünya mədəniyyət
xəzinəsinə öz dəst-xətti ilə dəyərli
töhfələr vermiş bir millət uzun
müddət əsarət altında yaşaya
bilərdimi? Öz keçmişindən, sanki,
qan damarları ilə axıb gələn vətən
sevgisi, milli özünüdərk, zülmə,
ədalətsizliyə boyun əyməmək
kimi hisslərə malik olan bir xalq öz
çiyinlərində bu əsarətin ağırlığını,
ağrı-acısını çoxmu çəkəcəkdi?
XX əsrin əvvəllərində öz tarixi
dövlətçilik ənənələrinə dayanaraq
Şərqdə ilk demokratik dövlət
quran bir xalq bu faciənin ağrısı
ilə imperiya caynağında inləməyi
daha qəbul edə bilməzdi! 20 Yanvar
faciəsi, sözün əsl mənasında,
xalqımızın milli özünüdərkində yeni
bir mərhələnin başlanğıcı oldu.
Xalq öz qərarını verdi: “Yolumuz
Azadlıqdır!”
Hərtərəfli böhran məngənəsində
boğulan və getdikcə daha da
azğınlaşan, 70 il özünə bayraq
etdiyi kommunizm ideyalarının
iflası artıq heç kimdə şübhə
doğurmayan və dayaqları çökməyə
başlayan Sovet imperiyası bu
hadisəni törətməklə nəyə nail olmaq
istəyirdi? Tarixin səhnəsindən
birdəfəlik silinmək ərəfəsində
imperiyanın ucqar bir ölkəsində
əvvəlcədən qurulmuş plan əsasında
dinc nümayişçilərin gülləbaran
edilməsinə qərar verənlər nəyə
ümid edirdilər? Az sonra – imperiya
çökəndən sonra aydın olacaqdı ki,
bu qərarı verənlərin və bu faciəni
törədənlərin özlərinin də bu suallara
cavabları yox imiş.
Bu qanlı cəza aksiyası
Azərbaycan xalqının milli mübarizə
əzmini və iradəsini sındıra bilmədi.
Əksinə, 20 Yanvar hadisəsi öz
qanunauyğun məntiqi və zəncirvari
təsiri ilə bütün imperiya ərazisində
milli azadlıq hərəkatlarının yenidən
daha böyük vüsətlə alovlanmasına
və Sovet İttifaqının süqutunun
daha da sürətlənməsinə rəvac
verdi. Bu hadisə sovet imperiyası
üçün “sonun başlanğıcı” oldu.
Bu faciənin baş verməsinə qədər
ölkədə mövcud problemlərin,
baş qaldırmış etirazların siyasi
yolla həll olunacağına ümidlər
hələ də qalmaqda idi. Lakin bir
nəslin yaşaya biləcəyi qədər ömür
yaşamış imperiya özü ilə həmyaşıd
olan vətəndaş nəslinin böyüklü-

kiçikli hamısına atəş açmaqla bu
ümidləri tamamilə alt-üst etdi.
O zamana qədər hələ də
Azərbaycanın müstəqilliyinə
müəyyən qədər skeptik yanaşanlar
da bu hadisənin baş verməsi ilə
artıq imperiya boyunduruğunda
yaşamağın qeyri-mümkünlüyünü
dərk etdilər və milli azadlıq
hərəkatının aktiv iştirakçılarına
çevrildilər. Bu faciəvi qırğın onilliklər
ərzində insanlara sırınan “humanist”
əsaslı kommunizm ideologiyasının
puçluğunu sübut etdi və məhz
bu hadisədən sonra Kommunist
Partiyasından kütləvi istefalar,
cəmiyyətin bütün təbəqələri
tərəfindən müxtəlif formalarda ifadə
olunan etirazlar ittifaqın hər yerini
bürüdü və onun dayaqlarını sarsıtdı.
Artıq SSRİ-nin bir çox
respublikalarında ittifaq əleyhinə
etirazlar baş qaldırmışdı. Gürcüstan
və Baltikyanı ölkələrdə də hərbi
qoşun hissələri tərəfindən dinc
nümayişçilərə qarşı silah tətbiq
olunmuşdu. Lakin Azərbaycanda
baş qaldıran etirazlara qarşı
törədilmiş 20 Yanvar hadisəsi
öz qəddarlığı, misli görünməmiş
vəhşiliyi və dağıdıcı miqyası ilə
əvvəlki olaylardan çox fərqlənirdi.
Xüsusi qəddarlıqla müşayiət
olunan kütləvi qətliam aktının
həyata keçirildiyi müddətdə SSRİ
müdafiə naziri Dmitri Yazovun,
daxili işlər naziri Vadim Bakatinin
və digər yüksək rütbəli hərbçilərin
Bakıda olması bu qanlı cinayət
əməlinin əvvəlcədən planlaşdırılmış
olduğunu göstərirdi. İmperiyanın
hərbi qoşun hissələrinin fövqəladə
vəziyyət elan edilmədən
Bakıya yeridilməsi həm ölkə
qanunvericiliyinin, həm də
beynəlxalq hüquq normalarının
kobud şəkildə pozulması demək
idi. “Bakı şəhərində fövqəladə
vəziyyətin tətbiq edilməsi haqqında”
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
fərmanı yalnız qanlı cinayət
hadisəsi törədildikdən sonra elan
edilmişdi.
İmperiya rəhbərliyinin, xüsüsən
bir azdan sonuncu sayılacaq sovet
rəhbəri M. Qurbaçovun xalqımıza
qarşı qəzəb hissi o qədər güclü
və hərbi təcavüz həyata keçirmək
niyyəti o qədər qəti idi ki, törətdiyi
qeyri-insanlıq aktına əvvəlcədən
“hüquqi don” geyindirməyə belə
ehtiyac duymamışdı. Baş verəcək
hadisələrin və faciənin miqyası
barədə məlumatların geniş xalq
kütləsinə çatdırılmasının qarşısını
almaq məqsədi ilə Azərbaycan
Televiziyasının enerji blokunun
partladılması da qanlı cinayət
əməlinin əvvəlcədən müəyyən
edilmiş plan əsasında həyata
keçirildiyini bir daha göstərir.
Bununla respublika televiziyası
və radiosunun verilişləri tamamilə
kəsilmiş və bütün ölkə ərazisində
informasiyasızlıq mühiti
yaradılmışdı.
Ancaq həmişə millətləri
qaranlıqda və məlumatsızlıqda
idarə etməyə alışmış düşmənlərimiz
bilmirdilər ki, bu zaman insanların
səsini bir-birinə çatdıran, o səsləri
Xalqın Səsinə çevirən yenilməz bir
qüvvə vardı bu millətin canında.
Bu, onların Azadlıq sevgisi idi! Bu
sevgini boğmağa isə heç bir vəhşi
yumruğun gücü çatmayacaqdı!
İmperiyanın zor gücünə söykənmiş
siyasəti ilə Azərbaycan xalqının
məğrurluğu və qırılmaz iradəsi
qarşılaşarkən, hansı tərəfin
məğlubiyyətə düçar olacağı
əvvəlcədən aydın idi. Sadəcə,
Mixail Qorbaçov və onun ətrafındakı
cinayətkarlar bunu anlaya
bilməzdilər.
Xalqın tələbi və bir qrup
deputatın təşəbbüsü ilə Azərbaycan

SSR Ali Sovetinin 1990-cı il
yanvarın 22-də Yanvar faciəsi
ilə bağlı çağırılmış sessiyasına
respublikanın bir sıra siyasi və
dövlət rəhbərlərinin gəlməməsi
isə onların xalqın taleyinə biganə
qaldıqlarını, törədilmiş cinayətdə
bu və ya digər dərəcədə iştirak
etdiklərini bir daha təsdiq etmişdi.
Bu fakt bir daha hakimiyyətlə xalq
arasında o zaman dərin uçurumun
yarandığını və hakimiyyətdə təmsil
olunan şəxslərin xalqın iradəsini
ifadə etmək iqtidarında olmadığını
göstərmişdi.
20 Yanvar faciəsindən sonra bu
dövlət terroruna verilən reaksiyalar
və ya ümumiyyətlə, hadisəyə
münasibət bildirilməməsi kimin kim
olduğunu, onların hansı məqsədə
xidmət etdiyini tam aydınlığı ilə
göstərmişdi. Xalqın taleyüklü
günlərində ümummilli lider Heydər
Əliyevin Azərbaycanın xalqının
dağlar qədər ağır ağrı-acısına
şərik çıxması onun öz xalqına
olan sonsuz məhəbbətinin növbəti
ifadəsi olmuşdu.
Vəhşi sovet qoşunlarının
Bakıda törətdiyi qanlı hadisə
ilə bağlı qırğının ertəsi gün
Azərbaycanın Moskvadakı
nümayəndəliyinə gələrək öz xalqına
başsağlığı diləyən ulu öndər
Heydər Əliyev, xüsusi qəddarlıqla
törədilmiş cinayətin təşkilatçılarını
və icraçılarını cəsarətlə ittiham
etdi: “Azərbaycanda baş vermiş
hadisələrə gəlincə, mən onları
hüquqa, demokratiyaya yabançı,
humanizmə və ölkəmizdə elan
olunmuş hüquqi dövlət quruculuğu
prinsiplərinə zidd hesab edirəm...
Hesab edirəm ki, Azərbaycandakı

vəziyyəti öz axarına salmaq, siyasi
həyatdakı qeyri-sabitliyi nizamlamaq
üçün kifayət qədər imkan olmuşdur.
Təəssüf ki, Azərbaycan rəhbərliyi,
həmçinin ölkənin ali siyasi rəhbərliyi
bu imkanlardan istifadə edə
bilməmişdir”.
Cinayətin törədildiyi vaxtdan
keçən bir neçə illər ərzində 20
Yanvar hadisələrinə lazımi siyasihüquqi qiymətin verilməməsi
də vacib məsələlərdən biri idi.
Mövcudluğunun mahiyyətində
zorakılıq və hegemonluq daşıyan
imperiyanın onun rəhbərliyi
tərəfindən verilən göstəriş
əsasında baş vermiş bəşəri
cinayətə hüquqi qiymət verə
biləcək qədər səmimiyyətə və
iradəyə malik olmadığı əvvəlcədən
məlum idi. Ona görə də 1990cı ilin dekabrında SSRİ Baş
Hərbi Prokurorluğunun hərbi
qulluqçuların 20 Yanvarda
Bakıda baş vermiş hadisələrlə
bağlı əməllərində cinayət tərkibi
görməyərək işə xitam verməsi heç
kimi təəccübləndirməmişdi.
Azərbaycan Kommunist
Partiyasının Mərkəzi Komitəsi
tərəfindən faciəli olayların
araşdırılması ilə bağlı yaradılmış
İstintaq komissiyasının fəaliyyətinin
heç bir nəticə və heç bir əsas
olmadan dayandırılması isə təəccüb
doğurmaya bilməzdi. Bu, o zamankı
ölkə rəhbərliyinin baş vermiş qanlı
faciəyə siyasi-hüquqi qiymət verə
bilmək iqtidarında olmadığını
nümayiş etdirmişdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət
verilməsi ilə bağlı ilk addımları
Naxcıvanda atmışdı. Vətənə
dönəndən sonra ilk üz tutduğu yer
Şəhidlər xiyabanı olan ulu öndər
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində aparılan müzakirə
zamanı qətiyyətlə demişdi: “19-20 yanvar 1990-cı il hadisələri,
Bakıda baş vermiş hadisələr

20 Yanvar günü bizim böyük faciəmizdir, ancaq
eyni zamanda, Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq
səhifəsidir. Azərbaycan xalqı bu günü heç vaxt yaddan çıxarmayacaq. Azadlıq, müstəqillik uğrunda,
Vətən uğrunda özlərini qurban verən şəhidlərimizin
hamısının xatirəsini həmişə qəlbimizdə yaşatmalıyıq.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
faciəvi hadisədir və mən belə
hesab edirəm ki, Azərbaycanın
1920-ci ildən sonrakı tarixində
belə faciəvi hadisə olmamışdır...
19--20 yanvarda baş vermiş bu
faciə həm Sovet İttifaqının siyasi
rəhbərliyinin, şəxsən Qorbaçovun
böyük günahının nəticəsidir, onun
diktatorluq meyillərindən əmələ
gəlmiş bir haldır və eyni zamanda
Azərbaycan rəhbərlərinin xalqa
xəyanəti və cinayətinin nəticəsidir”.
20 Yanvar hadisələrinin
təkcə xalqımıza deyil, bütün
insanlığa qarşı cinayət olduğunu
sübut etmək, faciə qurbanlarının
hüquqlarının müdafiəsini təmin
etmək, axıdılmış günahsız qanların
baiskarlarının cəzalandırılması
üçün siyasi, hüquqi zəmin
formalaşdırmaq olduqca önəmli
məsələ idi. Məhz buna görə
Prezident Heydər Əliyevin “20
Yanvar faciəsinin 4-cü ildönümünün
keçirilməsi haqqında” 5 yanvar
1994-cü il tarixli fərmanında
Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Milli Şurası tərəfindən
1992-ci ildə qəbul olunmuş müvafiq

qərarda Qanlı yanvar hadisələrinin
əsl səbəblərinin açıqlanmadığı
və həqiqi günahkarların aşkar
edilmədiyi nəzərə çatdırılmış və
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə 20 Yanvar hadisələrinə
tam siyasi-hüquqi qiymət verilməsi
və bu məqsədlə Milli Məclisin
xüsusi sessiyasının keçirilməsi
tövsiyə edilmişdi.
1994-cü ilin martında
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi 20 Yanvar hadisələrinə
siyasi-hüquqi qiymət verilməsi
haqqında xüsusi qərar qəbul
etmişdi. Bu qərarın qəbul
edilməsinin əhəmiyyəti ondan
ibarət idi ki, haqq və ədalətin
müdafiəsi naminə küçələrə çıxmış
silahsız adamların qəddarcasına
qətlə yetirilməsi hərbi təcavüz və
hərbi cinayət kimi qiymətləndirildi,
qanlı faciənin sifarişçiləri və
icraçıları açıq şəkildə bəyan
edildi və bu cinayətin istintaqını
həyata keçirən hüquq-mühafizə
orqanlarının fəaliyyətinin
qənaətbəxş olmadığı bildirildi.
Bununla da, nəhayət ki, qanlı
faciəyə dövlət səviyyəsində
münasibət bildirilməsi təmin edildi.
20 Yanvar faciəsinin
törədilməsindən Moskvada
ali sovet rəhbərliyində istefa
vermiş atası Heydər Əliyevlə
bir yerdə, eyni vaxtda xəbər
tutmuş Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev bu qanlı qətliamla
bağlı həmişə öz müdrik müəllimi,
siyasi sələfi ilə eyni fikirdə və
mövqedə olmuşdur: “1990-cı illərin
əvvəllərində-- xalqımız üçün ən
ağır dövrdə yenə də Heydər Əliyev
öz liderlik keyfiyyətlərini göstərmiş,
böyük cəsarət, vətənpərvərlik
göstərmiş və qanlı 20 Yanvar
hadisələrini Sovet İttifaqının
mərkəzində, Moskva şəhərində
pisləmişdir. Mən o günü yaxşı
xatırlayıram. Mən fəxr edirəm

ki, o gün atamla birlikdə idim və
Heydər Əliyevin o qətiyyətli çıxışı,
Vətəninə, xalqına olan bağlılığı
bütün Azərbaycan xalqına bir daha
göstərdi ki, o, xalqa bağlı olan
böyük bir liderdir”.
Prezident İlham Əliyev ulu
öndər Heydər Əliyevin ideya və
əməllərini davam etdirdiyi son
18 ildə öz sələfinin 20 Yanvarla
bağlı prinsipial mövqeyinə də
sadiq qalmış, faciə qurbanlarının
xatirəsinin əziz tutulması, şəhid
ailələrinə və əlil olanlara dövlət
qayğısı göstərilməsi ilə əlaqədar
bütün zəruri tədbirləri yüksək
səviyyədə gerçəkləşdirmişdir.
Dövlət başçısının 20 Yanvar faciəsi
barədə söylədiyi öyünclü mülahizə
bu qanlı hadisənin əsl mahiyyətini
və tarixdəki yerini çox dəqiq ifadə
edir: “20 Yanvar günü bizim böyük
faciəmizdir, ancaq eyni zamanda,
Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq
səhifəsidir. Azərbaycan xalqı öz
iradəsini göstərdi. O gündən keçən
müddət ərzində Azərbaycan, demək
olar ki, tamamilə yeni mərhələyə
qədəm qoydu”.

Prezident İlham Əliyevin
Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdiyi
ildönümlərindən birində vurğuladığı
kimi: “Azərbaycan xalqı bu günü heç
vaxt yaddan çıxarmayacaq. Azadlıq,
müstəqillik uğrunda, vətən uğrunda
özlərini qurban verən şəhidlərimizin
hamısının xatirəsini həmişə
qəlbimizdə yaşatmalıyıq. Hesab
edirəm ki, bugünkü müstəqil, qüdrətli
Azərbaycan xalqımızın ən böyük
sərvətidir. Şəhidlərimizin, canlarını
qurban vermiş insanların bu işdə
böyük xidməti olubdur. Bu da heç
vaxt yaddan çıxarılmamalıdır.”
Artıq 20 Yanvar adlı sovet
siyasi terror aktından 31 keçir.
Əbədi, dönməz və sarsılmaz
müstəqilliyimizin işığında yaşayan
xalımız hər il olduğu kimi, indiki
ildönümündə də əsarət qandallarını
sındırmış, azadlıq şamlarını
yandırmış şəhidlərimizi ehtiramla
yad edir. Bəli, nə qədər ki, xalqımız
yaşayacaq, nə qədər ki, müstəqil
Azərbaycan var olacaq – şəhidlər
heç zaman unudulmayacaq.
Onlar xalqın azadlığı yolunda
canlarından da keçməyə hazır
olduqlarını göstərdilər və bu yolla
getdilər. Ölümə gedən yollar onları
ölməzliyə – əbədiyyətə, xalqımızı
isə əbədi azadlığa qovuşdurdu.
31 il əvvəl öz ağrılı həqiqəti
ilə xalqımızı azadlıq mübarizəsi
meydanına çıxarmış 20 Yanvarın
qanlı tarix dərsləri 30 ildən sonra
Azərbaycana şanlı zəfər qazandırdı.
Bu qələbə ilə həm də şəhidlərimizin
30 il yerdə qalmış intiqamı alınmış
oldu, azadlıq qurbanlarının
nakam ruhları sevindi. Bu hüznlü,
lakin öyünclü ildönümündə Vətən
torpaqlarının bütövlüyü və ölkəmizin
müstəqilliyi yolunda qurban getmiş
şəhidlərimizə Ulu Tanrıdan sonsuz
rəhmətlər diləyirik!

Cavanşir FEYZİYEV,
Milli Məclisin deputatı,
fəlsəfə doktoru
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20 yanvar 2021-ci il, çərşənbə

zərbaycan xalqının minilliklər boyu yaranan zəngin və şərəfli
tarixində həm qəhrəmanlıq, həm də faciə səhifələri birbirini əvəz etmiş, nəsildən-nəslə qan yaddaşı və genlərlə
ötürülmüşdür. Tariximizin 20 Yanvar səhifəsinin unikallığı isə ondadır
ki, o, eyni vaxtda, həm faciə, həm də qəhrəmanlııq nümunəsidir.
Sözügedən reallıqdan çıxış edərək, qədirbilən oxuculara təqdim
etdiyimiz bu yazıda məqsədimiz hər iki anlamı özündə birləşdirən 20
Yanvar hadisələrinə 31 illik zaman kəsiyindən nəzər yetirib, bir sira
suallara cavab axtarmaqdır.

A

Birincisi, 20 Yanvar faciəsini
şərtləndirən amillər hansılardır və
onun qarşısını almaq nə dərəcədə
mümkün idi?
20 Yanvar faciəsinə aparan yol,
əsasən, 2 amillə şərtlənmişdir:
a)
Ermənistanın Azərbaycana
qarşı ərazi iddiaları və SSRİ
rəhbərliyinin ermənipərəst siyasəti.
1988-ci ilin fevral ayından
başlayaraq, 200 mindən artıq
soydaşımız Ermənistandan zor və
işgəncə altında qovulmuş, təkcə 1989-cu
ilin avqust-dekabr aylarında Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan sərhədlərinin
91 dəfə pozulması və atəşə tutulması
nəticəsində 32 nəfər azərbaycanlı
öldürülmüş, 166 nəfər yaralanmışdı.
Kreml bu vəziyyətdən nəticə
çıxarıb, Ermənistanın qeyri-qanuni və
antibəşəri hərəkətlərinə huquqi qiymət
verib günahkarları cəzalandırmaq
əvəzinə, onların şirnikləndirilməsi
siyasətinə üstünlük verib. Həmin qərəzli,
məsuliyyətsiz və cinayətkar siyasətin bir
neçə məqamına nəzər yetirək:
1988-ci ilin mart ayında Sov. İKP MK
və SSRİ Nazirlər Soveti “Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsi haqqında”
qəbul etdiyi qərar, əslində, Dağlıq
Qarabağın Azərbaycandan ayrılaraq
Ermənistana birləşdirilməsi üçün münbit
şəraiti təmin etməyə hesablanmış addım
idi. Bu qərara əsasən, ilk növbədə,
Dağlıq Qarabağa müstəsna hüquq
və səlahiyyətlər verilir, böyük maliyyə
vəsaitləri ayrılır, vilayətlə bağlı mühüm
məsələlərin həlli ittifaq nazirlikləri və
strukturlarının səlahiyyətinə aid edilirdi.
1989-cu il yanvarın 12-də SSRİ
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarına
əsasən, Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin ərazisində xüsusi idarəetmə
forması –Xüsusi İdarə Komitəsi
yaradıldı. Sədri ermənipərəst məmur
Arkadi Volski təyin edildi. Bu addım
faktiki olaraq, Dağlıq Qarabağın
Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmasını
təmin etmiş oldu.
Rəsmi Moskvanın yuxarıda qeyd
olunan addımlarından ruhlanan
və şirniklənən Ermənistan SSR
Ali Soveti 1989-ci il dekabrın 1-də
Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-ə
birləşdirilməsi haqqında qərar verdi.
Bu siyasət və onun nəticələri
Azərbaycanda ermənipərəst SSRİ
rəhbərliyi əleyhinə etimadsızlıq mühiti
və ümumxalq etirazı dalğasının
formalaşmasını təmin etdi.
b) Azərbaycan rəhbərliyinin

qətiyyətsiz və antimilli siyasəti,
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin
timsalında müxalifətin təxribatçı
addımları.
Hadisələrin təhlili göstərir ki,
Azərbaycan rəhbərliyi və müxalifəti
həmin tarixi şəraitdə ümummilli
maraqları şəxsi maraqların fövqünə
qoymaq bacarığı nümayiş etdirə
bilsəydi, antimilli və təxribatçı
addımlar atmasaydı, rəsmi Moskvanın
Azərbaycan xalqına qarşı qanlı
ssenariləri həyata keçirmək imkanı
minimuma enə bilərdi. Zənnimizcə,
məhz Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin 15 yanvar 1990-cı
il tarixli qərarında “Müdafiə Nazirliyi,
hüquq-mühafizə və SSRİ-nin digər
icra orqanlarından xahiş edirik ki, ölkə
konstitusiyasının 81-ci maddəsinə
uyğun olaraq , Azərbaycan SSR-ə
müvafiq zəruri yardımı həyata keçirsin”,
– şəklində ifadə olunmuş mövqe
Mixail Qorbaçov başda olmaqla SSRİ
rəhbərliyini həm arxayınlaşdırmış, həm
də Azərbaycan əleyhinə addımlarının
radikallıq səviyyəsini daha da
gücləndirmişdir. Xatırladaq ki, 1977-ci il
7 oktyabr tarixində qəbul edilmiş SSRİ
konstitusiyasının 81-ci maddəsinə

görə, müttəfiq respublikaların suveren
hüquqları SSRİ tərəfindən qorunmalıdır.
Bundan savayı, 1989-cu ilin
sonlarında ölkəmizin bəzi rayonlarında
Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti zorla
ələ kecirməsi, Naxcıvanın İranla
sərhədindəki tikanlı məftillərin sökulub
atılması, xalq hərəkatının radikal
qanadının Milli Mudafiə Şurası təşkil
edərək nəzarəti öz əlinə alması,
1990-cı il уаnvarın 13-15-də Dovlət
Təhlukəsizliyi Komitəsinin Sumqayıt
ssenarisi əsasında «erməni talanları»

stadionunda, Salyan kazarmasında
yerləşdirilmişdi. Azərbaycana
göndərilən ordu hissələrinin tərkibinə
Stavropoldan, Rostovdan, Krasnodardan
səfərbər edilmiş erməni zabit və
əsgərləri, hərbi məktəblərdə təhsil alan
erməni kursantları da cəlb edilmişdi.
Respublikaya gətirilmiş hərbi quvvələrin,
əməliyyatlara rəhbərlik etmək ucun
Bakıya gələn 300-dən artıq yuksək
rutbəli zabit və generalların ərzaq
təminatı, nəqliyyatla, yanacaqla təmin
edilməsi respublika budcəsindən
odənilirdi.
Həmin hərbi qüvvələr üzərində
xüsusi psixoloji sınaqların keçirildiyi
haqqında təkzibedilməz faktlar vardır.
Onlara belə bir dezinformasiya təlqin
olunurdu:
– Yerli əhali-azərbaycanlılar rusları
qırmağa hazırlaşırlar və siz müqəddəs
bir vəzifəni–rusları və bütünlükdə
şəhərin xristian əhalisini labüd
fəlakətdən xilas etməlisiz.
– Salyan kazarması ətrafında
və evlərin damlarında snayperlər

erməni lobbisi və diasporu da rəsmi
Vaşınqtonun Bakı qırgınına qarşı laqeyid
mövqeyinin formalaşmasında öz rolunu
oynayacaqdır. Taktiki baxımdan belə
qiymətləndirmədə Moskva yanılmamışdı.
ABŞ 20 Yanvar faciəsini olduqca
soyuqqanlı qarşıladı. “Sem dayı”
Rumıniya hadisələri fonunda davranışı
ilə SSRİ-nin Bakı avantürasına dolayısı
ilə “yaşıl işıq” yandırdığının fərqində idi.
Həm də fərqində idi ki, belə avantüralar
əzəli rəqibi və düşməni olan SSRİ-nin
məhvinin tarixi “X” anını son dərəcə
yaxınlaşdırmağa xidmət göstərir.
ABŞ yanılmamışdı. 20 Yanvar faciəsi
SSRİ-nin sonunun başlanğıcını şərtləndirən
proseslərin katalizatoru oldu.
Dördüncüsü, 20 Yanvar bəşəri
cinayətinə olkədaxili və beynəlxalq
siyasi-hüquqi qiymətin verilməsini
və onun perspektivlərinin
dəyərləndirilməsi.
20 Yanvar faciəsinə dovlət
səviyyəsində tam siyasi-huquqi qiymət
verilməsi məsələsi umummilli lider
Heydər Əliyevin sayəsində həllini
tapmışdır. Heydər Əliyev yanvarın

Ümummilli lider tərəfindən 20 Yanvar
hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər
və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə xüsusi diqqət və qayğı
göstərilmişdir. Hələ ötən əsrin 90-cı
illərində ulu öndərin müvafiq fərmanına
əsasən, “20 Yanvar şəhidi” fəxri adı
təsis edilərək, 20 Yanvar şəhidlərinin
ailələrinin və əlil olmuş insanların dövlət
qayğısı ilə əhatə olunması üçün mühüm
işlərə başlanılmışdır.
“1990-cı ilin 20 yanvarında
Azərbaycan xalqı öz azadlığı və
müstəqilliyi uğrunda çox sayda şəhid
verdi. Lakin onun iradəsi sınmadı və
milli ruhu sarsılmadı. Həmin qırğın
zamanı ümummilli mənafelərin
müdafiəsi naminə canlarından keçmiş
və şəhidlik zirvəsinə ucalmış vətən
övladları misilsiz fədakarlıqları ilə
xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə
yeni parlaq səhifə yazdılar”, – deyən
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi, adlarının uca
tutulması, onların ailələrinin, övladlarının
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi,

20 Yanvar hadisələri xalqın
iradəsinin və azadlıq arzusunun
sarsılmazlığını sübut etdi

torətməsi Moskvanın əlinə Azərbaycan
xalqını cəzalandırmaq fursəti vermişdi.
İkincisi, Bakıya yeridilən qoşun
hissələrinin hədsiz qəddarlığı nə ilə
bağlı idi?
Əvvəla, qeyd edək ki, 1989-cu
ilin sonlarınadək Bakı şəhərində
110 minlik silahlı qüvvə və hüquqmühafizə orqanlarının şəxsi heyyəti
var idi. Xüsusilə, Bakı Qarnizonunun
və Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər
Məktəbi zabitləri və əsgərlərinin
Azərbayacan xalqına münasibəti heç

bir halda düşmən münasibəti deyildi,
əksinə, daha çox loyallığı ilə fərqlənirdi.
Onlar yerli əhalinin qonaqpərvərlyi və
alicənablığını gündəlik həyatda görür
və qiymətləndirirdilər. Başqa sözlə,
“Görünən dağa nə bələdçi”. Təsadüfi
deyildir ki, 20 Yanvar hadisəsi öncəsi
Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər
Məktəbinin zabit kollektivi adından
SSRİ Ali Soveti Sədrinin və ölkənin
müdafiə nazirinin adına ünvanlamış
məktubda xüsusi olaraq qeyd olunurdu
ki, Bakıda vəziyyət Azərbaycan Xalq
Cəbhəsinin nəzarəti altındadır və
mövcud problemlərin həlli üçün siyasi
tənzimləmə imkanları tükənməmişdir.
Biz tam əminliklə deyirik: Bakıda ikinci
Rumıniyanın baş verməsinə imkan
verilməməlidir.” Mərkəzə belə mövqe
lazım deyildi. Ona görə də, rəsmi
Moskva Bakıda qanlı aksiyasını həyata
keçirmək üçün bu qüvvələrə tam etibar
etmirdi.
İstintaq muəyyən etmişdir ki, 1990-cı
il yanvarın ortalarında SSRİ mudafiə və
daxili işlər nazirliklərinin, habelə başqa
xususi təyinatlı hərbi birləşmələrin
66 min nəfərdən cox əsgər və zabiti
Bakı şəhərinə gətirilərək, Qala və
Nasoslu aerodromlarında, Respublika

yerləşdirilmişdir və hədəflərində
yalnız siz olacaqsınız. Ona görə
də özünümüdafiə instinktindən
çıxış edərək patronlarınıza heyfiniz
gəlməsin.
– Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin
hərbi dəstələri şəhərin strateji
nöqtələrində yerləşdirilmişdir
və onların amansız müqavimət
göstərəcəklərini nəzərə alıb, qətiyyət
və adekvat qəddarlıq nümayş etdirin.
– Müqavimət göstərən tərəfin
milisin, sovet ordusunun və ya daxili
qoşunların geyimində də olması
mümkündür və bu reallığı nəzərə
alıb, onları davamlı atəş hədəfinə
çevirməyi bacarmalısiniz.
Bir sözlə, SSRİ rəhbərliyinin “xeyirduası” ilə 66 minlik qoşun hissələri,
xüsusilə, erməni mənşəli əsgər və
zabitlər, eyni zamanda, həbsxanadan
məlum məqsəd naminə azadlığa
buraxılmış məhbuslar Bakıda hər cür
vəhşiliklər törətməyə psixoloji baxımdan
tam hazırlanmış və nəticədə 147
insanın qətlinə, 744 nəfərin ağır xəsarət
almasına, 841 nəfərın qanunsuz olaraq
həbs edilməsinə, 200 mənzil, ev, şəxsi
və dövlət əmlakının dağıdılmasına rəvac
verən bəşəri cinayət törədilmişdir.
Üçüncüsü, SSRİ rəhbərliyinin
törətdiyi 20 Yanvar faciəsində dünyanın
digər fövqəldövləti olan ABŞ-ın üzərinə
hansı məsuliyyət düşür?
ABŞ-da 1994-2001-ci illərdə
dövlət katibinin müavini işləmiş Stroub
Telbottun həmmüəllifi olduğu “Ən yüksək
səviyyədə” adlı kitabda qeyd olunur
ki, 1989-cu il dekabrın 24-də ABŞ-ın
Dövlət katibi Ceyms Beyker ölkəsinin
Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Cek Motlak vasitəsilə SSRİ-nin
xarici işlər naziri Eduard Şevardnadzeyə
məlumat çatdırır ki, əgər sovet qoşunları
Rumıniyaya ölkədaxili sabitliyin bərpası
naminə müdaxilə edərsə, ABŞ bu
insidenti etirazla qarşılamayacaqdır.
Eduard Şevardnadze cavabında bildirir
ki, ABŞ SSRİ-ni hərbi avantüraya cəlb
etmək istəyir və bununla da özünün
Panamaya olan müdaxiləsinə haqq
qazandırmağa çalışır. SSRİ-nin xarici
işlər naziri qeyd edir ki, ölkəsi prinsip
etibarilə yeni xarici siyasət kursunu
həyata keçirir. Bu kursa görə, SSRİ
daha sosialist ölkələrinin daxili işlərinə
qarışmayacaqdır. Bu mövqedən
göründüyü kimi, söhbət yalnız
sosialist ölkələrindən gedirdi, sovet
respublikalarından yox.
Deməli, Mixail Qorbaçov başda
olmaqla, SSRİ rəhbərliyi ABŞ-ın
Rumıniya ilə bağlı məlum mövqeyindən
bir sıra nəticələr çıxardı. İlk nəticə
isə ondan ibarət oldu ki, sovet
qoşunlarını Azərbaycan xalqının
müstəqillik mücadiləsinə qarşı Bakıya
yeridəcəyi təqdirdə ABŞ-ın etirazı
olmayacaqdır. Rəsmi Moskva həm
də onun fərqində idi ki, ABŞ-ın güclü

21-də Azərbaycanın Moskvadakı Daimi
Nümayəndəliyinə gələrək xalqla birgə
olduğunu bildirdi, 20 Yanvar faciəsinə
siyasi qiymət verilməsini tələb etdi, onun
hüquqa, demokratiyaya, humanizmə
zidd, mərkəzin və o zamankı respublika
rəhbərlərinin günahı üzündən yol
verilmiş kobud siyasi səhv olduğunu
bildirdi. O, baş vermiş faciə ilə əlaqədar
xalqımıza başsağlığı verdi və mətbuat
konfransı keçirib, başda Mixail Qorbaçov
olmaqla, Bakıdakı terror aktına rəvac
verən hakimiyyət nümayəndələrini və
hərbçiləri cinayətkar, onların dinc əhaliyə
tutduqları divanı isə bütöv bir xalqa qarşı
edilən tarixi cinayət adlandırdı. Bu tarixi
çıxışın mətni Kremlin kəskin informasiya
blokadası siyasətinə baxmayaraq, bütün
dünyada, o cümlədən, Azərbaycanda
yayıldı və geniş siyasi rezonans
doğurdu. Bundan sonra Azərbaycan
xalqının qəlbində ümid çırağı yandı.
1990-cı ilin iyulunda Moskvadan
Vətənə qayıdan Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə həmin il noyabr ayının 21-də Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məclisində
20 Yanvar faciəsinə ilk dəfə siyasihüquqi qiymət verildi. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisində qəbul
edilmiş və 20 Yanvar faciəsinə ilk siyasihüquqi qiymət verən, eyni zamanda,
Azərbaycan xalqının ümumi rəyini
özündə təcəssüm etdirən bu qərar
Heydər Əliyev qətiyyətinin təzahürü
kimi tarixə düşdü. Sənəddə respublika
səviyyəsində 20 Yanvar faciəsinə
siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi ölkə
rəhbərliyindən tələb edilirdi. Azərbaycan
müstəqillik qazandıqdan sonra da
1993-cü ilə qədər iqtidarda olanların
heç biri faciə ilə bağlı əsil həqiqəti aşkar
etməyə özündə cəsarət tapmadı.
Yalnız Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkə
rəhbərliyinə qayıdışından sonra –
1994-cü ilin 20 Yanvar hadisələrinin
hüquqi müstəvidə əsil mahiyyəti
açıqlandı.1994-cü il yanvarın 12-də
keçirdiyi müşavirədə ulu öndər Heydər
Əliyev bu barədə deyirdi: “Xalqa
təcavüz olunmuş, günahkarlar isə hələ
müəyyənləşdirilməmişdir. Görünür
ki, ötən yaxın illərdəki sovetlər birliyi,
respublika rəhbərliyi, məsul şəxslər öz
mənafeləri naminə bu böyük faciənin əsil
mahiyyətini xalqa bəyan etməmişlər”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin “20
Yanvar faciəsinin 4-cü ildönümünün
keçirilməsi haqqında” 1994 cü il 5
yanvar tarixli Fərmanında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə Qanlı
Yanvar hadisələri ilə bağlı xüsusi
sessiyanın keçirilməsi məsələsinə
baxmaq tövsiyə edildi. Milli Məclisin
1994-cü il martın 29-da qəbul
etdiyi qərarda 20 Yanvar faciəsinin
günahkarları konkret qeyd olundu
və bu qanlı aksiya Azərbaycanda
milli azadlıq hərəkatını boğmaq,
xalqın inamını, iradəsini qırmaq üçün
totalitar kommunist rejimi tərəfindən
törədilmiş hərbi təcavüz və cinayət kimi
qiymətləndirildi.

eyni zamanda, bu faciə ilə bağlı əlilliyi
olan şəslərin sosial müdafiə sisteminin
formalaşdırılması istiqamətində mühüm
addımlar atılmışdır. Prezident İlham
Əliyevin dekabrın 31-də “20 Yanvar
şəhidinin ailəsi üçün Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün
təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19
yanvar tarixli 350 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi barədə” imzaladığı
fərmana əsasən, 1990-cı ilin yanvar
faciəsi zamanı şəhid olmuş hər bir
şəxsin ailəsinə təsis edilmiş aylıq “20
Yanvar şəhidinin ailəsi üçün Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün
məbləği  300 manatdan 500 manata
qaldırılmışdır. Həmin vaxtadək bu
təqaüdün məbləğı 300 manat olmuşdur.
Bu fərman 2021-ci il yanvarın 1-dən
qüvvəyə minmişdir.
Bundan savayı, Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə, cəbhədə
olmaqla və ya döyüş əməliyyatları
aparılan ölkələrdə beynəlmiləl borcu
yerinə yetirməklə bağlı, həmçinin
hərbi xidmət vəzifələrini (xidməti
vəzifələri) yerinə yetirərkən, habelə
1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə
əlaqədar sağlamlığıını itirərək əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslərin mərdlik

və şücaətlərini qeyd edərək, sosial
müdafiəsini gücləndirmək və onlara
dövlət qayğısını artırmaq məqsədi
ilə “Müharibə əlillərinə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün
təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 9
sentyabr tarixli 823 nömrəli Fərmanında
edilmiş dəyişiklikliyə əsasən. təqaüdün
aylıq məbləği aşağıdakı kimi müəyyən
edilmişdir:
I qrup əlillərə - 400 manat;
II qrup əlillərə - 350 manat;
III qrup əlillərə - 300 manat
Artımların 2021-ci il yanvarın 1-dən
etibarən tətbiqinə başlanılmışdır.
Digər tərəfdən, əmək pensiyası təyin
edilmiş şəhid ailəsi üzvünün hər birinə
yaşa görə əmək pensiyasının baza
hissəsinin 85 faizi məbləğində əlavə
hesablanır. 20 Yanvar şəhidlərinin əmək
pensiyası almaq hüququ olmayan ailə
üzvlərinə kommunal, nəqliyyat və digər
xidmətlərə görə, 20 Yanvar əlillərinin 16
yaşınadək (ümumtəhsil müəssisələrində
əyani təhsil alanlar 18 yaşınadək)
uşaqlarının hər birinə aylıq sosial
müavinətlər də verilir.
Prezident İlham Əliyevin18 mart
2014-cü il tarixli sərəncamı ilə digər
kateqoriyalardan olanlar kimi, 20 Yanvar
əlilləri və şəhidlərinin də ölkənin ali
və orta ixtisas təhsil müəssisələrində
ödənişli təhsil alan uşaqları təhsil

haqqından azad olunumuşlar.
...Bu gün Bakının ən yüksək
nöqtələrindən birində hər bir
azərbaycanlı üçün müqəddəs and yerinə
çevrilmiş bir ünvan var: bu, 20 Yanvar
faciəsi qurbanlarının və Ermənistanın
hərbi təcavüzünə qarşı döyüşlərdə
həlak olanların dəfn edildiyi Şəhidlər
xiyabanıdır.
Hər il ölkəmizdə və xaricdə 20
Yanvar faciəsinin ildönümləri ilə bağlı
silsilə anım tədbirləri keçirilir.
Sonda təəssüf hissi ilə qeyd edək ki,
bu bəşəri cinayətə hələ də beynəlxalq
aləmdə lazımı siyasi-hüquqi qiymət
verilməmişdir. 20 Yanvar faciəsinin
günahkarları: SSRİ-nin birinci və
sonuncu prezidenti M.Qorbaçov, Bakıda
qətliam törədən ordunun fəaliyyətinə
birbaşa rəhbərliyi həyata keçirən
Primakov, müdafiə naziri Yazov, Sov. İKP
MK-nın katibi Girienko, Sov. İKP MK-nın
millətlərarası münasibətlər şöbəsinin
müdir müavini Vyaçeslav Mixaylov,
Daxili işlər naziri Bakatin, habelə
Ə.Vəzirov başda olmaqla Azərbaycan
rəhbərliyi hələ də beynəlxalq məhkəmə
qarşısına çıxarılmamışlar. Bu məqamda
qeyd edək ki, sabiq SSRİ prezidenti
M.Qorbaçov 1995-ci ilin aprel ayında
Türkiyədə səfərdə olarkən 1990-cı
il Yanvar qırğınından bəhs edərkən,
“Bakıda fövqəladə vəziyyət elan etmək
və oraya qoşun göndərmək mənim
siyasi həyatımda ən böyük səhvim idi”, –
deyərək öz günahını etiraf etmişdir. Bu
etiraf heç bir halda onu məsuliyyətdən
azad etmir.
Onu da qeyd edək ki, SSRİ Baş
Prokurorluğunun ədliyyə polkovniki
V.Medvedevin rəhbərliyi ilə təşkil etdiyi
istintaq qrupu cinayət hadisələrinin
araşdırılmasını cox səthi aparmış,
istintaq hərbcilərin hərəkətlərində cinayət
tərkibi olmaması nəticəsinə gəlmişdi. 20
iyul 1990-cı il tarixdə cinayət işinin xitam
olunması barədə qərar qəbul olunmuş,
cinayət işinin materialları Moskvaya
aparılmışdı. Təəssuf ki, həmin vaxt
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu
torədilmiş cinayət hadisələri ilə bağlı hec
bir cinayət işi başlamamışdı.
Zaman kecdikcə bir sıra həqiqətlər
meydana cıxır, 20 Yanvar faciəsinin
qaranlıq məqamları aydın olur. 100 cildlik
istintaq materiallarının 68 cildi Bakıdan
Moskvaya, kecmiş SSRİ Prokurorluğuna
aparılmışdır və indiyədək qaytarılmayıb.
Bir sıra sənədlərin, o cumlədən, kecmiş

SSRİ-nin yuksək instansiyalarında,
xususən də hazırda Rusiya Federasiyası
Prokurorluğunda saxlanılan 68 cildlik
cinayət işinin materiallarının əldə
edilməsi 20 Yanvar faciəsinin miqyasını
və baiskarlarının məsuliyyət dərəcəsini
tam dəqiqliklə uzə cıxara bilər.
Buna baxmayaraq, inanırıq ki, əli
Azərbaycan xalqının qanına batmış bu
cinayətkarlar gec-tez layiqli cəzalarını
alacaqlar. Əminliyimizin ciddi əsasları
vardır. Son 31-ildə ilk dəfədir ki, 20
Yanvar faciəsinin növbəti ildönümünü
yeni tarixi reallıqda – xilaskar Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında müzəffər Azərbaycan Ordusunun
44 günlük Vətən müharibəsində
tarixi zəfərə imza atdığı bir zamanda
qeyd edirik. O tarixi qələbə ki,
bütün şəhidlərimizin ruhunu şad
etmişdir. O, qələbə ki, Cəbrayılımızı,
Füzulimizi, Zəngilanımızı, Qubadlımızı,
Ağdamımızı, Kəlbəcərimizi, Laçınımızı,
Hadrutumuzu, Suqovuşanımızı,
Şuşamızı və bütövlükdə işğal altındakı
bütün ərazilərimizi öz əbədi sahibinə, –
Azərbaycan xalqına qaytarmışdır.
Yaşasın xilaskar Ali Baş
Komandanımız! Yaşasın müzəffər
ordumuz! Yaşasın qalib xalqımız! Allah
şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı,
siyasi elmlər doktoru, professor
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rezident İlham Əliyev yanvarın 18-də Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkında “Azərsulfat” MMC-nin sulfat
turşusu istehsalı və “Glassica” QSC-nin şüşə tara
məhsullarının istehsalı zavodlarının təməlini qoyub, eyni
zamanda, “Azerfloat” QSC-nin termoformasiya metodu ilə
vərəqə şüşə istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib.
Bütün bu tədbirlər ölkəmizdə
qeyri-neft sektorunun inkişafının
prioritet istiqamət olduğundan,
bunun ölkəmizin iqtisadi qurumları
qarşısında mühüm bir vəzifə kimi
qoyulduğundan xəbər verir. Elə
buna görə də son illərdə iqtisadiyyatda dayanıqlı inkişafa nail olmaq
üçün ciddi sənayeləşmə islahatları
reallaşdırılır, iqtisadi inkişaf qeyrineft sektoru hesabına davam etdirilir. Respublikada sənaye parkları
və məhəllələrinin yaradılması da bu
siyasətin məntiqi nəticəsidir.
Hazırda Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkında məhsul istehsalı və ixracı istiqamətində müsbət
dinamika mövcuddur. Bu isə ölkədə
sənayeləşmə siyasətinin uğurlu
nəticəsinin–tələbatın ödənilməsində
yerli məhsulların payının artırılmasının, ixrac potensialının
yüksəldilməsinin, ümumilikdə,

neft-qaz amilindən asılılığın daha
da azaldılmasına, innovativ və
yüksək texnologiyalara əsaslanan
rəqabətqabiliyyətli sənayenin inkişafına və əhalinin istehsal sahəsində
məşğulluğunun artırılmasına yeni
imkanlar açır.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən
yanvarın 18-də Sumqayıtda təməli
qoyulan “Azərsulfat” MMC-nin
sulfat turşusu istehsalı layihəsi
çərçivəsində tikiləcək zavodun
investisiya dəyəri 6 milyon ABŞ
dollarıdır. Müəssisədə ildə 20 min
ton məhsul istehsalı nəzərdə tutulur.
Bu ilin sonunda fəaliyyətə başlayacaq zavodda 30-dan çox iş yeri
yaradılacaq.
Dövlətimizin başçısı müəssisənin
təməlqoyma mərasimində bildirib
ki, təkcə son 3 ildə Azərbaycana
hər il 5–10 min ton sulfat turşusu
idxal edilir və bu zavodun fəaliyyətə

Son 17 il ərzində mən Sumqayıtda bəlkə də
30 dəfə olmuşam. Hər dəfə burada olanda, həm
sənaye müəssisələrinin işə düşməsi, eyni zamanda,
şəhərsalma 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.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
dövlətimizin başçısına
Azərbaycanda daxili bazarın rəngli
butulkaya olan tələbatının təqribən
45-50 milyon ədəd arasında
dəyişdiyi, zavodda 60-90 milyon
ədəd müxtəlif çeşidli rəngli şüşə tara
məhsullarının istehsalının nəzərdə
tutulduğu, bununla da daxili bazarın tələbatının tam ödəniləcəyi,
nəticədə ixrac perspektivinin yaranacağı barədə məlumat verilib.
Azərbaycan Prezidenti

“Biz daha güclü
Azərbaycan quracağıq”

neft-qaz amilindən asılılığın getdicə
azaldılmasının bariz ifadəsidir.
Bu gün respublikada fəaliyyət
göstərən sənaye parklarında yeni
istehsal sahələrinin yaradılması,
rəqabətqabiliyyətli, idxalı əvəz
edən və ixracyönümlü istehsalın
genişləndirilməsi, innovativ texnologiyaların tətbiqi, sənaye sahəsində
məşğulluğun artırılması, daha
çox investisiyanın cəlb olunması
istiqamətində sistemli və ardıcıl işlər
aparılır.
Hazırkı dövrdə sənayenin
yeni modellərin tətbiqi ilə inkişaf
etdirilməsi mühüm önəm daşıyır.
Qlobal çağırışlarla uzlaşan sənaye
parkları və məhəllələri, aqroparklar kimi mütərəqqi mexanizmlər
ixracyönümlü məhsulların istehsalının genişləndirilməsinə,

başlaması ilə idxal yerli istehsalla
əvəz olunacaq. Məhsulların növbəti
mərhələlərdə Gürcüstana və Rusiyaya ixracı da planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyevin yanvarın 18-də təməlini qoyduğu “Glassica” QSC-nin şüşə tara məhsullarının
istehsalı zavodu da gələcəkdə
Azərbaycan iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcək. Xatırladaq ki,
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının
rezidentlərindən biri olan “Glassica”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti burada
şüşə tara məhsullarının (butulka)
istehsalı zavodunu inşa edəcək.
Müəssisənin məhsulları əsasən qida
sektorunda qablaşdırmada istifadə
olunacaq. İnvestisiya dəyəri 12 milyon ABŞ dolları olan zavodda 160
nəfər daimi işlə təmin ediləcək.
Təməlqoyma mərasimində

tərəfindən Sumqayıtda işə salınan
“Azərfloat” QSC-nin vərəqə şüşə
istehsalı zavodu isə respublikamızda termoformalaşdırılmış şüşə
hazırlanması üzrə ilk müəssisədir.
Ümumi investisiya dəyəri 100 milyon
avro olan bu 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 reallaşdırılıb. Zavodda İtaliya, Finlandiya və Çin texnologiyalarından da
istifadə olunması gerçəkləşdirilib.
Dövlətimizin başçısına burada
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.
Bu cür müəssisələrin təməlinin
qoyulması, istifadəyə verilməsi ilə
bağlı bir məqamı xüsusi qeyd etmək
istərdik. Belə ki, son illərdə respublikada yaradılan əlverişli biznes və
investisiya mühiti, Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş
kimi tanınması, regionda əlverişli
mövqeyə malik mühüm tranzit
mərkəzi olması, insan kapitalının
inkişafı da ölkəmizin investisiya
qoyuluşu baxımından cəlbediciliyini
artırıb. Eyni zamanda, Azərbaycan
beynəlxalq müqavilələrdən irəli
gələn öhdəliklərini tam şəkildə və
vaxtında yerinə yetirib. Ölkəmizin
təşəbbüskarı olduğu transmilli
layihələr də Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
mühüm rol oynayıb.
Yeri gəlmişkən, bir məsələyə
də nəzər salaq. Hələ 2019-cu ilin
sonlarında Çindən sürətlə yayılan
və ölümlə nəticələnən yeni virus
infeksiyası pandemiyaya çevrildiyi ilk vaxtlardan etibarən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə bu dəhşətli bəlaya qarşı
strateji xarakter daşıyan mübarizə
şəraitində sosial-iqtisadi layihələrin
də icrası davam etdirildi. Eyni

Azərbaycanda pambıqçılığın
inkişafı ilə bağlı müşavirə keçirilib

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
“Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı
2020-ci ilin yekunları və 2021-ci ildə qarşıda duran vəzifələr”
mövzusunda onlayn müşavirə keçirilib.
Nazirlikdən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, onlayn müşavirədə
Kənd Təsərrüfatı naziri İnam
Kərimov, Azərbaycan Sənaye
Korporasiyasının baş direktoru
Kamran Nəbizadə, Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
ASC-nin sədr müavini Zakir
Quliyev, Nazirliyin Aparatı və
tabeli qurumlarının əməkdaşları,
bu sahədə fəaliyyət göstərən
şirkətlərin nümayəndələri və

fermerlər iştirak ediblər.
Tədbirdə qeyd olunub ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
aqrar sahənin inkişafı prioritet
istiqamətlərdən biri kimi elan edilib. Bildirilib ki, aqrar sektorun bütün sahələri kimi pambıqçılıq da
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoyub. Son illərdə dövlətimizin
başçısının verdiyi tapşırıqlar,
“Azərbaycan Respublikasında

pambıqçılığın inkişafına dair
2017-2022-ci illər üçün Dövlət
Proqramı”nın icrası ilə bağlı görülmüş işlər öz bəhrəsini verib.
Həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində 2020-ci ildə 2019-cu
illə müqayisədə 41 min ton çox
pambıq istehsal edilərək 336
min tona çatdırılıb. Məhsuldarlıq
isə 2019-cu ilə nisbətən 14 faiz
artaraq 33,6 s/ha təşkil edib.
Müşavirədə cari ildə pambıq
istehsalına hazırlıq, qarşıda
duran vəzifələr, pambıqçılığın inkişafı və hədəflər müzakirə edilib.
Vurğulanıb ki, cari ildə pambıq
əkinlərinin vaxtında həyata
keçirilməsi, texniki təminat ilə
bağlı məsələlərin icra edilməsi

və bütün istehsal prosesini
əhatə edən dövr üzrə kompleks
tədbirlər planı hazırlanıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, pambıqçılıqda məhsuldarlığın
yüksəldilməsi mühüm vəzifə kimi
qarşıya qoyulub. Bu gün qarşıda duran əsas hədəf pambığın
becərilməsində intensiv texnologiyalardan istifadə etməklə
məhsuldarlığı artırmaqdır. Eyni
zamanda, yüksək məhsuldarlıq
üçün torpaq və su resurslarından səmərəli istifadə edilməli,
növbəli əkin tətbiq edilməlidir.
Bundan başqa, aqrotexniki
tədbirlərin vaxtında və düzgün
yerinə yetirilməsinin, torpaq
sahələrinin aqrokimyəvi analizinin aparılmasının, mineral
gübrələrdən düzgün istifadə
olunmasının, zərərvericilərə qarşı
mübarizə tədbirlərinin vaxtında
görülməsinin vacib olduğu vurğulanıb.
Tədbirdə 2021-ci ilin pambıq əkinləri üçün bağlanmış
müqavilələr, aparılmış şumun
vəziyyəti, texnika, gübrə, toxum, dərman və su təminatı,
subsidiyaların verilməsi ilə
bağlı məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.
Müzakirələrin sonunda bu
formatda görüşlərin davam
etdiriləcəyi bildirilib, qaldırılan
məsələlərin operativ həlli üçün
müvafiq tapşırıqlar verilib.

zamanda, 2020-ci il ərzində 4-cü
sənaye inqilabının çağırışları diqqət
mərkəzində saxlanıldı.
Ümumiyyətlə, dövlətimizin başçısı tərəfindən 4-cü sənaye inqilabının meydana çıxdığı ilk vaxtlardan
etibarən bu məsələyə mühüm önəm
verilib və buna uyğun siyasət yürüdüb. Ən əsası isə respublikamızda
bu sənaye inqilabının çağırışları ilə
ayaqlaşa bilmək üçün inteqrativ və
dayanıqlı inkişaf mühiti yaradılıb,
rəqəmsal təşəbbüslər dəstəklənib.
Azərbaycan dünyada ikinci dəfə
rəqəmsal ticarət qovşağını yaradan ölkədir. Respublikamızda həm
dövlət, həm də özəl sektor hazırda
İpək yolunun rəqəmsallaşması
istiqamətində fəaliyyət göstərir.
Çindən başlamış Avropaya qədər
müxtəlif ölkələrdə bu istiqamətdə
Azərbaycanla əməkdaşlıq davam edir. Azərbaycanda Elektron
Hökumət portalı tam funksionaldır
və elektron hökumət çərçivəsində
elektron kənd təsərrüfatı, elektron
kadastr, elektron həllər mövcuddur.
Hazırda Azərbaycanın qarşısında 4-cü sənaye inqilabı
ilə bağlı bir sıra vəzifələr durur.
Mütəxəssislərin fikrincə, bu gün
inkişaf etmiş ölkələrin tətbiq etdiyi
texnoloji inkişaf modellərinə nəzər
salanda, respublikamızın yeni
texnologiyalardan bəhrələnmək,
innovasiyalardan yararlanmaq
tempinin də gücləndirilməsinə
ehtiyac duyulur. Bunun üçün təhsil
modelinin modernləşməsindən
tutmuş ayrı-ayrı şirkətlərdə işçi
biznes proseslərinin təşkilində müvafiq biznes mədəniyyətinə keçidin
aparılması, inkişafın aparıcı qüvvəsi

olan telekommunikasiya sferasında
yeni ekosistemin yaradılması, sabit
(fixed) texnoloji bazanın qurulması
və yenilənməsi vacibdir.
4-cü sənaye inqilabı şəraitində
Azərbaycanda innovasiyaları tətbiq
etmək imkanına sahib olan, ekosistemi dərindən bilən intellektualların
yetişməsi və sayının çox olması da
önəmli məsələdir. Çünki innnovasiyaları insan yaradır və ölkənin İT
ekosisteminin yenilənməsi və inkişafı üçün yüksək peşəkarlığa sahib
İT mütəxəssisləri lazımdır. Başlıca
məqamlardan biri də onların xaricə
axınının qarşısının alınmasıdır.
Bu gün Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı əsasında hazırlanan
rəqəmsal transformasiya proqramı
ölkəmizin 4-cü sənaye inqilabının
tələblərinə uyğun inkişafını təmin
etmək məqsədi daşıyır. Davosda
Azərbaycan Hökuməti və Dünya
İqtisadi Forumunun Dördüncü
Sənaye İnqilabı Mərkəzi arasında
təməli qoyulan əməkdaşlıqda da bu
məsələ xüsusi yer tutur.
Prezident İlham Əliyev
“Azərsulfat” MMC-nin sulfat turşusu istehsalı, “Glassica” QSC-nin
şüşə tara məhsullarının istehsalı
zavodlarının təməlini qoyduqdan,
“Azerfloat” QSC-nin termoformasiya
metodu ilə vərəqə şüşə istehsalı
müəssisəsinin açılışında iştirak
etdikdən sonra Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibədə də respublikamızda aparılan sənayeləşmə
siyasəti ilə bağlı ətraflı danışıb. Bu
müəssisələrin yaradılmasının və
təməlinin qoyulmasının çox böyük əhəmiyyəti olduğunu bildirən
dövlətimizin başçısı deyib: “Sum-

qayıt 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”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
vurğulayıb ki, bu müəssisələrin yaradılması ilə həm bu günün, həm də
gələcəyin məsələləri həll edilir: “Nə
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”.
Göründüyü kimi, sənayeləşmə
Prezident İlham Əliyevin iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib
hissəsidir. Əsas məqsəd tələbatın
ödənilməsində yerli məhsulların payının artırılması, ixrac potensialının
yüksəldilməsi, ümumilikdə neft-qaz
amilindən asılılığın daha da azaldılmasıdır.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın ilk,
Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye
parkında – Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkında artıq qeydiyyata alınan 24
rezidentdən 15-i istehsal fəaliyyətinə
başlayıb. Sənaye parkında məhsul
istehsalı və ixracı istiqamətində
müsbət dinamika davam edir.
Ötən il ərzində 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.
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 olunması,
qabaqcıl texnologiyaların daha
geniş tətbiqi istiqamətində sistemli
tədbirlər davam etdirilir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Ötən il fərəhli nəticələr əldə olunub
Bu il yanvarın 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına
həsr olunmuş videoformatda müşavirə keçirilib. Müşavirədə
ötən il ərzində ölkəmizdə bütün sahələrdə əldə olunan fərəhli
nəticələr və qarşıda duran mühüm vəzifələr ilə bağlı dəyərli
fikir, təklif və mülahizələr səsləndirilib. Mən tədbiri televiziyadan böyük maraqla izlədim. Dövlətimizin başçısı parlaq, dərin
məzmunlu çıxışında bildirdi ki, torpaqlarımızın işğaldan azad
olunması 2020-ci ilin əsas yekunudur. Bu, əlbəttə, qəlbimizi
çox sevindirən, ürəklərimizi riqqətə gətirən şanlı bir hadisədir.
Azərbaycan xalqı ötən il Qarabağda tarixi ədaləti bərpa etmişdir. Biz xoşbəxt, qalib bir xalqıq. Bundan da böyük səadət,
bəxtiyarlıq olurmu?!
Bəli, qəhrəman xalqımız, igid
əsgər və zabitlərimiz müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 44 gün ərzində Qarabağda tarixi qələbə qazanaraq, doğma Qarabağımızı yağı
düşməndən azad ediblər. Bu, elə bir
parlaq zəfərdir ki, fikrimcə, qərinələr,
əsrlər keçəcək, xalqımız öz tarixinin
bu şanlı səhifəsi ilə hər zaman fəxr
edəcək!
Ötən il Azərbaycanın ictimaisiyasi həyatında bir sıra başqa
əlamətdar hadisələrlə də yadda
qalıb. Belə ki, 2020-ci ildə ölkəmizdə
parlament seçkiləri keçirilib, siyasi partiyalarla dialoq gücləndirilib,
uğurlu kadr islahatları aparılıb. Bütün
bunlar sübut edir ki, azad, müstəqil
Azərbaycan dövləti sivil, demokratik
inkişaf yolunu uğurla davam etdirir.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyev müşavirədə vurğuladı ki,
ötən ilin sonu, dekabrın 31-i də
Azərbaycan üçün çox əlamətdar
olub. Belə ki, Cənub Qaz Dəhlizi,

onun son seqmenti olan TAP tam
istismara verilib. Tarixdə ilk dəfə
olaraq Azərbaycanın təbii qazı
Avropaya çatdırılıb. Bununla da,
ölkəmizin Avropa qitəsinin enerji
təhlükəsizliyində rolu artıb.
Sevindirici haldır ki, son illər
ölkəmizdə təkcə neft-qaz sektoru
deyil, qeyri-neft sektoru da sürətlə
inkişaf edir. Tədbirdə qeyd edildiyi
kimi, ötən il Azərbaybaycanda qeyrineft sənayesi 11 faizdən çox artıb.
Fikrimcə, torpaqlarımızın işğaldan
azad olunması qarşıdakı illər ərzində
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının kəskin surətdə artırılması üçün
geniş imkanlar açmışdır. Artıq həmin
ərazilərdə geniş tikinti-quruculuq
işləri aparılır. Yaxın illər ərzində
Qarabağın bərəkətli torpaqlarında
taxıl, üzüm, tərəvəz və s. məhsullar
əkiləcək. Azərbaycanın aqrar sektoru
tam gücü ilə işləyərək ölkəmizin
hərtərəfli inkişafına öz töhfəsini
verəcək.
Təqdirəlayiq haldır ki, bir sıra
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar

da ölkəmizin iqtisadi, sosial
istiqamətlərdə əldə etdiyi uğurları müşahidə edir və bunu yüksək
dəyərləndirirlər. Məsələn, Dünya
Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycanın reytinqinin artdığı, 190 ölkə arasında 28-ci yerdə
qərarlaşdığı və 10 ən islahatçı ölkə
sırasına daxil edildiyini bildirilib.
Bir məqamı da vurğulamağı
özümə borc bilirəm. Ötən il bütün
dünyanı çənginə alan yeni koronavirusa qarşı Azərbaycanda bütün
adekvat tədbirlər görülmüşdür və bu
istiqamətdə lazımi işlər davam etdirilir. Fədakar həkimlərimiz, səhiyyə
işçilərimiz bu sahədə əllərindən
gələni edirlər. Biz vətəndaşlar da
öz məsuliyyətimizi dərk etməliyik,
özümüzü, doğmalarımızı, bütün
xalqımızı bu bəladan qorumağa
çalışmalıyıq.

Babakişi QULİYEV,
kənd təsərrüfatı elmləri
namizədi
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 19 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Qarabağ Dirçəliş Fondunun Nizamnaməsi
1. Ümumi müddəalar
1.1. Qarabağ Dirçəliş Fondu (bundan sonra – Fond) Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması, habelə dayanıqlı iqtisadiyyata və
yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə
maliyyə dəstəyinin göstərilməsini və
sərmayələrin cəlb edilməsini, bu sahədə
dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişaf
etdirilməsini, habelə ölkə daxilində və
ölkə xaricində zəruri təşviqat işlərini
(bundan sonra – müvafiq sahə) həyata
keçirən publik hüquqi şəxsdir.
1.2. Fond öz fəaliyyətində
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, bu Nizamnaməni, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin digər
fərmanlarını, həmçinin sərəncamlarını,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər
normativ hüquqi aktları rəhbər tutur.
1.3. Fond öz vəzifələrini
yerinə yetirərkən və hüquqlarını
həyata keçirərkən dövlət və yerli
özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq
və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, digər
hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı
əlaqədə fəaliyyət göstərir.
1.4. Fond ümumdövlət və ictimai
əhəmiyyət daşıyan fəaliyyətlə məşğul
olur. Fond bu Nizamnamədə qarşıya
qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər.
1.5. Fondun müstəqil balansı,
istifadəsində olan əmlakı, bank hesabları, üzərində öz adı həkk olunmuş
möhürü, müvafiq ştampları və blankları
vardır.
1.6. Fondun əqdlər bağlamaq, öz
adından əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata keçirmək
hüququ, həmçinin vəzifələri vardır. O,
məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh
qismində çıxış edə bilər.
1.7. Fondun rəsmi adı aşağıdakı
kimidir:
1.7.1. tam halda – Qarabağ Dirçəliş
Fondu, qısaldılmış halda – QDF;
1.7.2. ingilis dilində tam halda –
Karabakh Revival Fund, ingilis dilində
qısaldılmış halda – KRF.
1.8. Fond Bakı şəhərində yerləşir.
2. Fondun fəaliyyət istiqamətləri
2.0. Fondun fəaliyyət istiqamətləri
aşağıdakılardır:
2.0.1. müvafiq sahənin inkişafını
təmin etmək;
2.0.2. müvafiq sahədə dövlət
siyasətinin formalaşdırılmasında və
həyata keçirilməsində iştirak etmək;
2.0.3. müvafiq sahədə aidiyyəti
dövlət orqanları (qurumları) ilə
əməkdaşlıq etmək, təkliflərin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində
iştirak etmək;
2.0.4. işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə bərpa, yenidənqurma və dayanıqlı inkişaf işinin həyata keçirilməsinə
maliyyə dəstəyi göstərmək;
2.0.5. işğaldan azad edilmiş
ərazilərin bərpası, yenidən qurulması
və dayanıqlı inkişafı üçün sərmayələrin
cəlb olunması, habelə bu istiqamətdə
fəaliyyətin effektiv təşkili məqsədilə
təbliğat-təşviqat və maarifləndirmə işi
aparmaq;
2.0.6. işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə bərpa, yenidənqurma və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin dövlət-özəl
tərəfdaşlığı çərçivəsində təmin edilməsi
istiqamətində işləri təşviq etmək;
2.0.7. bu Nizamnamə ilə müəyyən
edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət
göstərmək.
3. Fondun vəzifələri və hüquqları
3.1. Bu Nizamnamə ilə müəyyən
edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun
olaraq, Fondun vəzifələri aşağıdakılardır:
3.1.1. müvafiq sahədə normativ hüquqi aktların, inkişaf konsepsiyalarının
və məqsədli proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak
etmək;
3.1.2. bərpa və yenidənqurma
proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün
müvafiq təkliflər hazırlamaq;
3.1.3. bərpa və yenidənqurma
proqramını həyata keçirmək məqsədilə
vəsait toplanması üçün ölkə daxilində və
ölkə xaricində təşviqat işi aparmaq, çevik kommunikasiyalar qurmaqla, işğaldan azad olunmuş ərazilərin dirçəlişi ilə
bağlı müvafiq məlumatları ictimaiyyətə
çatdırmaq;
3.1.4. işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə bərpa və yenidənqurma
işlərinin həyata keçirilməsinə qanunla
qadağan olunmayan mənbələr hesabına
maliyyə dəstəyi göstərmək və bu işə
dövlət orqanlarını (qurumlarını), habelə
dövlətə məxsus hüquqi şəxsləri və özəl
sektorun nümayəndələrini cəlb etmək;
3.1.5. işğaldan azad olunmuş
ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafında
vətəndaşların fəal iştirakını, sahib-

karlığın inkişafını, əhalinin məşğulluq
səviyyəsinin artırılmasını dəstəkləmək;
3.1.6. bərpası və yenidən qurulması
nəzərdə tutulan ərazilərdə istehsal və
sosial təyinatlı obyektlərin, nəqliyyat
infrastrukturunun layihələndirilməsi və
inşası üçün müqavilələrin bağlanmasında iştirak etmək;
3.1.7. investisiya layihələrinin
seçilməsini, idarə edilməsini və həmin
layihələrin icrasına nəzarəti həyata
keçirmək;
3.1.8. Fondun istiqrazlarının və digər
növ qiymətli kağızlarının buraxılması,
yerləşdirilməsi, dövriyyəsi, ləğvi, habelə
onların birləşdirilməsi, xırdalanması
(bölünməsi) və konvertasiyası ilə bağlı
təkliflər vermək və digər formada, o
cümlədən, innovativ maliyyə alətlərindən
istifadə etməklə, sərmayələrin cəlb olunması üzrə fəaliyyət göstərmək;
3.1.9. Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin qeyri-hökumət
təşkilatları, fiziki və hüquqi şəxsləri
ilə əməkdaşlıq etmək, onlarla birgə
layihələr həyata keçirmək;
3.1.10. Fonda daxil olan vəsaitin,
o cümlədən fiziki və hüquqi şəxslərin
məqsədli ianələrinin uçotunu aparmaq;
3.1.11. işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə bərpa və yenidənqurma
işlərinin həyata keçirilməsi üçün dövlət
büdcəsindən, habelə digər mənbələrdən
cəlb edilən vəsaitdən səmərəli şəkildə
istifadə etmək;
3.1.12. Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənən
və Fondun səlahiyyətinə aid olan
məsələlərlə bağlı Azərbaycan Respublikasının götürdüyü öhdəliklərin yerinə
yetirilməsini təmin etmək;
3.1.13. dövlət orqanları və qurumlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının,
hüquqi və fiziki şəxslərin müvafiq sahə
üzrə fəaliyyətini əlaqələndirmək;
3.1.14. fəaliyyət istiqamətləri üzrə
elektron xidmətləri “Dövlət informasiya
ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və
arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi və elektron hökumətlə bağlı
bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12
sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanına
uyğun olaraq təşkil etmək;
3.1.15. Fondun fəaliyyəti ilə bağlı
daxil olan müraciətlərə “Vətəndaşların
müraciətləri haqqında”, “İnzibati icraat
haqqında” və “İnformasiya əldə etmək
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq baxmaq
və qanunla müəyyən edilmiş qaydada
tədbirlər görmək;
3.1.16. kargüzarlığı və vətəndaşların
qəbulunu müvafiq normativ hüquqi
aktların tələblərinə uyğun təşkil etmək,
Fondun əməkdaşlarının əlavə təhsili
və peşəkarlığının yüksəldilməsi üçün
tədbirlər görmək;
3.1.17. öz fəaliyyəti haqqında
əhalinin məlumatlandırılmasını, internet
saytının yaradılmasını, malik olduğu
və siyahısı “İnformasiya əldə etmək
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin
saytda yerləşdirilməsini və həmin informasiyanın daim yenilənməsini təmin
etmək;
3.1.18. Fonda ayrılan büdcə
vəsaitindən, kredit, qrant və digər
maliyyə vəsaitindən təyinatı üzrə
səmərəli istifadə olunmasını təmin
etmək;
3.1.19. dövlət və kommersiya sirrinin, habelə məxfilik rejiminin qorunması
üçün tədbirlər görmək;
3.1.20. Fondun informasiya
təminatını təşkil etmək və onun
təhlükəsizliyini təmin etmək;
3.1.21. Fondun strukturunun
və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində
tədbirlər görmək;
3.1.22. qabaqcıl beynəlxalq
təcrübəni nəzərə almaqla, müvafiq sahədə elmi-texniki nailiyyətlərin
tətbiqini təmin etmək;
3.1.23. bu Nizamnamə ilə müəyyən
edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
3.2. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək
üçün Fondun aşağıdakı hüquqları
vardır:
3.2.1. müvafiq sahədə normativ
hüquqi aktın layihəsinin qəbul olunması,
aktda dəyişikliklər edilməsi, aktın şərh
edilməsi, qüvvəsinin dayandırılması və
ya ləğv edilməsi haqqında aidiyyəti üzrə
təklif vermək;
3.2.2. müvafiq sahədə beynəlxalq
müqavilələrə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxması barədə təkliflər
vermək;
3.2.3. beynəlxalq təcrübənin tətbiqi
imkanlarının araşdırılması məqsədilə
beynəlxalq təşkilatlarla və xarici
dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək,
xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini
öyrənmək;
3.2.4. fəaliyyət istiqamətlərinə

aid məsələlərlə bağlı araşdırmalar
aparmaq, işçi qruplar və komissiyalar
yaratmaq;
3.2.5. dövlət orqanlarına və qurumlarına, yerli özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə zəruri
məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu
vermək və onlardan belə məlumatları
(sənədləri) almaq;
3.2.6. fəaliyyət istiqamətləri üzrə
rəy və təkliflər vermək, təhlillər və
ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik
materiallar hazırlamaq;
3.2.7. müstəqil ekspertləri və
mütəxəssisləri öz fəaliyyətinə cəlb
etmək;
3.2.8. fəaliyyət istiqamətlərinə
aid məsələlərlə bağlı konfranslar,
müşavirələr, seminarlar keçirmək və
digər tədbirlər, o cümlədən vəsait
toplanması məqsədilə marafonlar təşkil
etmək;
3.2.9. əməkdaşlarını dövlət
təltiflərinə və digər mükafatlara təqdim
etmək, onların həvəsləndirilməsi üçün
tədbirlər görmək;
3.2.10. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq, təsərrüfat cəmiyyətləri
yaratmaq və ya onlarda iştirak etmək;
3.2.11. xüsusi bülletenlər və digər
nəşrlər buraxmaq;
3.2.12. bu Nizamnamə ilə müəyyən
edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.
4. Fondun idarə olunması
4.1. Fond öz fəaliyyətində və
idarəetmədə mütərəqqi korporativ
idarəetmə standartlarını tətbiq edir.
4.2. Fondun idarəetmə orqanları
Müşahidə Şurası və İdarə Heyətidir.
4.3. Fondun Müşahidə Şurası
(bundan sonra – Şura) Fonda ümumi
rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir.
4.4. Şura Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad etdiyi 9 (doqquz) üzvdən
ibarətdir. Şuranın sədri Şuranın iclasında Şura üzvləri sırasından 3 (üç) il
müddətinə seçilir.
4.5. Şura ictimai (ödənişsiz)
əsaslarla fəaliyyət göstərir.
4.6. Şura qərar qəbul etməkdə
müstəqildir.
4.7. Şuranın vəzifələri aşağıdakılardır:
4.7.1. təsisçinin səlahiyyətlərinin
həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təkliflər
vermək və müvafiq sənədlər (o
cümlədən Fondun maliyyə hesabatını
və fəaliyyətinə dair illik hesabatı) təqdim
etmək;
4.7.2. Fondun inkişaf istiqamətlərini,
strateji məqsəd və planlarını müəyyən
etmək;
4.7.3. Fondun fəaliyyətinə nəzarət
etmək;
4.7.4. Fondun strukturuna dair
təkliflər vermək, əməyin ödənişi fondunu, işçilərin say həddini və onların
əməkhaqlarının (vəzifə maaşını, vəzifə
maaşına əlavələri, mükafatları və digər
ödənişləri) məbləğini təsdiq etmək, o
cümlədən, Fondun əldə etdiyi vəsait
(dövlət büdcəsindən və dövlətə məxsus
digər fondlardan ayrılan vəsait istisna olmaqla) hesabına işçilərə əlavə
ödənilən həvəsləndirmə sistemini
müəyyənləşdirmək;
4.7.5. Fondun İdarə Heyətinin
fəaliyyətinə nəzarət etmək və onun
fəaliyyətini yoxlamaq;
4.7.6. Fondun təsərrüfat
cəmiyyətlərinin yaradılması və onlarda
iştirak barədə, həmçinin Fondun idarə,
filial və nümayəndəliklərinin yaradılması
barədə qərar qəbul etmək;
4.7.7. Fondun maliyyə planlaşdırmasını və büdcəsini təsdiq etmək;
4.7.8. Fondun istiqrazlarının və digər
növ qiymətli kağızlarının buraxılması,
yerləşdirilməsi, dövriyyəsi, ləğvi, habelə
onların birləşdirilməsi, xırdalanması
(bölünməsi) və konvertasiyası ilə bağlı
təkliflər vermək;
4.7.9. Fondun fəaliyyətinə dair
daxili qaydaları (o cümlədən maraqlar münaqişəsinin istisna olunması qaydasını), habelə filial və
nümayəndəliklərinin əsasnamələrini,
təsərrüfat cəmiyyətlərinin
nizamnamələrini təsdiq etmək;
4.7.10. Şura üzvlərinin və İdarə
Heyətinin müraciətlərinə baxmaq və
qərar qəbul etmək;
4.7.11. Fondun fəaliyyətinə dair illik
hesabatı dinləmək;
4.7.12. Fondun kənar auditorunu
təyin etmək və audit hesabatını qəbul
etmək;
4.7.13. kənar auditorun yoxlamalarının, habelə digər yoxlamaların
nəticələrinə dair tədbirlər görmək;
4.7.14. Fondun daxili audit
bölməsinin fəaliyyətinə nəzarət etmək
və fəaliyyətinə dair hesabatlar almaq,
habelə onun üzvlərini vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad etmək;
4.7.15. Fondun xalis aktivlərinin
dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə
olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin)

və aidiyyəti şəxslə dəyəri Fondun
aktivlərinin 5 faizini və daha çox
hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması
haqqında qərar qəbul etmək;
4.7.16. bu Nizamnamə ilə müəyyən
edilmiş digər vəzifələri həyata keçirmək.
4.8. Şuranın sədri ildə 2 (iki)
dəfədən az olmayaraq Şuranın iclasını
çağırır və iclaslara sədrlik edir. Şuranın iclaslarının keçirilməsi təşəbbüsü
ilə Şuranın üzvü və ya İdarə Heyətinin
sədri çıxış edir. Şuranın iclasları
üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə
səlahiyyətlidir. Şuranın iclasında, hər
üzvün bir səsi olmaqla, qərarlar açıq
səsvermə yolu ilə sadə səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Səsvermə zamanı üzvlərin
bitərəf qalmasına icazə verilmir. Səslər
bərabər olduqda, iclasa sədrlik edənin
səsi həlledicidir.
4.9. Şuranın üzvlərinə iclasın
keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə
gündəliyə daxil edilmiş məsələlər
barədə iclasa azı 3 (üç) iş günü qalmış,
zəruri sənədlər əlavə edilməklə yazılı
məlumat verilir.
4.10. Şuranın iclasında İdarə
Heyətinin sədri də iştirak edə bilər.
4.11. İclasın gündəliyinə Şuranın
hər hansı üzvünün maraqlarına toxunan məsələ çıxarıldıqda, həmin üzv
bununla bağlı maraqları haqqında
ətraflı məlumat verməli, bu məsələnin
müzakirəsində və həmin məsələyə dair
səsvermədə iştirak etməməlidir.
4.12. Gündəliyə daxil edilməmiş və
ya tələb olunan aidiyyəti sənədləri iclasdan qabaq təqdim edilməmiş məsələlər
barədə, bütün iştirakçı üzvlərin razılıq
verdiyi hallar istisna olmaqla, qərar
qəbul edilə bilməz.
4.13. Şuranın iclasının nəticəsi Şura
üzvlərinin və katibinin imzaladıqları
protokolda əks olunmaqla rəsmiləşdirilir.
Şuranın katibi Şuranın iclasında iştirak
edə bilmədikdə, Şuranın sədri onu əvəz
edəcək şəxsi təyin edir. Şura protokolu
təsdiq edərək icra orqanının rəhbərinə
göndərir.
4.14. Şuranın katibini Şuranın üzvü
olmayan əməkdaşlar sırasından Şuranın sədri təyin edir və Şuranın katibi
Şuranın sədrinə hesabat verir.
4.15. Şuranın katibi:
4.15.1. Şuranın iclaslarını təşkil edir;
4.15.2. Şuranın iclaslarının
keçiriləcəyi yer və vaxt barədə Şura
üzvlərinə, habelə İdarə Heyətinin
sədrinə və Şuranın iclaslarına dəvət
olunan şəxslərə iclasa azı 3 (üç) iş
günü qalmış yazılı məlumat verir;
4.15.3. Şuranın iclaslarının protokollarını tərtib edir və imzalanmaq üçün
Şuranın üzvlərinə təqdim edir;
4.15.4. Şuranın qərarlarının
layihələrini hazırlayır, baxılmaq və imzalanmaq üçün Şuranın sədrinə təqdim
edir;
4.15.5. Şuranın qəbul etdiyi
qərarların aidiyyəti üzrə göndərilməsini
təmin edir.
4.16. Şuranın sədri:
4.16.1. Şuranın işini təşkil edir və
onun fəaliyyətinə rəhbərlik edir;
4.16.2. Şuranın iclaslarının
gündəliyini müəyyənləşdirir, iclaslar
çağırır və iclaslara sədrlik edir;
4.16.3. öz təşəbbüsü ilə, habelə
Şuranın hər hansı digər üzvünün və ya
İdarə Heyəti sədrinin xahişi əsasında
digər şəxsləri Şuranın iclasında iştirak
etməyə dəvət edir;
4.16.4. Şuranın fəaliyyətinin təşkili
ilə bağlı digər tədbirlər görür.
4.17. Şuranın üzvləri:
4.17.1. Şuranın səlahiyyətlərinə aid
məsələlərin həllində iştirak edirlər;
4.17.2. Şuranın iclasının gündəliyi
ilə və baxılması nəzərdə tutulan materiallarla əvvəlcədən tanış olurlar;
4.17.3. Şurada qəbul ediləcək
qərarlara dair fikir bildirirlər;
4.17.4. Şuranın səlahiyyətlərinə aid
məsələlərə Şuranın iclaslarında baxmaq barədə təklif verirlər;
4.17.5. Şuranın qərarları ilə, iclas
protokolları ilə və digər sənədlərlə tanış
olurlar.
4.18. Şura üzvləri Şuranın iclaslarında baxılan məsələlərə qərəzsiz yanaşmalı, Şura üzvünün adına xələl gətirə
biləcək hərəkətlərə və çıxışlara yol
verməməlidirlər, həmçinin Azərbaycan
Respublikası Mülki Məcəlləsinin 49-cu
maddəsində müəyyən edilmiş digər
tələbləri yerinə yetirməlidirlər.
4.19. Fondun cari fəaliyyətinə
rəhbərliyi İdarə Heyəti həyata keçirir. İdarə Heyəti 3 (üç) üzvdən –
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi
sədrdən və onun 2 (iki) müavinindən
ibarətdir.
4.20. İdarə Heyətinin sədri
müvəqqəti olmadıqda, onun
səlahiyyətlərini İdarə Heyəti sədrinin
müavinləri arasından sədrin müəyyən
etdiyi şəxs icra edir.
4.21. İdarə Heyətinin vəzifələri aşağıdakılardır:
4.21.1. Fondun fəaliyyətini təşkil

etmək;
4.21.2. bu Nizamnamə ilə müəyyən
edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi
üçün Şuraya təkliflər vermək və
sənədlər təqdim etmək;
4.21.3. Şuranın qərarlarını icra
etmək;
4.21.4. aidiyyəti şəxslə dəyəri
Fondun aktivlərinin 5 faizədək hissəsini
təşkil edən əqdin bağlanması haqqında
qərar qəbul etmək;
4.21.5. Fondun strateji
məqsədlərinin və planlarının, habelə
büdcəsinin icrasına nəzarət etmək;
4.21.6. bu Nizamnamənin 3.1.11-ci
və 3.1.18-ci yarımbəndlərində nəzərdə
tutulan vəsaitdən təyinatı üzrə səmərəli
istifadə olunmasını təmin etmək;
4.21.7. cari və operativ məsələlər
barədə Şuranı məlumatlandırmaq;
4.21.8. İdarə Heyəti üzvlərinin
müraciətlərinə baxmaq və qərar qəbul
etmək;
4.21.9. bu Nizamnamənin 3.1.1-ci
və 3.2.1-ci yarımbəndlərində nəzərdə
tutulmuş məsələlərin həlli üçün tədbirlər
görmək;
4.21.10. Şuranın və İdarə Heyəti
sədrinin səlahiyyətlərinə aid edilməyən
bütün digər məsələlər barədə qərar
vermək.
4.22. İdarə Heyətinin sədri:
4.22.1. Fondun cari fəaliyyətinə
rəhbərlik edir və onu təmsil edir;
4.22.2. İdarə Heyətinin fəaliyyətini
təşkil edir, iclaslarının gündəliyini
müəyyənləşdirir və iclaslarına sədrlik
edir;
4.22.3. öz təşəbbüsü ilə, İdarə
Heyətinin digər üzvünün və ya Şuranın
təşəbbüsü ilə İdarə Heyətinin iclaslarını
çağırır;
4.22.4. öz təşəbbüsü ilə, habelə
İdarə Heyətinin hər hansı bir üzvünün
xahişi əsasında digər şəxsləri İdarə
Heyətinin iclasında iştirak etməyə dəvət
edir;
4.22.5. Fondun fəaliyyətinin təşkili
ilə əlaqədar icrası məcburi olan daxili
əmr və sərəncamlar verir;
4.22.6. Fondun fəaliyyət
istiqamətlərinə dair qəbul olunmuş aktların icrasını təşkil edir və buna nəzarəti
həyata keçirir;
4.22.7. Fondun vəzifəli şəxslərinin
qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını
ləğv edir;
4.22.8. Fond işçilərinin vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına əlavələrin,
mükafatların və digər ödənişlərin
verilməsini əməyin ödənişi fondu
çərçivəsində təşkil edir;
4.22.9. bu Nizamnamə ilə
müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, Fondun işçilərinin, onun idarə,
filial və nümayəndəliklərinin, habelə
tabeliyindəki digər qurumların işçilərinin
(təsərrüfat cəmiyyətlərində isə yalnız
rəhbərlərin) vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edilməsi, onlar barəsində
həvəsləndirmə və intizam tənbehi
tədbirləri görülməsi barədə qərarlar
qəbul edir;
4.22.10. Fondun əmlakından bu
Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş
məqsədlərə uyğun istifadə olunmasına
nəzarət edir;
4.22.11. Fondun Nizamnaməsi
ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlər
çərçivəsində Fondun adından
əməliyyatlar aparır, müqavilələr bağlayır və onların yerinə yetirilməsini təmin
edir;
4.22.12. Fondun fəaliyyət
istiqamətləri ilə bağlı məşvərətçi komissiyalar və işçi qruplar yaradır;
4.22.13. Fondun fəaliyyət
istiqamətləri üzrə dövlət sirrinin və
məxfilik rejiminin, habelə qanunla qorunan digər məlumatların mühafizəsi üçün
zəruri tədbirlər görür;
4.22.14. Fondda kargüzarlıq və arxiv
işinin aparılmasını təmin edir;
4.22.15. Fondda müraciətlərə baxılmanı və vətəndaşların qəbulunu təmin
etmək;
4.22.16. Şuranın və İdarə Heyətinin
səlahiyyətlərinə aid edilməyən bütün
digər məsələlər barədə qərar qəbul edir.
4.23. İdarə Heyətinin üzvləri:
4.23.1. İdarə Heyətinin
səlahiyyətlərinə aid məsələlərin həllində
iştirak edirlər;
4.23.2. İdarə Heyətinin iclasının
gündəliyi ilə və baxılması nəzərdə
tutulmuş materiallarla əvvəlcədən tanış
olurlar;
4.23.3. İdarə Heyətinin qəbul
ediləcək qərarlarına dair fikir bildirirlər;
4.23.4. İdarə Heyətinin

səlahiyyətlərinə aid məsələlərə onun
iclaslarında baxmaq barədə təkliflər
verirlər;
4.23.5. İdarə Heyətinin qərarları ilə,
iclas protokolları ilə və digər sənədlərlə
tanış olurlar.
4.24. İdarə Heyətinin iclası ayda azı
iki dəfə çağırılır. İdarə Heyətinin iclaslarının keçirilməsi təşəbbüsü ilə İdarə
Heyətinin üzvü və ya Şura çıxış edir.
İdarə Heyətinin iclasları üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
İdarə Heyətinin iclasında, hər üzvün bir
səsi olmaqla, qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səsvermə zamanı
üzvlərin bitərəf qalmasına icazə verilmir. Səslərin sayı bərabər olduqda,
İdarə Heyəti sədrinin (və ya onu əvəz
edən digər üzvün) səsi həlledicidir.
İdarə Heyətinin iclasına münasibətdə
bu Nizamnamənin 4.9-cu, 4.11-ci və
4.12-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş
müddəalar tətbiq edilir.
4.25. İdarə Heyətinin üzvləri iclaslarda baxılan məsələlərə qərəzsiz
yanaşmalı, İdarə Heyəti üzvünün
adına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə
və çıxışlara yol verməməlidirlər,
həmçinin Azərbaycan Respublikası
Mülki Məcəlləsinin 49-cu maddəsində
müəyyən edilmiş digər tələbləri yerinə
yetirməlidirlər.
5. Fondun nizamnamə fondu,
əmlakı və maliyyə fəaliyyətinin
əsasları
5.1. Fondun nizamnamə fondunun
məbləği 1 (bir) milyon manatdır.
5.2. Fondun əmlakı nizamnamə
fondundan, təsisçinin verdiyi əmlakdan,
həmçinin dövlət büdcəsindən ayrılan
vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə olunmuş
gəlirdən, ianələrdən, qrantlardan, cəlb
edilən investisiyalardan və qanunla
qadağan edilməyən digər vəsaitdən
formalaşır.
5.3. Fond öz əmlakından yalnız
bu Nizamnamə ilə müəyyən olunmuş məqsədlərə uyğun istifadə edir,
balansında olan dövlət əmlakına
münasibətdə səlahiyyətlərini “Dövlət
əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin
təkmilləşdirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 iyun tarixli 586 nömrəli
Fərmanı ilə müəyyən edilmiş qaydada
həyata keçirir.
5.4. Fond qanunla nəzərdə tutulmuş vergiləri və digər məcburi
ödənişləri müəyyən edilmiş qaydada
ödədikdən sonra Fondun, onun idarə,
filial, nümayəndəliklərinin və təsərrüfat
cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki
digər qurumların fəaliyyətindən əldə
edilmiş vəsait üzərində müstəqil
sərəncam vermək hüququna malikdir.
5.5. Fondun mənfəəti bu
Nizamnamədə nəzərdə tutulmayan məqsədlər üçün yalnız Fondun
Müşahidə Şurasının qərarı ilə dövlət
büdcəsinə köçürülür.
5.6. Fondun məhsullarının (malların,
işlərin, xidmətlərin) qiyməti tənzimlənən
qiymətlərə aid deyildir.
6. Fondun fəaliyyətinə nəzarətin
forması və əhatə dairəsi
6.1. Fondun fəaliyyətinə nəzarəti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
həmçinin bu Nizamnamə ilə müəyyən
edilmiş qaydada Fondun idarəetmə
orqanları həyata keçirirlər.
6.2. Fondun fəaliyyətinə dair illik
hesabat Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim edilir.
7. Fondda uçot və hesabat
7.1. Fond “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq publik hüquqi
şəxslər üçün müəyyən edilmiş qaydada
mühasibat uçotu aparır, maliyyə hesabatlarını tərtib, təqdim və dərc edir.
7.2. Fond “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq statistik hesabatları
tərtib və təqdim edir.
7.3. Fondun idarə, filial, nümayəndəlik və təsərrüfat
cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki
digər qurumların maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin yoxlanılmasını təmin edir.
7.4. Fond öz fəaliyyətinin müstəqil
surətdə yoxlanılması üçün kənar auditor
cəlb edir.
8. Fondun yenidən təşkili və ləğv
edilməsi
Fondun ləğvini və yenidən təşkilini
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
həyata keçirir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci
il 19 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Qarabağ Dirçəliş Fondunun strukturu
1. Qarabağ Dirçəliş Fondunun
Aparatı.

2. Qarabağ Dirçəliş Fondunun
filialları və nümayəndəlikləri.
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20 yanvar 2021-ci il, çərşənbə

Hər bir xalqın tarixindəki həm faciəli məqamlar, həm də
qəhrəmanlıq səhifələri heç vaxt unudulmur, daim hamılıqla xatırlanır.
Çox nadir hallarda bu iki məqam üst-üstə düşür. Azərbaycan
xalqı 1990-cı ilin Qanlı Yanvarını, ümummilli lider Heydər Əliyevin
vurğuladığı kimi, həm faciə, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi
kimi yaşamış və qan yaddaşına həkk etmişdir. O müdhiş gecə
Azərbaycan xalqı sınağa çəkilmişdi. Həm xalqın öz içində yetişdirdiyi
qəhrəmanlar üzə çıxmışdı, həm də ona başçılıq edənlərin kimliyi
bəlli olmuşdu. 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən 31 il keçməsinə
baxmayaraq, xalqımız indiyədək bu faciənin ağrı-acısı ilə yaşayır,
azadlığa gedən yolun başlanğıcına çevrilmiş bu yolda göstərilən
ümummilli qeyrət, iradə və hünərlə öyünür.
20 Yanvara gedən faciəli yol bu
yaxınlarda xalqımızın qələbəsi ilə
başa çatmış Qarabağ münaqişəsindən
başlanmışdı. Getdikcə şiddətlənib
qanlı faciələrə və müharibəyə, nəticədə
isə Ermənistanın Azərbaycana hərbi
təzavüz edərək, ərazilərimizin 20
faizini işğal etməsinə gətirib çıxaran
bu münaqişə isə erməni millətçiseparatizminin zaman-zaman xalqımıza
qarşı körüklənmiş açıq-gizli fitnələrinin
sovet imperiyasının çöküşü ərəfəsində
yenidən baş qaldırması demək idi.
O zaman – 1987-ci ilin oktyabr ayında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü
və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini Heydər Əliyevin vəzifədən uzaqlaşdırılmasından sonra qondarma Dağlıq
Qarabağ problemi Moskvanın razılığı
ilə yenidən ortaya atılmışdı. 1988-ci ilin
fevralında isə Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin Azərbaycanın tərkibindən
çıxarılıb Ermənistanın tərkibinə verilməsi
haqqında Vilayət Xalq Deputatları Sovetinin qərar qəbul etməsi nəticə etibarı
ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
pozulmasına və torpaqlarının bir qisminin işğalına yönəlmişdi.
Dağlıq Qarabağda baş qaldırmış
erməni separatizminə o vaxtkı Kreml
rəhbərliyi tərəfindən “yaşıl işıq” yandırılması, 1989-cu ildə SSRİ Ali Sovetinin
qərarı ilə ermənipərəst Arkadi Volskinin
rəhbərliyi altında DQMV-də yaradılmış
Xüsusi İdarə Komitəsinin Azərbaycana
qarşı qərəzli mövqeyi sayəsində muxtar
vilayətin idarə-müəssisələrinin tədricən
Azərbaycanın tabeçiliyindən çıxarılması, azərbaycanlıların Ermənistandakı
tarixi-etnik torpaqlarından tamamilə
deportasiya edilməsi, Moskvanın erməni
separatçılarını cəzalandırmaq əvəzinə,
Azərbaycan xalqının əl-qolunu bağlaması millətin səbir kasasını daşırmışdı.
Həmin il dekabrın 1-də Ermənistan
SSR Ali Sovetinin “Ermənistan SSR və
Dağlıq Qarabağı birləşdirmək haqqında” qərar qəbul etməsi, Xankəndində
Ermənistan bayrağının dalğalandırması,
muxtar vilayətin idarə və müəssisələrinin
bütünlüklə Azərbaycanın tabeçiliyindən
çıxarılması xalqımızın etiraz dalğasını
daha da alovlandırmışdı.
Xalq Cəbhəsi 1989-cu ilin sonlarında, 1990-cı ilin ilk günlərində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
etiraz aksiyaları kimi başlayıb, getdikcə
azadlıq mübarizəsinə çevrilən ümumxalq hərəkatının önünə keçmişdi.
Bu qeyri-formal qurumun çağırışları
və təşkilatçılığı ilə bəzi rayonlarda
hakimiyyətin ələ keçirilməsi, İranla
qonşu rayonlarda sərhəd dirəklərinin və
məftillərinin sökülüb atılması, hərəkatın
radikal qanadının “Milli Müdafiə Şurası”
adlı qurum təşkil edərək nəzarəti öz
əlinə alması isə 1990-cı il уаnvarın 13–
15-də Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin
“Sumqayıt ssenarisi” əsasında
“ermənilərə hücum”u gerçəkləşdirməsinə
gətirib çıxarmış, bunun ardınca
Moskvanın əlinə Azərbaycan xalqını
cəzalandırmaq bəhanəsi vermişdi.
Nəhayət, respublikanın milli maraqlara zidd addımlar atan o zamankı
rəhbərlərinin istefası tələbinin irəli
sürülməsinə və xalqın qətiyyətlə Dağlıq
Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinə
qarşı çıxmasına cavab olaraq,
Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün Kreml
Qanlı Yanvar qırğınını törətmişdi.
1989-cu ilin yayından etibarən
Moskvanın Bakıya əlavə qoşun hissələri
göndərməsi üçün Azərbaycan KP
MK-nın birinci katibi Əbdürrəhman
Vəzirovun, Nazirlər Sovetinin sədri
Ayaz Mütəllibovun, Azərbaycan
KP MK-nın ikinci katibi Viktor Polyaniçkonun, Azərbaycan SSR daxili işlər nazirinin birinci müavini Viktor Ваrannikovun
imzası ilə SSRİ hökumətinin rəhbərlərinə
şifrəli telefonoqramlar göndərilmişdi.
İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, 1990-cı
il yanvarın ortalarında SSRİ müdafiə və
daxili işlər nazirliklərinin, habelə başqa
xüsusi təyinatlı hərbi birləşmələrin 66
min nəfərdən çox əsgər və zabiti Bakı
şəhərinə gətirilərək, Qala və Nasoslu
aerodromlarında, respublika stadionunda, Salyan qışlasında yerləşdirilmişdi.
Azərbaycana göndərilən ordu
hissələrinin tərkibinə Stavropoldan,
Rostovdan, Krasnodardan səfərbər
edilmiş erməni zabit və əsgərləri, hərbi
məktəblərdə təhsil alan erməni kursantları da cəlb edilmişdi. Respublikaya
gətirilmiş hərbi qüvvələrin, əməliyyatlara
rəhbərlik etmək üçün Bakıya gələn
300-dən artıq yüksək rütbəli zabit və
generalın ərzaq təminatı, nəqliyyatla,
yanacaqla təmin edilməsi respublika
büdcəsindən ödənilmişdi.
15 yanvar 1990-cı ildə Mərkəzi
Komitənin birinci katibi Ə.Vəzirov
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin üzvlərinin xəbəri olmadan
Azərbaycana əlavə qoşun hissələri
göndərilməsi haqqında saxta qərarı
Moskvaya göndərmiş, elə həmin gün
SSRİ Ali Sovetinin sədri Mixail Qorbaçov DQMV-də və bəzi başqa rayonlarda fövqəladə vəziyyət elan edilməsi

maşınlarını atəşə tutmuş, yaralıları
öldürmüş, meyitləri yandırmış, təhqir
etmiş, eybəcər hala salmışdılar. Adamları ağır hərbi texnikanın tırtılları altına
salmış, əzabla öldürmüşdülər.
Bakıya yeridilən qoşun kontingenti qapalı düşərgələrdə saxlanılmışdı.
Onlarla əhali ilə ünsiyyətdə olmağa
imkan verilməmişdi ki, xalqın əliyalın
olmasından xəbərdar olsunlar. Bakıya
yeridilən əsgər və zabitlərə demişdilər ki,
“islam fundamentalistləri”, “pantürkistlər”
Azərbaycanda sovet hakimiyyətini
ələ keçiriblər, ona görə də onları
məhv etmək və Sovet hakimiyyətini
yenidən bərqərar etmək lazımdır. Məhz

gözü tutulmuş B.Yefimtsev də var;
– “Kalaşnikov” avtomatı ilə ağırlıq mərkəzi dəyişən 5,45 mm çaplı
güllələrindən istifadə edilmişdir.
Xalqa qarşı sovet ordusunun
qanlı cinayətləri isə hələ bitmək
bilməmişdi. Qanlı qırğına etirazını
bildirmək üçün Bakı buxtasına gəlmiş
“Xəzərneftdonanması”nın gəmiləri hərbi
gəmilər tərəfindən mühasirəyə alınaraq gülləbaran edilmiş, onlarla dənizçi
həbs olunmuşdu. “Sabit Orucov” gəmisi
“SOS!” siqnalı ilə bütün dünyaya faciə
barədə məlumat vermişdi. Şəhərə
dənizdən hücumun qarşısını almaq
üçün Azərbaycan dənizçiləri həyatlarını

20 Yanvar hadisələrini
bir faciə kimi təsvir
etmək azdır. 20 Yanvar
Azərbaycan xalqının
milli azadlıq uğrunda,
öz mənliyini müdafiə
etmək yolunda göstərdiyi
qəhrəmanlıq nümunəsidir.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider

Azadlıq mübarizəmizin
qanlı və şanlı səhifəsi

haqqında fərman imzalamış, həmin
fərmanın 7-ci bəndində Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə Bakı
və Gəncə şəhərində və digər yaşayış
məntəqələrində qadağan saatı tətbiq
edilməsi də daxil olmaqla hər cür lazımi
tədbirlər görmək təklif edilmişdi.
Yanvarın 16-da Sov.İKP MK Siyasi
Bürosu üzvlüyünə namizəd, SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədri Y.M.Primakov,
Sov.İKP MK katibi A.N.Girenko, SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin müavini
V.X.Doqujiyev Bakıya gəlmişlər. Həmin
gündən etibarən faktiki olaraq Ə.Vəzirov
vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Respublikanı Moskvadan gələn emissarlar idarə
etmişdilər. Yanvarın 18-də Ə.Vəzirov
gizlicə Moskvaya qaçmışdı.
Yanvarın 17-də Azərbaycan
KP MK-nın binası qarşısında izdihamlı mitinq başlanmış və ümumi
tətil elan olunmuşdu. Tələb edilmişdi
ki, Ermənistanın Azərbaycana ərazi
iddialarına son qoyulsun, imperiyanın
Bakı ətrafına yığdığı qoşunlar Dağlıq Qarabağa və Ermənistan tərəfdən
hücuma məruz qalan sərhəd bölgələrinə
göndərilsin.
SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti
yuxarıda qeyd olunan fərmanın ziddinə
olaraq 1990-cı il yanvarın 19-da
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin hüquqi
qüvvəsi olmayan 15 yanvar tarixli saxta
qərarına əsasə, yanvarın 20-də saat
00-dan etibarən “Bakı şəhərində
fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında” fərman qəbul etmişdi. Müəyyən
edilmişdir ki, bu fərmanı imzalamaqla, SSRİ-nin rəhbəri M.Qorbaçov
beynəlxalq hüquq normalarını, İttifaq
Konstitusiyasının 119-cu, Azərbaycan
SSR Konstitusiyasının 71-ci maddələrini
kobud şəkildə pozmuşdu.
Yanvarın 19-da SSRİ Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsi “Alfa” qrupunun
və respublika DTK-sı rəhbərliyinin təşkil
ediyi əməliyyat nəticəsində Azərbaycan
televiziyasının enerji bloku partladılmışdı ki, Bakıda fövqəladə vəziyyət
elan edilməsi və qoşunun şəhərə
girməsi barədə əhaliyə rəsmi məlumat
çatdırılmasın. Halbuki, həmin vaxt 26
yerdə piketlər, barrikadalar qurulmuş,
şəhərdəki 60 qoşun hissəsindən 34-nün,
o cümlədən Salyan qışlasının giriş-çıxış
yolları kəsilmişdi. Xalq Cəbhəsinin liberal
qanadının təmsilçiləri əhaliyə dağılmağı,
radikal qanadının fəalları isə müqavimət
göstərməyi məsləhət görmüşdü.
Fövqəladə vəziyyətin yanvarın 20-də
saat 00-da tətbiq edilməsinə baxmayaraq, qoşun hissələri yanvarın 19-da saat
21-dən etibarən, birinci olaraq, Türkan-Qala tərəfdən şəhərə yeridilmişdi. “Bakı
əməliyyatı”na rəhbərliyi birbaşa SSRİ
müdafiə naziri Dimitri Yazov, SSRİ daxili
işlər naziri Vadim Bakatin, SSRİ DTK
sədrinin müavini Filip Babkov həyata
keçirmişdilər.
Bakı qarnizonunun qoşunları,
gətirilən bölmələr, hərbi gəmilərdən
çıxarılan desant qrupları şəhər üzərinə
hücuma keçmişdi. Ağır hərbi texnika
çox asanlıqla barrikadaları dağıtmışdı.
Şəhərin küçələri güllələnmiş və yaralanmış günahsız adamların– qocaların, qadınların, uşaqların qanına qərq
olmuşdu. Hərbçilər təsadüfən küçəyə
çıxanları, yaşayış evlərini, təcili yardım

azərbaycanlılara qarşı nifrət hissi ilə
köklənən, spirtli içkilər vasitəsilə qızışdırılaraq şəhərə hücum edən əsgər
və zabitlər qadınlara, qocalara, uşaqlara, hətta təcili yardım maşınlarının
sürücülərinə və həkimlərə fərq qoymadan atəş açmış, onları vəhşicəsinə qətlə
yetirmişdilər. Tanklar və zirehli maşınlar
içərisində insanlarlar olan minik maşınlarını əzib keçmişdilər. Xəstəxanaların
işıqlarını kəsmişdilər ki, yaralılara tibbi
yardım göstərmək mümkün olmasın.
Fövqəladə vəziyyətin tətbiqi əhaliyə
elan olunanadək hərbi qulluqçular 82
nəfəri amansızcasına qətlə yetirmiş,
20 nəfəri ölümcül yaralamışdılar. “Mülki
və siyasi hüquqlar haqqında” 1966-cı il
Beynəlxalq Aktın birinci bəndinə əsasən,
fərman imzalandığı andan fövqəladə
vəziyyətin tətbiqi və müddətləri
barədə Bakı şəhərinin əhalisinə rəsmi
xəbərdarlıq edilməli idi. Lakin buna
qəsdən əməl olunmamışdı. Kütləvi
insan qırğını törədildikdən sonra– yəni
20 yanvar 1990-cı il səhər saat 5.30-da
radio vasitəsilə Bakı şəhər komendantı
V.Dubinyak fövqəladə vəziyyət tətbiq
edildiyi barədə rəsmi məlumatı efirə
vermişdi. Halbuki, yanvarın 20-də saat
00-dan başlanmış hərbi əməliyyatlarda
tanklardan və müxtəlif təyinatlı zirehli
döyüş maşınlarından istifadə edilmiş,
Xəzər Hərbi Donanmasına məxsus
gəmilərdən şəhərə desant çıxarılmışdı.
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu
təcavüz aktı mərhələ-mərhələ həyata
keçirilmiş, şəhərdə qarətlərlə nəticələnən
təxribatlar törədilmişdi.
Fövqəladə vəziyyət elan edildikdən
sonra da – yanvarın 20-də və sonrakı
günlərdə Bakı şəhərində daha 57 nəfər
öldürülmüşdü. Fövqəladə vəziyyətin elan
olunmadığı rayonlarda– yanvarın 25-də
Neftçalada 2 nəfər və yanvarın 26-da
Lənkəranda 6 nəfər qətlə yetirilmişdi.
Beləliklə, qoşunların qanunsuz
yeridilməsi nəticəsində Bakıda və
respublikanın rayonlarında 150 nəfər
öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmışdı. 841
nəfər qanunsuz həbs olunmuş, onlardan
112 nəfəri SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərinə
aparılaraq həbsxanalarda saxlanılmışdı.
Hərbi qulluqçular 200 evi və mənzili dağıtmış, 80 avtomaşını, o cümlədən, təcili
yardım maşınlarını əzmişdi. Yandırıcı
güllələrin törətdiyi yanğınlar nəticəsində
külli miqdarda dövlət əmlakı və şəxsi
əmlak məhv edilmişdi. Dövlət, ictimai və
şəxsi əmlaka həmin dövrün qiymətləri ilə
5 milyon 637 min 286 rubl miqdarında
maddi ziyan vurulmuşdu.
Faciənin miqyası o dövrdə Rusiyada fəaliyyət göstərən “Şit” ictimai
təşkilatının ekspertlərinin hesabatında
daha dəqiqliklə ifadə edilmişdi:
– adamları xüsusi qəddarlıqla və
yaxın məsafədən güllələmişlər. Məsələn,
R.Rüstəmova 23, Y.Meyeroviçə 21,
D.Xanməmmədova 10-dan çox güllə
vurulmuşdur;
– xəstəxanalar, “təcili yardım” maşınları atəşə tutulmuş, həkimlər öldürülmüşdür;
– içərisində sərnişinlər, o cümlədən,
uşaqlar olan 39 nömrəli "İkarus" markalı
marşrut avtobusu gülləyə tutulmuşdur;
– adamlar süngü-bıçaqla qətlə
yetirilmişlər. Onların arasında hər iki

riskə qoyaraq bütün gəmiləri Bakı
buxtasına yığmışdılar. Yanvarın 21-də
saat 20.30 dəqiqədə iki hərbi gəminin
və iki katerin müşayiəti ilə naməlum
yük aparılması haqqında məlumat alan
dənizçilər silahlı quldurlarla əliyalın
qeyri-bərabər mübarizəyə girişmişdilər.
Sovet hərbi gəmilərindən açılan atəş
nəticəsində “Neftqaz-18”, “Neftqaz-64”,
“Aktau”, “Şirvan-2”, “Çeleken-1”, “Atlet-21” , “Vodoley-4” gəmiləri ciddi
surətdə zədələnmişdi. Qanlı Yanvardan
sonra başlanmış kütləvi repressiyalara
qəhrəman dənizçilər də məruz qalmışdılar.
Qabaqcadan düşünülüb hazırlanmış
bu təcavüzkarlıq aksiyası Azərbaycan
xalqının demokratiya və milli azadlıq
uğrunda mübarizəsini boğmaq, xalqı
təhqir edərək ona mənəvi zərbə vurmaq məqsədi daşımışdı. Faktiki olaraq
1920-ci ilin aprelində bolşevik qoşunlarının Bakını işğal etməsindən 70 il
sonra sovet qoşunu Bakını yenidən
işğal etmişdi. Azərbaycana qoşun
yeridilməsi sovet imperiyasının süqutunu
sürətləndirmişdi. Ona görə də SSRİ-nin
parçalanmasını istəyən xarici dövlətlərin
əksəriyyəti M.Qorbaçovun bu addımını
dəstəkləmişdilər. Bəzi xarici mətbuat
orqanlarında 20 Yanvar qırğınları “Sovet
hökumətinin üsyançı bölgədə qaydaqanun yaradılması üçün atdığı zəruri
addım” kimi qiymətləndirilmişdi.
Lakin bütün bunlar nəinki Azərbaycan
xalqının gözünü qorxutdu, əksinə onun
sovet imperiyasına qarşı nifrətini qat-qat
artırdı. Xalq avtomat süngülərinin, tank
lülələrinin ona tuşlanmasından qorxmayıb öz şəhidlərini küçə və meydanlardan
topladı. Topun-tüfəngin hər küçədə, hər
tində qoyulmasına, fövqəladə vəziyyət
rejiminə baxmayaraq, yanvarın 22-də
xalq öz şəhidlərini “Azadlıq” meydanından son mənzilə – Şəhidlər xiyabanına
misilsiz bir izdihamla yola saldı. Dünyanın heç bir ölkəsində şəhidlərimizin dəfn
mərasimindəki kimi ümumxalq hüznünə
təsadüf edilməyib. Azərbaycan xalqı 40
gün matəm saxladı. Xalq aclığa dözdü, lakin etiraz əlaməti olaraq 40 gün
işləməyib tətil etdi.
20 Yanvar qırğınlarından sonra xalq
vahimə və dirəniş içində idi. O, qanına
bələnmiş, alçaldılmış, təhqir olunmuşdu.
Yanvarın 21-də xalqımızın böyük oğlu,
Moskvada ümumittifaq fərdi təqaüdündə
olan Heydər Əliyev ailə üzvləri ilə
birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı Daimi
Nümayəndəliyinə gələrək burada təşkil
olunmuş izdihamlı yığıncaqda çıxış etdi.
Ümummilli lider bu ağır günlərdə xalqla həmrəy olduğunu bildirdi. Ulu öndər
Heydər Əliyev bəyanat verərək əliyalın
xalqın qırılmasını hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd, Moskvanın və respublika rəhbərlərinin günahı üzündən yol
verilmiş kobud siyasi səhv kimi ifşa etdi.
Bütün dünya yanvarın 20-də Bakıda
törədilmiş dəhşətli qırğından xəbər tutdu.
Lakin SSRİ rəhbərliyi sovet qoşunlarının Bakıya hərbi müdaxiləsinə bəraət
qazandırmağa çalışır, guya, islam
fundamentalistlərinin Azərbaycanda
hakimiyyəti ələ keçirməyə çalışdıqları haqda xarici kütləvi informasiya
vasitələrinə yalan informasiyalar
göndərirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, bu qanlı təcavüz dünyanın bir sıra

ölkələrində etirazla qarşılandı, qardaş
Türkiyənin bir sıra şəhərlərində etiraz
aksiyaları və mitinqlər keçirildi.
Xalqın tələbi və bir qrup deputatın
təşəbbüsü ilə 1990-cı il yanvarın 22-də
çağırılan Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
fövqəladə sessiyasında respublikanın
əksər siyasi və dövlət rəhbərləri iştirak etmədilər. Sessiyaya respublika
rəhbərlərinin gəlməmələri onların xalqın
taleyinə biganə qaldıqlarını, yaxud
törədilmiş cinayətdə bu və ya digər
dərəcədə iştirak etdiklərini və qorxduqlarını göstərirdi. Fövqəladə sessiya Bakı
şəhərində törədilmiş faciəli hadisələrin
təhqiqi üçün deputat-istintaq komissiyası
yaradılması barədə qərar qəbul etdi.
Lakin komissiya hadisəyə hüquqisiyasi qiymət vermək əvəzinə, ölənlər
və yaralananlar, dövlətə və ictimai
təşkilatlara, vətəndaşlara vurulan
ziyan haqqında informasiya xarakterli
məlumatlar toplamaqla işini bitirmişdi. Bu komissiya öz rəyini faciənin
törədilməsində iki il sonra – 1992-ci
ildə SSRİ dövləti süqut etdikdən sonra
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
Milli Şurasına təqdim etmişdi. Milli Şura
isə 20 Yanvar faciəsinə hüquqi-siyasi
qiymət vermək əvəzinə, deputat-istintaq
komissiyasının rəyini qənaətbəxş hesab
edib, onu təsdiq etməklə kifayətlənmişdi.
1990-cı il yanvarın 24-dən 25-nə
keçən gecə Azərbaycan KP MK-nın
təşkilati məsələyə həsr olunmuş plenumu keçirilmişdi. Plenumda gündəliyə
respublikada siyasi vəziyyətlə əlaqədar
məsələ salınmış, Bakı şəhərində
fövqəladə vəziyyətin tətbiqinin
səbəblərini təhqiq etmək üçün komissiya yaradılmışdı. Lakin respublika
kommunistlərinin ali orqanı faciəyə siyasi
qiymət verməmiş, ümumiyyətlə, heç bir
bəyanatla çıxış etməmişdi.
SSRİ Baş Prokurorluğunun ədliyyə
polkovniki V.Medvedyevin rəhbərliyi
ilə təşkil etdiyi istintaq qrupu cinayət
hadisələrinin araşdırılmasını çox
səthi aparmış, istintaq hərbçilərin
hərəkətlərində “cinayət tərkibi olmaması” nəticəsinə gəlmişdi. 20 iyul 1990-cı
il tarixdə cinayət işinin xitam olunması
barədə qərar qəbul olunmuş, materiallar
Moskvaya aparılmışdı. Təəssüf ki, həmin
vaxt Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu törədilmiş cinayət hadisələri ilə
bağlı heç bir cinayət işi başlamamışdı.
Zaman keçdikcə bir sıra həqiqətlər
meydana çıxır, 20 Yanvar faciəsinin qaranlıq məqamları aydın olur. 100 cildlik
istintaq materiallarının 68 cildi Bakıdan
Moskvaya, keçmiş SSRİ Prokurorluğuna
aparılmış və indiyədək qaytarılmamışdır.
Bir sıra sənədlərin, o cümlədən, keçmiş SSRİ-nin yüksək instansiyalarında,
xüsusən də hazırda Rusiya Federasiyası Prokurorluğunda saxlanılan 68
cildlik cinayət işinin materiallarının əldə
edilməsi 20 Yanvar faciəsinin miqyasını
və baiskarlarının məsuliyyət dərəcəsini
tam dəqiqliklə üzə çıxara bilər.
Qanlı Yanvar qırğını həm də rus
şovinistlərinin ermənilərlə ilə birgə apardıqları antiazərbaycan siyasətinin, tərkib
hissəsi idi. Lakin imperiya cəlladları qanlı
əməlləri ilə Azərbaycan xalqının iradəsini
qıra bilmədilər. Qanlı Yanvar milli azadlıq
hərəkatının daha da yüksəlməsinə

və nəticədə Azərbaycanın yenidən
müstəqilliyə qovuşmasına gətirib çıxardı.
20 Yanvar faciəsinə dövlət
səviyyəsində tam siyasi-hüquqi qiymət
verilməsi məsələsi ümummilli lider
Heydər Əliyevin sayəsində həllini
tapmışdır. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “20 Yanvar faciəsinin 4-cü
ildönümünün keçirilməsi haqqında”
1994-cü il 5 yanvar tarixli Fərmanında
Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə Qanlı Yanvar hadisələri ilə
bağlı xüsusi sessiyanın keçirilməsi
məsələsinə baxmaq tövsiyə edildi.
1994-cü ilin fevral ayında Milli Məclisin
xüsusi sessiyası keçirildi. Sessiya
1990-cı il yanvarın 20-də sovet silahlı
qüvvələrinin Bakı şəhərinə və respublikanın bir neçə rayonuna yeridilməsini,
nəticədə, haqq və ədalətin müdafiəsi
naminə küçələrə çıxmış silahsız adamların qəddarcasına qətlə yetirilməsini
Azərbaycan xalqına qarşı totalitar kommunist rejimi tərəfindən hərbi təcavüz və
cinayət kimi qiymətləndirdi.
Qəbul edilmiş qərarda Xalq
hərəkatını boğmaq üçün 20 Yanvar
faciəsini təşkil etmiş sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası, sovet dövləti və
hökuməti rəhbərliyinin, o cümlədən,
şəxsən Mixail Qorbaçovun Azərbaycan
xalqına qarşı ağır cinayət törətdiyi bildirildi. Eyni zamanda, xalqa qarşı törədilən
hərbi təcavüzə görə məsuliyyətin
o dövrdəki respublika rəhbərliyinin
(Əbdürrəhman Vəzirov, Ayaz Mütəllibov,
Viktor Polyaniçko, Vaqif Hüseynov)
üzərinə düşdüyü və onların Azərbaycan
xalqına xəyanət etdikləri qeyd olundu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “20 Yanvar şəhidi” fəxri adının təsis
edilməsi haqqında 31 mart 1998-ci il
tarixdə fərman imzalamışdır. 29 dekabr
1998-ci ildə “20 Yanvar şəhidi” fəxri adi
haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir.
1990-cı il yanvarın 20-də keçmiş SSRİ
silahlı qüvvələrinin Bakıya və respublikanın bir neçə rayonuna hərbi təcavüzü
zamanı həlak olmuş 150 nəfərə “20
Yanvar şəhidi” fəxri adı verilmişdir.
Azərbaycan Prezidentinin 18 mart
2014-cü il tarixli sərəncamı ilə 20 Yanvar
əlilləri və şəhidlərinin respublikanın ali
və orta ixtisas təhsil müəssisələrində
ödənişli təhsil alan övladları təhsil
haqqından azad olunmuşlar. 20 Yanvar hadisələrində şəhid olanların, itkin
düşənlərin ailələrinə və əlil olan şəxslərə
Prezident təqaüdü verilir, onların ailələri
dövlət büdcəsi hesabına mənzillə təmin
edilir, əlillər isə avtomobillə təmin edilir.
Hər il 20 Yanvar hadisələrində şəhid
olanların, itkin düşənlərin ailələrinə və
əlil olan şəxslərə birdəfəlik dövlət yardımı edilir.
1990-cı ilin Qanlı Yanvar hadisəsi
Azərbaycan xalqı üçün təkcə böyük faciə
deyildir. O, ləyaqətini qorumaq üçün hər
cür qurban verməyə hazır olan xalqın
tarixində şərəfli bir səhifədir. 20 Yanvar
faciəsi, eyni zamanda həm ümumxalq
faciəsi, həm də müstəqillik, istiqlal və
hürriyyət uğrunda xalqımızın apardığı
milli azadlıq hərəkatının zirvəsi kimi
Azərbaycan tarixinə həkk olunmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
söylədiyi kimi, bu təcavüz xalqımızı
mənəvi cəhətdən çox sarsıtsa da, itkilərə
məruz qoysa da, onun mənliyini tapdalaya bilmədi, qürurunu sındıra bilmədi,
qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni bir
səhifə kimi yazıldı. Tariximizin 20 Yanvar
səhifəsi qanlı imperiyanın süngüsü ilə
açılsa da, şəhidlərimizin qanı ilə yazılmışdır – hünərlə və əbədi!
20 Yanvar faciəsi Azərbaycanı
müstəqilliyə aparan yolda yeni
mərhələnin başlanğıc nöqtəsi oldu.
Bir il 9 aydan sonra xalqımız yenidən
dövlət müstəqilliyinə qovuşdu. Bu qanlı
faciədən ötən müddət ərzində hər il yanvarın 20-də Şəhidlər xiyabanını ziyarətə
gələn yüz minlərlə həmvətənimiz azadlığımız uğrunda şəhid olmuş soydaşlarımızın məzarı qarşısında baş əyərək,
onların xatirəsini əziz tuturlar.
Hər il yanvarın 20-də Ümumxalq
Hüzn Günündə Bakı vaxtı ilə saat
12:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad olunur, gəmilərdən,
avtomobillərdən və qatarlardan səs siqnalları verilir, hüzn əlaməti olaraq dövlət
bayraqları endirilir.
Azərbaycan dövlətinin 2020-ci ilin
payızında Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş
ərazilərinin azad edilməsi uğrunda
apardığı Vətən müharibəsi – Azərbaycan
Ordusunun Qarabağda 44 günlük zəfər
yürüşü xalqımızın parlaq qələbəsi ilə
nəticələndi. Azərbaycanın azadlığı və
ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda
edən şəhidlərimizin qanı ilə qazanılmış
bu zəfər ilə 20 Yanvar şəhidlərinin də
ruhları şaddır.

Nazim MUSTAFA,
Prezident Kitabxanasının
şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru
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Şəhidlərin qanının hər damcısında bizim xalqımızın qüdrəti var, qəhrəmanlığı var, xalqımızın milli
azadlıq, müstəqillik arzuları vardır. O gecə tökülən
qanlar müqəddəs qanlardır. Onlar bizim xalqımızın
əsrlər boyu milli azadlıq, müstəqillik uğrunda tökdüyü
qanlara qovuşmuş qanlardır, o gecə tökülən qanlar
Azərbaycanın müstəqilliyini nümayiş etdirən milli
bayrağımızın üstündəki qandır.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider
dərc edən Kaspian İzvestiya
İnformasiya Agentliyinin prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti,
transmilli mətbuatın azərbaycanlı
nümayəndəsi Vasif Səmədovun
jurnalist fəaliyyətini xüsusi vurğulamaq istərdim. Onun vətəndaş
qeyrəti, jurnalist peşəkarlığı ilə
qələmə aldığı, maksimum fakt
və sübutlara, sənədlərə, həmin
gecənin şahidlərinin ifadələrinə
əsaslanan “Müdaxilə” adlı silsilə
məqalələri qlobal informasiya
resurslarının, internet şəbəkəsinin
olmadığı bir dövrdə ictimai rəyin
düzgün formalaşmasında mühüm vasitə, 20 Yanvar faciəsinin
təbliğində güclü silah olub.
Qərb M. Qorbaçovun bütün
dağıdıcı əməllərini hər vəchlə
dəstəkləyirdi. Qərbdə yaxşı

XX yüzillik Azərbaycan xalqının taleyinə, tarixinə
ən qanlı hadisələrlə, faciələrlə, misli görünməmiş
soyqırımlarla yanaşı, müstəqillik və azadlıq uğrunda
mübarizə, hünər və qəhrəmanlıq, milli oyanış və
özünüdərk əsri kimi də daxil olub. 1918-ci ildə
Azərbaycanın, ümumən, müsəlman Şərqinin tarixində
ilk demokratik, parlamentli respublika - Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti yaradılmış və iyirmi üç ay fəaliyyət
göstərmişdir.
Yetmiş dörd ildən sonra
sükut buzu əridi. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin uzun illər
xalqdan gizli saxlanılmış tarixi,
fəaliyyəti, rolu haqqında söz
açıldı. Azərbaycan milli azadlıq
hərəkatı xalqımızın milli şüurunun inkişafında böyük rol oynadı.
Lakin tarixi ədalətsizliyi aradan
qaldırıb istiqlalına qovuşmaq
istəyən xalqı sovet imperiyası
müstəqil görmək istəmirdi. XX yüzilliyin sonlarında müstəqilliyimizin
bərpasına aparan yol 1990-cı ilin
20 Yanvarından keçdi. Həmin gün
öz konstitusion hüquqları, ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizəyə
qalxmış xalqımız sovet ordusunun
zirehli tankları, xüsusi təyinatlı
hərbi dəstələri ilə üzləşdi.
Sovet ordusunun Azərbaycana
təcavüzü, mülki əhalinin kütləvi
surətdə vəhşicəsinə gülləbaran
edilməsi SSRİ rəhbərliyinin
beynəlmiləlçilik adı ilə pərdələdiyi
siyasətin əsl mahiyyəti idi. Xalqımız Ermənistanda yaşayan
soydaşlarımızın öz ata-baba
yurdlarından zorakılıqla qovulmasının və Dağlıq Qarabağın
Ermənistanın tərkibinə qatılmasının qarşısının alınmasını tələb
edirdi. Moskva bu haqlı tələbə
misli görünməmiş qəddarlıqla
cavab verdi. “Şit” təşkilatının
müstəqil ekspertləri tərəfindən
hazırlanmış hesabat, ölənlər,
yaralananlar və qanunsuz həbs
olunanlarla bağlı statistika 20
Yanvar faciəsinin miqyasını,
sovet ordusunun, xüsusi təyinatlı

siyasətinin tərkib hissəsi kimi
qiymətləndirilməlidir. Qabaqcadan düşünülüb hazırlanmış bu
təcavüzkarlıq Azərbaycan xalqının
demokratiya və milli azadlıq uğrunda mubarizəsini boğmaq, ona
mənəvi zərbə vurmaq məqsədi
daşıyıb. Lakin sovet imperiyası insanlıq adına sığmayan əməlləri ilə
Azərbaycan xalqının iradəsini qıra
bilmədi. Şəhidlərin son mənzilə
yola salınması Azərbaycanda
ümummilli həmrəyliyin ifadəsi
oldu. Bu izdiham, hüzn birliyi
sonrakı illərin anım günlərində də
davam edərək, xalqımızın milli
həmrəyliyinin formalaşmasında və
möhkəmlənməsində mühüm rol
oynadı.
Zaman keçdikcə Qanlı
Yanvar hadisələrinə müxtəlif
aspektlərdən yanaşılır: xalqımız
20 Yanvarı təkcə hüzn günü
kimi deyil, eyni zamanda, milli
qürur və qəhrəmanlıq günü kimi
anır. Faciənin təhlili, hadisənin
səbəblərinin araşdırılması onun
tarixi, siyasi, hüquqi amillərini
aşkara çıxarır.
Hadisənin əsas səbəbləri tarixi
amillərlə bağlıdır və daha dərin
kökləri var. 20 Yanvar faciəsi XX
əsr Azərbaycan tarixində baş
vermiş qanlı hadisələrin, soyqırımı aktlarının məntiqi davamı,
çar Rusiyasının “parçala-hökm
sür” siyasətinin növbəti təzahürü
idi. Azərbaycan xalqına qarşı
soyqırımlar, torpaqlarımızın 114
min kvadratkilometrdən 86,4 min
kvadratkilometrədək azalması,

dəstələrin və daxili qoşunların
iri kontingentinin Azərbaycan
paytaxtını xüsusi qəddarlıqla zəbt
etməsini göstərir.
Qan yaddaşımıza böyük
faciə və qəhrəmanlıq kimi həkk
olunan 20 Yanvar müstəqillik
əzmimizi, milli kimliyimizi dünyaya tanıdan gün kimi tarixin
şanlı səhifəsinə çevrildi. Bu tarix
Azərbaycanın istiqlalı yolunda
milli məfkurəmizdən güc alan qarşısıalınmaz azadlıq istəyinin dünyaya bəyan edilməsinin başlanğıcı oldu. 20 Yanvar qırğını həm
də sovet rejiminin ermənilərlə
birgə apardığı anti-Azərbaycan

SSRİ dövründə soydaşlarımızın indi Ermənistan adlandırılan
ərazidəki əzəli, ata-baba yurdlarından son nəfərinədək qovulması, sovet rəhbərliyinin havadarlığı
ilə başlayan Dağlıq Qarabağ
hadisələri, torpaqlarımızın iyirmi
faizinin işğalı bu məkrli siyasətin
mərhələləridir.
1980-ci illərin sonlarında
cərəyan edən hadisələrin xarakteri, obyektiv və subyektiv
səbəblərinin təhlili göstərir ki,
xalqımızın o vaxt SSRİ-də gedən
proseslərə real təsir etmək imkanı
olan lideri Heydər Əliyevin siyasi
səhnədən uzaqlaşdırılmasından

20 Yanvar faciəsinin
tarixi dərsləri
sonra M. Qorbaçovun müşaviri
A. Aqanbekyanın Parisdə “Humanite” qəzetinə müsahibəsində
“Dağlıq Qarabağın Ermənistanın
tərkibinə verilməsi zəruriliyindən
və bu məsələyə M.Qorbaçovun
razılıq verməsindən” danışması
etnik münaqişənin yaxınlaşdığına bir siqnal olmuşdu. 20
Yanvara gedən yol ermənilərin
Dağlıq Qarabağa əsassız ərazi
iddiaları ilə başlanmışdır. 1987ci ildə Qarabağda yaradılmış
“Krunk” radikal – separatçı erməni
təşkilatının Xankəndidə keçirdiyi
ilk anti-Azərbaycan mitinqləri də
baş verəcək faciələrin ilk qığılcımları idi.
1988-ci ildə Dağlıq Qarabağda baş qaldırmış erməni
separatizminə Kreml rəhbərliyinin
rəvac verməsi, 1989-cu ildə SSRİ
Ali Sovetinin qərarı ilə DQMVdə yaradılmış Xüsusi İdarəçilik
Komitəsinin Azərbaycana qarşı
qərəzli mövqeyi sayəsində muxtar
vilayətin idarə və müəssisələrinin
tədricən Azərbaycanın
tabeçiliyindən çıxarılması, vilayət
ərazisində soydaşlarımıza divan
tutulması, çeşidli təxribatların
törədilməsi kimi hadisələrin
xronologiyasından aydın olur ki,
20 Yanvar faciəsi Bakıda dinc
əhalinin ağır hərbi texnikanın
köməyi ilə vəhşicəsinə qətliamı
ssenarisinin qanlı sonluğudur.
Mixail Qorbaçov özünün
ən yaxın ətrafı ilə birlikdə, bir
tərəfdən, ermənilərin ərazi iddialarının təmin olunması üçün,

digər tərəfdən, bu qanlı faciə
ilə digər müttəfiq respublikalara
da dərs vermək niyyətində idi.
Təəssüf ki, 1989-cu il dekabrın
1-də Ermənistan SSR Ali Soveti
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin Ermənistan
SSR-ə birləşdirilməsi haqqında
antikonstitusion akt qəbul etdikdə
Moskva buna qarşı heç bir tədbir
görmədi.
Mərkəzi Komitənin sovet
imperiyasını, kommunist sistemini nəyin bahasına olursaolsun qoruyub saxlamaq, milli
respublikalarda hakimiyyəti və
oyuncaq rejimləri möhkəmlətmək

Azərbaycan xalqı barəsində
qərəzli siyasət, yenidənqurma adı
altında sərhədləri dəyişdirmək
və xüsusən Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü pozmaq cəhdləri
keçmiş mərkəzin mənəvi, siyasi,
maliyyə və hərbi-iqtisadi yardımına əsaslanan erməni separatizminin fəaliyyəti üçün əlverişli şərait
yaradırdı.
Faciənin hüquqi təhlili
onun cinayət xarakterini aşkar
edir. 1990-cı il yanvarın 20-də
Azərbaycan paytaxtına və respublikanın bir sıra rayonlarına sovet
ordusu hissələrinin qanunsuz
yeridilməsi, dinc əhalinin qırılması
totalitar rejimin törətdiyi ən qanlı
aktlardan biri, bütün bəşəriyyətə
qarşı yönəldilmiş cinayət idi. Bu
cinayətin tədqiqi və nəticələri
göstərir ki, SSRİ rəhbərlərinin
və sovet hərbi kontingentinin hərəkətlərində Nürnberq
prosesində pislənmiş bütün
əlamətlər vardır.
Nürnberq prosesi tarixdə
təcavüzü ən ağır cinayət elan
etmiş ilk beynəlxalq məhkəmədir.
1945-1946-cı illərdə tarixə
Nürnberq prosesi kimi daxil
olmuş beynəlxalq tribunalın
qərarı ilə Almaniyanın ali dövlət
və hərbi xadimləri mülki əhalinin
qırılması, onunla qəddar davranış, ictimai və şəxsi əmlakın
talanması kimi məsələləri hazırlamaqda və həyata keçirməkdə
ittiham olunublar. Təəssüflər
olsun ki, bugünədək 20 Yanvar qırğınının cinayətkarları
cəzalandırılmayıblar. 1986-cı il
Alma-Ata, 1989-cu ildə Tbilisi,
1991-ci ildə Vilnüs hadisələrinə
nəzər yetirdikdə görürük ki,
həmin qətliamlar Azərbaycandakı
qədər qanlı və geniş miqyaslı
olmayıb. Keçmiş SSRİ prezidenti Mixail Qorbaçov Tbilisi və
Vilnüs hadisələri ilə əlaqədar
peşman olduğunu bildirib, gürcü
və litva xalqlarından üzr istədiyi
halda, Azərbaycanda baş vermiş
hadisələrlə əlaqədar eyni addımı
atmadı. Məhz buna görə də 20
Yanvar faciəsinin cinayət işi tarixin
arxivinə çevrilməməli, hadisənin
təşkilatçıları, icraçıları, bütün

müqəssirləri öz cinayətlərinə
görə ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməlidirlər! Bakıda
törədilmiş kütləvi qırğının əsas
baiskarı Mixail Qorbaçovu Nobel
Sülh mükafatına layiq görmüş
dünyanın, Qarabağ həqiqətlərinə
ikili standartla yanaşan beynəlxalq
aləmin cinayətkarların hələ də
cəzasız qalmasını unutmasına
imkan verməməliyik.
20 Yanvar hadisələrini təhlil
edərkən, həmin dövrdə Qərb
dövlətlərinin Azərbaycandakı
ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı tutduqları mövqeyi də xüsusi araşdırma tələb edir. Sovet mətbuatı
erməni kilsəsinin və “Daşnaksutyun” Partiyasının ideoloqlarının
təhriki ilə ictimai şüura açıq-aşkar
ideoloji təsir göstərir, ermənilərin
separatçılığını sovet hakimiyyəti
illərində guya Azərbaycan
hökuməti tərəfindən törədilən
sıxışdırmalara etiraz kimi qələmə
verir, Qərbdə fəal anti-Azərbaycan
təbliğatı aparırdılar.
Rəsmi məlumat kimi, SİTAnın yaydığı xəbərə görə, qoşunlar Bakıya, guya iki məqsədlə
yeridilmişdir. Birincisi, erməniləri,
rusdilli əhalini və hərbi qulluqçuların ailələrini “talanlardan
qorumaq məqsədilə”. İkincisi,
“millətçi ekstremistlər tərəfindən
hakimiyyətin zorakılıqla qəsb
edilməsinin qarşısını almaq
məqsədilə”. Həmin məqsədlərin
həqiqiliyi faktlarla və yanvarın
ortalarına yaxın Bakıda yaranmış siyasi vəziyyətin təhlili
ilə təkzib edilir, reallıqla heç
bir əlaqəsi yoxdur. 1990-cı ilin
yanvarında Azərbaycan paytaxtında ictimai- siyasi vəziyyətin
kəskinləşməsinin başlıca səbəbi
SSRİ ali hakimiyyət orqanlarının
Dağlıq Qarabağda separatçılara müqavimət göstərməməsi
idi. Mərkəzi Komitə Azərbaycan
xalqının suveren hüquqlarının
təmin olunması sahəsində öz
konstitusiya öhdəliklərini yerinə
yetirməkdə qətiyyət nümayiş etdirmirdi. 1990-cı ildə Azərbaycanın
haqlı səsini, 20 Yanvar faciəsi
haqqında həqiqətləri fakt və
sübutlarla “İzvestiya” qəzetində

bilirdilər ki, bu cür millətlərarası
münaqişələr SSRİ-ni daxildən
zəiflədir, dağıdır. Digər tərəfdən,
bu gün Avropanın əsas strateji
tərəfdaşı, Qafqazın lider dövləti
olan, Azərbaycan müstəqilliyinin
bərpasından öncəki illərdə Qərb
dövlətlərinin coğrafi-siyasi maraqları dairəsinə daxil deyildi.
Azərbaycan üçün həmin o
faciəli günlərdə ABŞ-ın coğrafi-siyasi doktrinası başqa cür
idi. Dövlət Departamentinin
nümayəndəsi Marqaret Tatuayler
ABŞ hökuməti adından bəyanat
vermişdi ki, ABŞ Azərbaycanı
dəstəkləmir və Bakıdakı Yanvar
hadisələrini şərh etməyi lazım
bilmir. Dövlət Departamenti M.
Qorbaçovu açıqca dəstəkləyərək
hesab edirdi ki, onun səyləri
azərbaycanlılarla ermənilər
arasında silahlı toqquşmanın
dayandırılmasına yönəldilmişdir.
Böyük Britaniya və İtaliya xarici işlər nazirlikləri bəyanat
verərək Azərbaycanda yaranmış
vəziyyəti “SSRİ-nin daxili işi” kimi
qiymətləndirmişdilər.
Məhz buna görə də, 20 Yanvar
mövzusu barədə həqiqətlərin
təbliği Azərbaycanın xarici
siyasətində mühüm prioritetlərdən
olmalıdır. Bu dövrün tarixi
həqiqətləri – 20 Yanvarın nə
vaxt və haradan başlanıldığını
göstərən hadisələrin xronoloji
ardıcıllığı, tarixi faktlara əsaslanan
şərhlər, dərin təhlillər və
Azərbaycan xalqının müsibətini,
qırğının miqyasını əks etdirən,
güllə ilə vurulmuş, tankın tırtılları
altında tapdanaraq əzilmiş insan
cəsədləri, şikəst edilmiş, ağır
yaralanmış insanlar, qanlı cəza
əməliyyatının ağır nəticələrini,
müəyyən epizodlarını əks etdirən
materiallar, fotosənədlər dünya
ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılmalı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizəyə qalxmış
dinc əhaliyə edilən kütləvi terror,
totalitar sovet rejiminin cinayətkar
mahiyyəti bütün dünyaya nümayiş
etdirilməlidir. 20 Yanvar faciəsi
Qarabağ həqiqətləri kimi fakt və
sübutlarla aidiyyəti qurumlara

təqdim edilməlidir. Beynəlxalq
təşkilatlar səviyyəsində 20 Yanvar
hadisəsinə hüquqi-siyasi qiymətin
verilməsi istiqamətində bundan
sonra da fədakarlıqla çalışmalıyıq.
Faciə barədə xəbərlərin
dünyaya yayılmasının qarşısını
almaq, Azərbaycan ətrafında
informasiya blokadası yaratmaq planı cəza ssenarisinin
tərkib hissəsi olub. Bir maraqlı
məqama xüsusi diqqət yetirmək
istərdim: M.Qorbaçovun göstərişi,
D.Yazovun komandanlığı altında
həyata keçirilən Qanlı Yanvar
faciəsi baş verdikdən bir gün
sonra bu informasiya blokadasını
geniş cəbhədə yaran ümummilli lider Heydər Əliyev həmin
vaxt Azərbaycanın Moskvadakı
Daimi Nümayəndəliyinə gələrək,
Bakı qırğınına ilk olaraq etirazını
bildirmiş və siyasi-hüquqi qiymət
vermişdir. Bu həmin dövrdə
hadisəni sükutla qarşılayan
SSRİ-də, demokratik dəyəri siyasi
maraqlara qurban verən Qərbin
kütləvi insan qırğınına etinasız,
laqeyd münasibətinin olduğu bir
vaxtda 20 Yanvar faciəsinə ilk real
hüquqi-siyasi münasibət idi.
Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinə, 20 Yanvar
faciəsinə dövlət səviyyəsində
tam siyasi-hüquqi qiymət
verilməsi, şəhidlərin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi də məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin həyata
keçirdiyi tədbirlərlə mümkün olub.
Ulu öndərin ölkəyə rəhbərliyi
dövründə şəhidlərin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində
atdığı addımlar, o cümlədən
1998-ci il 31 mart tarixli fərmanla
“20 Yanvar şəhidi” fəxri adının
təsis edilməsi, 1998-ci il 5 avqust
tarixli sərəncama əsasən Şəhidlər
xiyabanında “Əbədi məşəl”
kompleksinin yaradılması gələcək
nəsillərin yaddaşında yer alan
mühüm tarixi sənədlərdir.
Şəhidlərin əbədiyyətə qovuşduğu məkana ümummilli liderin
verdiyi qiymət bu müqəddəs
ziyarətgahın tarixi, siyasi, tərbiyəvi,
həmçinin milli-mənəvi dəyərini
ortaya qoyur: “Xalqımızın tarixində
çox əzəmətli, qiymətli abidələr var.
Ancaq Şəhidlər xiyabanı, XX əsrin
sonunda Azərbaycan xalqının milli
azadlığı uğrunda özünü qurban
vermiş şəhidlərinin məzarları
Azərbaycan Respublikasının torpağının ən müqəddəs yeridir və ən
qiymətli abidəsidir”.
Sonrakı illərdə şəhid ailələrinə
göstərilən diqqət və qayğı,
bu ənənənin ölkə Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən davam
etdirilməsi, paytaxtın rəsmi
qonaqlarının, dövlət və hökumət
başçılarının, məşhur insanların
əlamətdar günlərdə və ölkəmizə
səfər proqramlarında mütləq
şəkildə Şəhidlər xiyabanını
ziyarət etməsi faktı şəhidlərin
xatirəsinə rəsmi ehtiramın dövlət
səviyyəsində təcəssümüdür.
20 Yanvar milli azadlıq
hərəkatının daha da yüksəlməsinə
və nəticədə, Azərbaycanın
yenidən müstəqilliyə qovuşmasına yol açdı. Uzun illər ərzində
milli azadlığını bərpa etmək
arzusu ilə yaşayan xalqımız nəyə
qadir olduğunu sübut etdi. Milli
azadlıq hərəkatı siyasi reallığa
çevrildi. Azərbaycan xalqı yüz
illiyin sonunda böyük qurbanlar
verdi, tarixin taleyüklü günlərində
milli ruhunun sarsılmazlığını və
mətinliyini nümayiş etdirdi. Tarix
bir daha göstərdi ki, dövlətçilik
ənənələrini yaşadan xalqımızı
müstəqillik yolundan döndərmək,
qorxutmaq, susdurmaq mümkün
deyil. Mübarizə tariximizin təbliği
yeni nəsildə milli vətənpərvərlik,
dövlətçilik hisslərinin tərbiyə olunmasına, milli kimlik məfkurəsinin
yüksəlişinə güclü təkan verəcək.
Çünki tarix bizdən keçmişin ibrət
dərslərini bilməyi, faciəmizin
səbəb-nəticə əlaqəsini dərindən
dərk etməyi, xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizəsinin
mərhələlərini yadda saxlamağı,
dostumuzu – düşmənimizi tanımağı və unutmamağı tələb edir.
Vətənin suverenliyi uğrunda
canlarından keçən şəhidlərin
ruhuna ehtiramla,

Leyla RƏŞİD,
“Xalq qəzeti”
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Tehranda Azərbaycan-İran əlaqələrinin
perspektivləri müzakirə edilib

 Tanınmış azərbaycanlı
rəssam Aida Mahmudovanın
Amerika Birləşmiş Ştatlarında
açılmış ikinci fərdi sərgisi
bir neçə beynəlxalq media
tərəfindən geniş işıqlandırılıb.

Tehranda səfərdə olan
Azərbaycanın Baş nazirinin
müavini, Azərbaycan ilə İran
arasında iqtisadi, ticarət
və humanitar sahələrdə
əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri Şahin
Mustafayev yanvarın 18-də
İranın Prezident Administrasiyasının rəhbəri Mahmud
Vaezi ilə görüşüb.
Görüşdə qarşılıqlı
əlaqələrin bugünkü vəziyyəti
və perspektivləri müzakirə
edilib.
Şahin Mustafayev Dövlət
Komissiyasının İranda keçirilən
14-cü iclasından danışıb və qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı baxımından komissiyanın işini yüksək
qiymətləndirib.
Baş nazirin müavini bildirib ki,
İran ilə Azərbaycan yaxın qonşu və dost dövlətlərdir. Qarşılıqlı
əlaqələrin inkişafı hər iki dövlətin
mənafeyinə uyğundur. Bu günədək
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə İran Prezidenti Həsən
Ruhani arasında 13 görüş keçirilib.
Hər iki prezident münasibətlərin
yüksək səviyyədə inkişafı üçün siyasi iradə nümayiş etdiriblər. Bunun
nəticəsidir ki, dövlətlərimiz arasında

100-dən çox sənəd imzalanıb.
Şahin Mustafayev Azərbaycan
ərazilərinin işğaldan azad edilməsi
üçün aparılan hərbi əməliyyatlar
zamanı ölkəmizin ədalətli mövqeyini dəstəklədiyinə görə İran xalqına
və dövlətinə minnətdarlığını bildirib.
Nəzərə çatdırıb ki, Qarabağın işğaldan azad edilməsi regionda yeni
vəziyyətin yaranmasına səbəb olub.
Bu, region dövlətlərinin qarşılıqlı
iqtisadi əlaqələr qurması üçün geniş
imkanlar yaradıb.
Qeyd olunub ki, Bakı-Naxçıvan
dəmir yolunun yenidən qurularaq istismara verilməsi Rusiya,
Azərbaycan, İran, Türkiyə və
Ermənistanın bir-biriləri ilə iqtisadi-

ticarət əlaqələri yaratmasına
imkan verəcək. Nəqliyyat və tranzit
sahəsində faydalı əməkdaşlıq
əlaqələri qurulacaq.
Şahin Mustafayev dövlətlərimiz
arasında imzalanan sənədlərin icrası
üzrə işlərin davam etdiyini nəzərə
çatdırıb.
İranın Prezident Administrasiyasının rəhbəri Mahmud Vaezi
müştərək iqtisadi komissiyanın
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək,
bu komissiyanın işi nəticəsində bir
çox məsələlərin həll olunduğunu
bildirib. Nəzərə çatdırıb ki, İran hər
zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Azərbaycan rayonlarının işğaldan azad olmasının sevin-

dirici olduğunu qeyd edən Mahmud
Vaezi bildirib ki, artıq regionda yeni
imkanlar yaranıb və bu imkanlardan
istifadə edib iqtisadi əlaqələri daha
da genişləndirmək zərurəti meydana çıxıb. Yeni şəraitdə ölkələr arasında çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün
zəmin yaranıb.
Administrasiya rəhbəri vurğulayıb ki, Qarabağın bərpasında İran
şirkətləri də iştirak etməyə hazırdır.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında geniş fikir
mübadiləsi aparılıb.
Rabil KƏTANOV,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Tehran

Azərbaycan-İran iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə
əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 14-cü iclası keçirilib
 Yanvarın 18-də Azərbaycan Respublikası Baş
nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam
Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar
sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri
Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Dövlət Komissiyasının 14-cü iclasında iştirak etmək
məqsədilə İran İslam Respublikasına səfər edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, səfər
çərçivəsində Ş.Mustafayev İran İslam
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Mahmud Vaezi,
iqtisadi işlər və maliyyə naziri Fərhad
Dejpəsənd, yol və şəhərsalma naziri
Məhəmməd Eslami və energetika
naziri Rza Ərdəkanian ilə görüşüb
danışıqlar aparıb.
Görüşlər zamanı ölkələrin ərazi
bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinin əhəmiyyətini vurğulayan İran rəsmiləri Azərbaycanın işğal
altındakı ərazilərinin azad olunması
və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
başa çatması münasibətilə

təbriklərini çatdırıblar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başladığı ilk
günlərdən etibarən İranın Azərbaycan
Respublikasının haqlı mövqeyini
dəstəklədiyini bəyan ediblər. Eyni
zamanda, İran tərəfinin işğaldan azad
olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası işlərində hərtərəfli
dəstək göstərməyə hazır olduğu ifadə
olunub.
Müzakirələr zamanı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Azərbaycan-İran sərhədini
dostluq sərhədi adlandırmasının
İranda xoş qarşılandığı və yüksək
qiymətləndirildiyi qeyd edilib. Region-

da sülh, sabitlik və dayanıqlı inkişafın
təmin olunması üçün anlaşılmazlığa səbəb olan və münasibətlərin
gərginləşməsinə zəmin yaradan hər
hansı bir hərəkət və ya addımdan
çəkinməyin zəruriliyi qeyd edilib və
fikir ayrılığının dialoq və danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılmasının
vacibliyi vurğulanıb. Azərbaycan-İran-

Rusiya üçtərəfli əməkdaşlıq platforması çərçivəsində keçirilən Zirvə
görüşlərinin davam etdirilməsinin
əhəmiyyəti qeyd edilib.
Azərbaycan Respublikası ilə
İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar
sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət
Komissiyasının 14-cü iclası və
keçirilən görüşlər zamanı iki ölkə
münasibətlərinin gündəliyindəki
məsələlər və görüləcək işlər barədə
fikir mübadiləsi aparılıb. İclasın yekununda Azərbaycan Respublikası ilə
İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə

Azərbaycan, Əfqanıstan və Türkmənistan arasında
müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və
dərinləşdirilməsi üzrə Yol Xəritəsi imzalanıb
 Yanvarın 16-da Azərbaycan Respublikası,
Əfqanıstan İslam Respublikası və Türkmənistan arasında
ticarət və investisiya, energetika, nəqliyyat və logistika,
telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları, gömrük və
sərhəd məsələləri sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi
və dərinləşdirilməsi üzrə Yol Xəritəsi imzalanıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, sənəd
üç ölkənin aidiyyəti qurumlarının
səlahiyyətli nümayəndələrindən
ibarət müvafiq İşçi Qrupun video-

Aida Mahmudovanın ABŞ-da
açılmış sərgisi beynəlxalq media
tərəfindən geniş işıqlandırılıb

konfrans formatında görüşü zamanı
Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev, Əfqanıstan
Mərkəzi Bankının sədri vəzifəsini icra

edən Əcmal Əhmədi və Türkmənistan
Nazirlər Kabineti sədrinin müavini
Bayramgeldi Ovezov tərəfindən
imzalanıb.
Görüşdə çıxış edən Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan, Əfqanıstan və
Türkmənistan prezidentlərinin
2020-ci il iyulun 2-də videokonfrans vasitəsilə keçirilmiş görüşü
zamanı Azərbaycanın dövlət baş-

əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 14-cü iclasının Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
İranın Yol və Şəhərsalma
Nazirliyində keçirilən görüş zamanı
ölkələrimiz arasında yol-nəqliyyat
və yüklərin daşınması sahələrində
əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və
gələcək perspektivləri müzakirə
edilib. Şimal-Cənub Beynəlxalq
Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində mövcud infrastrukturun təkmilləşdirilməsi,
xüsusilə dəmir yolu ilə yük daşımaları
sahəsində əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsinin imkanları araşdırılıb.
Energetika Nazirliyində keçirilən
görüşdə ölkələrimiz arasında elektroenergetika sahəsində əməkdaşlıq
əlaqələri müzakirə olunub, icrada
olan layihələrin sürətləndirilməsi
istiqamətində atılacaq addımlar
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan-İran-Rusiya enerji
sistemlərinin sinxronlaşdırılması və
Azərbaycan-İran-Türkiyə arasında
elektrik enerjisi ticarəti məsələləri
müzakirə edilib. Araz çayının su və
enerji potensialından səmərəli istifadə
edilməsi üçün icra olunan layihələrin
əhəmiyyəti vurğulanıb. “Ordubad”
və “Marazad” su elektrik stansiyaları
ilə bağlı məsələlər üzrə razılıq əldə
olunub, o cümlədən “Xudafərin” və
“Qız Qalası” hidroqovşaqları və su
elektrik stansiyalarının tikintisinin
başa çatdırılması üçün atılacaq
növbəti addımlar müzakirə edilib.
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində elektroenergetika
sahəsində əməkdaşlıq imkanlarına
dair fikir mübadiləsi aparılıb.
Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev görüşlər zamanı Azərbaycan
Respublikasının Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinin
azad edilməsi, həmin ərazilərdə
törədilmiş erməni vəhşiliyi, xüsusilə
dini abidələrin dağıdılması və təhqir
olunması ilə bağlı ətraflı məlumat
verib, azad olunmuş ərazilərin tezliklə
və tam bərpa ediləcəyini bildirib.

çısının irəli sürdüyü təşəbbüsə
əsasən Azərbaycan tərəfindən üç
ölkə arasında müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi və
dərinləşdirilməsi üzrə Yol Xəritəsi
layihəsinin hazırlandığını qeyd edib.
Layihənin razılaşdırılması məqsədilə
müvafiq İşçi Qrupun və hər sahə
üzrə müvafiq alt qrupların yaradıldığı,
intensiv və məhsuldar müzakirələrin
aparıldığı, silsilə tədbirlərin həyata
keçirildiyi vurğulanıb.
Görüşdə Azərbaycan, Əfqanıstan
və Türkmənistan arasında nəqliyyatlogistika və digər sahələrdə
əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və
gələcək inkişafına dair fikir mübadiləsi
aparılıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Aida
Mahmudova: PASTPRESENTFUTURE” sərgisinə həsr edilmiş yazılarda
rəssamın yeni əsərlərində yaradıcılıq
prosesinin sırf emosional və instinktiv
tərəfi önə çəkilir, əsərlərin keçmişi,
bu günü və gələcəyi vəhdət halında
birləşdirdiyi qeyd edilir.
Sərgiyə həsr edilmiş yazılarla https://theartgorgeous.com/
female-led-exhibitions-we-cannotwait-to-see-in-2021/, https://
artdaily.com/news/131994/SaparContemporaryGallery---Incubatoropens-an-exhibition-of-works-by-AidaMahmudova#.YAbH0pMzaqC) linkləri
vasitəsi ilə ətraflı məlumat əldə etmək
olar.
Qeyd edək ki, fevralın 16-dək
davam edəcək “Aida Mahmudova: PASTPRESENTFUTURE” sərgisi “Sapar Contem
poraryGallery+Incubator”un təşkilatçılığı ilə
reallaşıb.
"Sapar ContemporaryGallery+Incubator"
varlığın fraqmentar təbiətini zamanla və
landşaftda təhrif olunmuş xatirələr vasitəsilə
tədqiq edən yeni "Aida Mahmudova: PASTPRESENTFUTURE" seriyasını təqdim
edib. Qalereyanın Mərkəzi Asiya və Qafqazda fəaliyyət göstərən nüfuzlu qadın
rəssamlara dəstək istiqamətində fasiləsiz
səyləri çərçivəsində təşkil edilən "PASTPRESENTFUTURE" rəssamın Amerika Birləşmiş
Ştatlarında ikinci fərdi sərgisidir.
Ot və quru bitkilərdən istifadə edilərək
və rəssamın impressionist toxunuşları
nəticəsində ərsəyə gələn "Mənşə" (2020)
kimi əsərlər rəssamın vətəni Azərbaycanda
rast gəlinən landşaftın canlandırıcı detallarını
üzə çıxarır. Yer kürəsinin səthi ilə bağlı reallıqlara baş vuran Aida Mahmudovanın təsvir
etdiyi bu proses təbiəti xatirələri oyadan nostalji hissi ilə doldurur. Təbəqələrin yaradılması və ya onların bir-birindən ayrılması, habelə

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

Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi
tərəfindən ölkəmizə əlavə pirotexniki
qrup, texnika və avadanlığı gətirilib
 Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə, Fövqəladə Hallar və
Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Aradan Qaldırılması üzrə Nazirliyinin
pirotexniklərdən ibarət qrupu Azərbaycan Respublikası Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin (FHN) əməkdaşları ilə birlikdə işğaldan azad olunmuş
torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi əməliyyatını davam etdirirlər.

FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, aparılan minatəmizləmə
əməliyyatının səmərəliliyinin daha da artırılması məqsədilə hər iki nazirlik arasında mövcud sıx əməkdaşlıq münasibətləri
çərçivəsində yanvarın 18-də Rusiya
Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən

ölkəmizə əlavə pirotexnik qrupu, texnika və
avadanlığı gətirilib. Azərbaycan Fövqəladə
Hallar Nazirliyi tərəfindən Gəncə Hava Limanında qarşılanan təyyarə ilə ölkəmizə gəlmiş
qrup, texnika və avadanlıq minatəmizləmə
əməliyyatına cəlb olunması üçün nazirliyin
Qarabağ Regional Mərkəzinə çatdırılıb.

Düsen Kaseinov:
“Dini abidələrin dağıdılması
bəşəriyyətin təhqir olunmasıdır”
 Xəbər verdiyimiz kimi Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının
(TÜRKSOY) və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ)
nümayəndə heyəti Ağdamın işğaldan azad olunan ərazilərinə səfər edib.
TÜRKSOY-un baş katibi Düsen Kaseinov jurnalistlərə açıqlamasında Ağdamda türk mədəniyyətinin dağıdılmış qədim
abidələrinin bərpasını arzuladığını söyləyib:
“Bu, dağıntılar bütün bəşəriyyətə qarşı
törədilib. Çünki dini abidələrin dağıdılması
xalqın, dinin təhqir olunmasıdır. Deməli,
bütün bəşəriyyətin təhqir olunmasıdır.
Quraqlıqdan sonra münbit torpaqlar yağış
gözlədiyi kimi, bu torpaqlar da mədəniyyətin,
incəsənətin buraya qayıtmasını gözləyir.
Arzu edirik ki, türk mədəniyyətinin görkəmli
nümayəndələri tərəfindən yaradılmış
abidələr, memarlıq əsərləri yenidən bərpa
olunsun və bu mübarək torpaq yenidən
canlansın. Ümumi mədəniyyətimizin dirçəlişi
buraya da gəlsin”.
Baş katib deyib ki, əsrlər boyu

Azərbaycan xalqının və türk xalqlarının
yaratdığı sivilizasiyanın burada necə məhv
edildiyini gördükdə hiss edilən duyğuları çatdırmaq çətindir. Mən əvvəlcə də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti hörmətli İlham
Əliyevə təbrik məktubu göndərmişdim. O
zaman da bildirmişdim ki, işğal dövründə dağıdılmış bütün tarixi və mədəni irsimizin qısa
zaman ərzində bərpa ediləcəyinə inanıram.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının
nümayəndələri də mədəni irsimizin qısa zaman ərzində bərpa edilməsində öz dəstəyini
göstərəcək. Burada baş verən vəhşilik yalnız
Azərbaycana qarşı deyil, bütün insanlığa
qarşıdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Moskva görüşünü ermənilər
Ermənistanın rüsvayçı
məğlubiyyətinin davamı hesab edirlər

P

rezident İlham Əliyevin Moskvaya səfəri və yanvarın 11-də imzalanan üçtərəfli bəyanat Azərbaycanın növbəti diplomatik qələbəsi kimi
tariximizə düşdü. Ölkəmiz hərb meydanında qazandığı Zəfəri diplomatik masada, danışıqlar prosesində davam etdirdiyini sübuta yetirdi.
Vaxtilə ABŞ-ın prezidenti olmuş Ronald Reyqanın məşhur güc yolu ilə sülh
diplomatiyası hələ də beynəlxalq münasibətlərdə vacib tezislərdən biri
kimi qəbul olunur. Dövlətin gücü, qüdrəti özünü hərbi resursların sürətlə
genişlənməsində, müharibədə qazandığı qələbə ilə göstəribsə, bu, mütləq
diplomatik masa ətrafında da onun “əl”ini qüvvətləndirir. Yəni, güclü olsan, sülh də təmin olunar, səninlə razılaşarlar, bu artıq aksiomdur. Moskva
görüşü də bu qəbildən sayılmalıdır.

44 günlük müharibədə Ermənistanın
darmadağın edilməsi, təbii ki, masada
Azərbaycanı güclü etməli idi və etdi də...
Birmənalı olaraq, ortaq bəyanatda əksini
tapan əməkdaşlıq məsələləri rəsmi Bakının
şərtləri çərçivəsində qəbul olunub. Dövlət
başçımızın görüşdə səsləndirdiyi fikirlər də
göstərdi ki, Azərbaycan uzunmüddətli sülhün, əməkdaşlığın, iqtisadi inkişafa aparan
layihələrin tərəfdarıdır. Lakin Azərbaycanın
milli maraqlarına azacıq toxunulsa “dəmir
yumruq”un işə düşməsi labüddür, qaçılmazdır.
Təsadüfi deyildir ki, bu gün
Ermənistanda Moskva görüşü barədə
baxışlar birmənalı olaraq əks-istiqamətdədir.
Həm Ermənistan hakimiyyətinin daxili
auditoriyaya ünvanlanmış uydurma taktiki
gedişlərinin “ayaq tutub yeriməməsi”, həm
də müxalifət liderlərinin, ekspertlərin kəskin
baxışı bunu deməyə əsas verir. Ermənistan
cəmiyyətində Azərbaycan xofu, sözün həqiqi
mənasında özünün ən yüksək həddində
cərəyan edir. Bu yaxşı haldır və ya pis,
məqsədimiz bu deyil. Lakin reallıqdır.
Ermənistanda, ilk növbədə, Qarabağ müharibəsi nəticəsində və sonra
Azərbaycan tərəfinə düşmüş hərbi əsir və
girovların qaytarılması haqqında razılıq
əldə ediləcəyini gözləyirdilər. Əlbəttə, az
deyil. Söhbət 62 nəfərdən gedir. Hərçənd
ermənilər bu sayın 200 olduğunu bildirirlər.
Azərbaycan onları terrorçu elan edib və
antiterror əməliyyatı apararaq, əsir götürüb.
Bu baxımdan, Ermənistanın birinci ombudsmanı, "Hüquqi zorakılıq əleyhinə" qeyrihökumət təşkilatının rəhbəri Larisa Alaverdyan deyib ki, Ermənistan üçün bu görüş
uğursuz olub. Lakin o, həm də əlavə edib ki,
yeganə müsbət məqam məhz danışıqların
aparılması faktıdır. Danışıqlar aparılan halda
müharibə də olmaz.
Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq
üzrə Analitik Mərkəzin rəhbəri Ste-

pan Qriqoryan da bu barədə BBC-yə
müsahibəsində deyib ki, Ermənistanı hazırda daha çox narahat edən məsələ – əsir
və girov götürülmüş insanların taleyi həll
olunmadı. Digər məsələlərin bizim üçün nə
dərəcədə aktual olduğunu demək çətindir.
S. Qriqoryan, o cümlədən, yolların və
kommunikasiyaların açılması məsələlərinin
həmişə müzakirəyə açıq və Ermənistan
üçün də faydalı ola biləcəyini vurğulayıb.
Əlbəttə, mötədil, nisbətən təhlil qabiliyyəti
ola bilən istənilən erməni dərk edir ki,
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları, həm də
indiki dövrdə olduqca mənasızdır və heç
nə vəd eləmir. Əksinə, Cənubi Qafqazda
müəyyən ortaq iqtisadi layihələrdə iştirak
Ermənistanı düşdüyü çıxılmaz durumdan
xilas edə bilər. Erməni politoloq vəziyyətin
Rusiya tərəfindən idarə olunduğunu və Rusiyanın isə Azərbaycan meyilli olmasını əlavə
edib. Təəssüf ki, erməni politoloq əks olaraq
sual qoymur ki, ümumiyyətlə Rusiya niyə
həmişə Ermənistan meyilli olmalıdır? Hansı
xüsusi özəlliyinə görə? Bax, bu, cavabı
olmayan sualdır. Hələ heç bir erməni buna
məntiqli cavab verə bilmir.
Şübhəsiz ki, beynəlxalq ekspertlər açıq
etiraf edirlər ki, Ermənistan–Azərbaycan
qarşıdurması Moskvanı da çətin seçim
qarşısında qoyur, çünki dondurulmuş
münaqişələri olan digər keçmiş sovet
respublikaları – Gürcüstan, Ukrayna və Moldovadan fərqli olaraq, Azərbaycan Rusiya
üçün düşmən dövlətə çevrilməmişdir. Bu
barədə,
“Carnegie” fondunun son təhlilində də
vurğulanıb. Elə təkcə bu təhlil onu sübut edir
ki, Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası
dəqiq və düşünülmüş addımlarla aparılır.
Ermənistanın Respublikaçı Partiyasının
parlament təmsilçilərindən olan, əsasən
siyasi şərhçi kimi tanınan Karen Bekaryan, ümumiyyətlə, hesab edir ki, Qarabağ
müharibəsində böyük itki veriləndən və 10

noyabr təslimçi bəyanatı imzalandıqdan
sonra Paşinyanın Ermənistanın maraqlarını
haradasa təmsil etməyə nə mənəvi, nə də
siyasi haqqı var.
"Moskva görüşü Prezident İlham
Əliyevə Qarabağ (44 günlük) müharibəsinin
nəticələrini legitimləşdirmək üçün lazımdır
və Paşinyanın bu danışıqlarda iştirak etməsi
rüsvayçılıqdır”. Ermənistan Milli Məclisinin
müxalif "Zəkalı Ermənistan" fraksiyasının
rəhbəri Edmon Marukyan da Paşinyanın
Moskva görüşündə əsir və girovlar məsələsi
ilə bağlı heç bir nəticə əldə edilmədiyinə
görə tənqid edib.
O deyib ki, yenə də müzakirələr (Moskvada) “sırf düşmənin (Azərbaycanın–A.T.)
gündəliyinə əsasən keçib və yalnız düşmən
tərəfindən qaldırılan sualları nəzərdə
tutan sənədlər imzalanıb”. Bu, bir daha
onu göstərir ki, Azərbaycan Moskva
görüşünə diktə edən tərəf qismində qatılıb
və müzakirələr Prezident İlham Əliyevin
tələbləri ab-havasında keçib.
Özünü erməni müxalifətinin lideri
hesab edən Vazgen Manukyan isə Moskva görüşü barədə daha sərt danışaraq
bildirib ki, bu, Ermənistanın növbəti biabırçı məğlubiyyətidir. Təbii ki, Levon TerPetrosyanın dövründə müdafiə naziri olan,
Koçaryan - Sarkisyan cütlüyü dövründə isə
dəfələrlə Ermənistan parlamentinə seçilən
Manukyanın – Qarabağ münaqişəsinin əsas
səbəbkarlarından birinin – hazırda iqtidara
gəlmək arzusunda olan şəxsin bu görüşü
belə adlandırması təbiidir. Lakin Moskva görüşünün nəticələri barədə dedikləri
doğrudur. O da düşünür ki, Nikol Paşinyan
Moskvada erməni tərəfin mövqeyini müdafiə
edə bilməyib, Azərbaycan tərəfi isə bir daha
öz istədiyinə nail olub.
Hətta Manukyan bir qədər də irəli
gedərək bildirib ki, Azərbaycan daha öncə
qəbul edilmiş 10 noyabr birgə bəyanatında
göstərilənlərdən də artıq nəticə əldə edib.
Əlbəttə, bu məsələdə də Manukyan
doğru deyir. Çünki Prezident İlham Əliyevin
Moskva görüşündə prinsipiallıq göstərməsi,
qalib ölkənin rəhbərinə xas olan davranış və arqumentləri Nikol Paşinyanın
İrəvandan gətirdiyi “torpaq iddia və ehtimalları” əsasında hazırladığı kağız parçalarının əhəmiyyətini heçə endirdi. Hətta,
Rusiya mediası Ermənistan baş nazirinin
gərgin psixoloji durumunu, qeyri-adekvat
davranışlarını əks etdirən müzakirələr
apardılar. Paşinyanın dövlət başçılarının
mətbuat üçün bəyanatları zamanı çıxışında qaldırdığı məsələlərin, xüsusilə də
status məsələsinin, ümumiyyətlə, müzakirə
mövzusu olmadığını bildirdilər. Azərbaycan
isə bu görüşdə başlıca məqsədinin kommunikativ və iqtisadi əhəmiyyət daşıyan
məsələlər olduğunu göstərdi. Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi,
beynəlxalq kommunikasiyaların bərpası
regionun inkişafında dinamizm yaradacaq,
həm də etibarlı təhlükəsizliyə yol açacaq.
Əlbəttə, erməni cəmiyyətinin əhəmiyyətli
hissəsi bu imkanların yaradılmasında
maraqlı olsa da, siyasi qurum rəhbərlərinin,
ekspertlərin çoxu Moskva görüşünü növbəti
məğlubiyyət seriyası kimi qəbul edirlər.

Anar TURAN,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan 183 ölkə ilə
xarici ticarət əlaqələri saxlamışdır
2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 183 ölkəsindəki
tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 108
ölkəyə məhsul ixrac olunmuş, 175 ölkədən idxal olunmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumatda bildirilir ki, gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin
gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac
olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş
dəyəri nəzərə alınmaqla 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında
ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 21 milyard 863,3 milyon ABŞ
dolları təşkil etmişdir.

Ticarət dövriyyəsinin 12 milyard 177,8
milyon dollarını və ya 55,7 faizini ölkədən
ixrac olunmuş məhsulların, 9 milyard 685,5
milyon dollarını (44,3 faizini) isə idxal
məhsullarının dəyəri təşkil etmiş, nəticədə
2 milyard 492,3 milyon dollar məbləğində
müsbət saldo yaranmışdır. 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə xarici ticarət
dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 27,2 faiz, real
ifadədə 21,7 faiz, o cümlədən idxal 36,2 faiz,
ixrac isə 11,5 faiz azalmışdır.
2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında qeyri
neft-qaz məhsullarının ixracı əvvəlki ilin eyni
dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 8
faiz, real ifadədə isə 17,9 faiz azalaraq 1
milyard 638,2 milyon dollar təşkil etmişdir.
Dövlət Gömrük Komitəsinin
məlumatlarına əsasən, ixracın 31,4 faizini
İtaliyaya, 19,2 faizini Türkiyəyə, 4,9 faizini
Rusiyaya, 3,6 faizini Yunanıstana, 3,4 faizini
Xorvatiyaya, hər biri 3,3 faiz olmaqla Gürcüstan və Çinə, 3,2 faizini Hindistana, 3,1 faizini
İsrailə, hər biri 2,5 faiz olmaqla İspaniya və
Ukraynaya, 2,2 faizini Tunisə, hər biri 1,8 faiz

olmaqla Portuqaliya və Almaniyaya, 1,7 faizini Çexiyaya, 1,5 faizini İsveçrəyə, 10,6 faizini
isə digər ölkələrə göndərilmiş məhsulların
dəyəri təşkil etmişdir.
Qeyri neft-qaz məhsulları üzrə ixracın
dəyərində Rusiyaya (38,3 faiz), Türkiyəyə
(19,6 faiz), İsveçrəyə (12,3 faiz), Gürcüstana (7,1 faiz), Çinə (2,5 faiz), Ukraynaya
(2,4 faiz), İtaliyaya (2,1 faiz), İrana (1,6 faiz),
Qazaxıstana (1,4 faiz), ABŞ-a (1,3 faiz),
Almaniyaya (1,1 faiz), Belarusa (1,0 faiz),
Türkmənistana (1,0 faiz) göndərilmiş malların
payı üstünlük təşkil etmişdir.
Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların ümumi
dəyərinin 18,3 faizi Rusiya, 14,5 faizi Türkiyə,
13,2 faizi Çin, 6,1 faizi ABŞ, 5,3 faizi Almaniya, 4,4 faizi Fransa, 3,9 faizi Ukrayna, 3,8
faizi İtaliya, 2,8 faizi Birləşmiş Krallıq, 2,7
faizi İran, 1,8 faizi Yaponiya, 1,6 faizi Koreya,
21,6 faizi isə digər ölkələr ilə aparılmış idxal
əməliyyatlarının payına düşmüşdür.
2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə mühüm
məhsul növlərindən təzə tərəvəz ixracı 3,0

faiz, kartof – 31,7 faiz, meyvə və tərəvəz
şirələri – 22,5 faiz, bitki yağları – 1,6 dəfə,
marqarin, qida üçün yararlı digər qarışıqlar
– 27,9 faiz, pambıq lifi – 8,4 faiz, polietilen
– 23,2 faiz, qara metallardan borular – 1,8
dəfə artmış, təzə meyvə ixracı isə 11,9 faiz,
şəkər – 19,6 faiz, tütün – 26,3 faiz, çay – 9,3
faiz, meyvə və tərəvəz konservləri – 1,5 faiz
azalmışdır.
2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları ilə
müqayisədə 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarında bitki yağları idxalı 4,1 faiz, təzə meyvə
– 11,4 faiz, kərə yağı, digər süd yağları və
pastaları – 19,5 faiz, mal əti – 12,8 faiz, təzə
tərəvəz – 37,9 faiz, minik avtomobilləri – 22,8
faiz, dərman vasitələri – 43,8 faiz, hesablama maşınları, blok və qurğuları – 17,1 faiz,
mineral gübrələr – 2,7 faiz, qara metallardan
çubuqlar – 46,3 faiz artmış, buğda idxalı isə
17,6 faiz, xam şəkər və şəkər – 13,1 faiz, çay
– 2,2 faiz, kartof – 8,4 faiz azalmışdır.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

20 Yanvar faciəsi “Salnamə”də
Qanlı Yanvar yaddaşımızın əbədi
ağrısıdır. Xalqımızın azadlığı və istiqlalı yolunda canlarını qurban vermiş
şəhidlərimizin xatirəsini həmişə əziz
tuturuq. Çoxumuz bu hadisələrin
canlı sahidi olmuş, o gecənin ağrısını
yaşamışıq. Həmin gecə Azərbaycan
xalqı, həqiqətən, böyük qəhrəmanlıq
göstərərək imperiyanın qaniçən ordusunun qarşısına əliyalın çıxdı. Doğrudur, biz şəhidlər verdik, ancaq imperiya xalqımızın azadlıq ruhunu öldürə
bilmədi. Əksinə, biz qələbə çaldıq,
müstəqil Azərbaycanı yaratdıq.
Həmin gecənın hadisələrini canlı olaraq lentə köçürən
kinooperatorların rolu danılmazdır. 1990-cı il 20 Yanvar
gecəsi hadisələrini kinоlеntə köçürməklə tarixin vizual
yaddaşına həkk еdən “Salnamə” sənədli filmlər studiyası
(indiki “Salnamə” kinostudiyası), sözün həqiqi mənasında,
qəhrəmanlıq göstərib.
Onlar haqqında “Salnamə” studiyasının direktoru Tofiq
Məmmədov danışır:
–1988-1990-cı illərdə çəkilmiş kadrlarda yumruq
kimi birləşmiş bir millət görünür. О dövrdə dünya
mediasında azərbaycanlılar öz varlığını sübut еdən xalq
kimi qiymətləndirilib. Məlumdur ki, 20 Yanvara qədər
rеspublikamızın sərhəd bölgələrində, о cümlədən,
еrmənilər yaşayan yеrlərdə gərginlik var idi. Gəncəətrafı
kəndlərdə -- Kamо, Tоdan, Çaykənddə еrmənilər sıx
yaşayırdılar. Həmin ərəfədə “Salnamə” sənədli filmlər
studiyasının operator və rejissorları xalqın еtiraz dalğasını
lеntə alıblar. Həmin insanların arasında оlublar.
1989-cu ilin dеkabrın sоnunda C.Cabbarlı adına
“Azərbaycanfilm” kinоstudiyasının dirеktоru Ramiz
Fətəliyеvin yanında məsləhətləşdikdən sоnra “Salnamə”
studiyasında qərargah yaratdıq. Qərargahın rəhbəri
“Salnamə”nin о vaxtkı dirеktоru Xamis Muradоv оldu.
Qərargaha оpеratоrlar və rеjissоrlar yığıldı. Həmin vaxt
mən də “Salnamə”də rеjissоr işləyirdim. Qərargahın işçiləri
rayоnlara еzam edildilər. Bu yоlla rayоnlarda 20 Yanvar
hadisələri ərəfəsində baş vеrənləri lеntə aldıq. O vaxt
çəkiliş üçün xeyli kinоlеnt əldə еtmişdik.
Həmin dövrdə “Salnamə” studiyasında qaynar bir
həyat var idi. Studiyada növbətçi sistеmi işləyirdi. Bizim
оpеratоrlar gеcə Tbilisi prоspеktində оlanları lеntə aldılar.
Doğrudur, gеcə çəkilişləri çоx çətin idi. Ancaq bəzi
çəkdiklərimizdə güllələr yağan kadrlar aydın sеçilir. Səhərə
qədər bizim оpеratоrlar indiki Prеzidеnt Aparatı binasının
qarşısında, “Sahil” bağında və şəhərin digər nöqtələrində
öz işlərini görürdülər. Yəni 20 Yanvar hadisələrini
“Salnamə” studiyasında yaranan qərargah əvvəlcədən
çəkməyə hazır idi. Çəkilən kadrların əksəriyyəti sоnradan
Xamis Muradоvla birgə işlədiyimiz “Azadlığa gеdən yоllar”
sənədli filmində istifadə оlundu. Həmin filmdə Gəncəətrafı
kəndlərdə tökülən qanlar və Naxçıvandakı hadisələr də öz
əksini tapıb”.
Tofiq müəllim deyir ki, biz sovet qоşunlarının gеcə
şəhərə girməsindən tutmuş, törətdikləri hadisələrə qədər

çəkdik. Güllələrin yağması, şəhərdə törədilmiş qırğınlar,
şəhid оlmuş və tankların əzdiyi insanları lеntin yaddaşına
köçürə bilmişik.
О dövrdə bu hadisələri yalnız “Salnamə” çəkirdi.
Hərbçilər də bunu gözəl bilirdilər. Sözsüz ki, sovet
zabitləri “Salnamə” studiyasını ələk-vələk etməmiş Bakını
tərk etməyəcəkdilər. Sovet gеnеralları studiyada həmin
matеrialları axtarıblar. Rejissor T.Məmmədovun dediyinə
görə, studiyanın rəhbəri Xamis Muradоv bütün matеrialları
studiyadan kənar yerdə gizlətmişdi. Çünki bizim DTK-dan
studiyaya xəbər vеrmişdilər. О vaxt bizə DTK əməkdaşları
və milislər səssiz-səmirsiz çоx kömək еtdilər.
Sumqayıt yоlunda tank maşının üstündən kеçmişdi.
Biz оrada durub gözləmirdik ki, tank gəlib maşının
üstündən kеçən kimi hadisəni çəkək. Belə məqamlarda
bizə xəbər еdirdilər. Çünki bilirdilər ki, biz bu hadisələri
çəkirik. 15 dəqiqədən sоnra оpеratоr Rafiq Quliyеvlə
biz оrada оlduq. Ölənlərdən birini götürmüşdülər, amma
ikisi hələ maşında idi. Nеcə dеyərlər, insanların qanı
axa-axa biz bu hadisəni çəkdik. Bir də biz çəkən kimi
hadisə yеrindən uzaqlaşırdıq. О vaxtkı MK (Mərkəzi
Komitə) binasının qarşısında mərhum оpеratоrumuz
Köçəri Məmmədovun üstünə tank sürmüşdülər. Bu hadisə
kadrlarda da var.
“İnturist” mеhmanxanasının üstündən оpеratоr Sərdar
Vəliyеv dənizdə gəmiləri çəkirdi. О, gəmiyə düşən mərmini
lеntə ala bilmişdi. Bеlə kadrları çəkmək çоx çətindir. Bir
sözlə, 20 Yanvar günlərini “Salnamə” studiyası lazımi
səviyyədə ətraflı şəkildə lеntə ala bildi.
Bildiyimiz kimi, yanvarın 22-də şəhidlərin dəfn
mərasimi oldu. Çəkilən kadrlardan gördüyümüz kimi,
şəhərdə adam çоx olub. Bu möhtəşəm dəfn mərasimini
“Salnamə”nin Köçəri Məmmədov, Sərdar Vəliyev, Rafiq
Quliyev, Rafiq Salamzadə, Nеmət Rzayеv, Kənan
Məmmədоv, Zaur Məhərrəmоv, Nizami Abbas və digər
operatorları lentə köçürüblər.
İndi həmin kadrlara baxdıqda bu operatorların SSRİ
DTK-sının və ordusunun təzyiqi altında o vaxt böyük iş
gördüklərini danmaq olmaz. “Salnamə”nin operatorlarının
20 Yanvar hadisələrini kinolentə almaları bugünkü
studiyalara bir örnəkdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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20 yanvar 2021-ci il, çərşənbə

Tibb Universitetində
20 Yanvar
şəhidləri yad edildi

Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi olan
20 Yanvar hadisələrindən 31 il keçir. Qanlı hadisənin
növbəti ildönümü ərəfəsində Azərbaycan Tibb
Universitetində faciə qurbanlarının xatirəsi anılıb. Öncə
ATU rəhbərliyi universitetin həyətində şəhid tələbələrin
xatirəsinə ucaldılan abidəni ziyarət edib, önünə əklil
qoyublar, onların xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Universitetin rektoru, professor Gəray Gəraybəyli 20
Yanvar şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyib. O, keçmiş
SSRİ Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi bu qanlı aksiyanı insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri
kimi dəyərləndirib. Rektor qeyd edib ki, həmin günlərdə
Azərbaycan xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər
şeydən uca tutan Vətən övladları canlarından keçərək
şəhidlik zirvəsinə ucalıblar. Rektor G. Gəraybəyli Vətən
müharibəsində həlak olan şəhidlərin də xatirəsini anıb. O,
torpaqlarımızı düşmən işğalından azad edərkən şəhidlik
zirvəsinə yüksələn Azərbaycanın igid və qəhrəman oğullarına Allahdan rəhmət diləyib.
Xatırladaq ki, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə Bakıda keçmiş sovet ordusu tərəfindən dinc əhaliyə qarşı
kütləvi qırğın hadisəsi törədilib. Sovet qoşunlarının təcavüzü
nəticəsində Bakıda 147 mülki vətəndaş qətlə yetirilib, 600-dən
çox insan yaralanıb, 800-dən çox insan isə qanunsuz həbs
edilib. Amansızcasına qətlə yetirilənlər arasında beş millətin
nümayəndəsi, o cümlədən yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar,
qadınlar, qocalar, əlilliyi olan şəxslər də vardı. 31 il əvvəl
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu cinayət bəşəriyyətə,
humanizmə, insanlığa qarşı həyata keçirilmiş dəhşətli terror
aktı kimi qiymətləndirilir.
Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Pandemiyaya yalnız birlikdə qalib gələ bilərik
Xatırladaq ki, bundan
əvvəl də Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının mütəxəssisləri
ölkəmizdə olarkən, koronavirusa
qarşı aparılan mübarizəni yüksək
dəyərləndirmişdilər. Təşkilatın missiyasının üzvləri dövlət qurumlarının
nüməyandələri ilə yanaşı, həm Bakı
şəhərinin, həm də bəzi rayonların
xəstəxana və poliklinikalarının tibbi
heyəti ilə çoxsaylı görüşlər keçirmiş, təqdim olunan tövsiyələrin
əksəriyyətinin nəzərə alındığını
və həyata keçirildiyini bildirmişlər.
Qeyd etmişlər ki, ümumiyyətlə,
bu istiqamətdə atılan addımlar
sayəsində Azərbaycan səhiyyəsində
çox ciddi irəliləyişlər müşahidə
olunub.
Faktlar da təsdiqləyir ki, dünyanın başı üzərini almış koronavirus
pandemiyasına qarşı ölkəmizin atdığı
düşünülmüş addımlar öz səmərəsini
göstərmiş və Azərbaycan dünyada
ən az zərər çəkən ölkələr sırasında
olmuşdur. Oksford Universitetinin
tədqiqatçılarının qərarı da təsdiqlədi
ki, ölkəmizin pandemiyaya qarşı mübarizədə operativ tədbirləri
beynəlxalq aləmin diqqətindən yayınmayıb.
Ötən il dekabrın sonları və bu ilin
əvvəlində ölkəmizdə pandemiyaya
yoluxanların sayının artması, hətta 4
min nəfəri ötməsi, o cümlədən dünyasını dəyişənlərin sayının çoxalması
ciddi narahatlıq yaratmışdı. Yoluxmanın sürətlə yayılmasının qarşısının
alınması məqsədilə karantin rejimi
bir qədər də sərtləşdirildi, həmçinin
qaydalara əməl etməyənlərə qarşı
ciddi tədbirlər görüldü. Tibbi maska
taxmayanların cərimə məbləği artırıl-

Azərbaycan koronavirusla ən
effektiv mübarizə aparan 10 ölkə
arasında 3-cü yeri tutub. Reytinqi
müəyyənləşdirən Oksford
Universitetinin tədqiqatçıları
dünyanın 183 ölkəsində 19
göstərici üzrə qiymətləndirmə
apardıqdan sonra bu qərara
gəliblər. Virusla mübarizədə
hökumətin fəaliyyəti, əhaliyə
yardım, səhiyyə sahəsində
görülən işlər əsas götürülb.
dı. Tətbiq edilmiş məhdudiyyətlərdən,
təxminən 2 həftə sonra artıq müsbət
tendensiyanın şahidi olduq. Virusa
yoluxanların sayının tədricən azalması da bunun nəticəsi idi.
Görülən tədbirlər sırasında
paytaxtda COVID - la bağlı mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq, Bakı
Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturları
tərəfindən gücləndirilmiş dezinfeksiya
işlərinin həyata keçirilməsi də mühüm
əhəmiyyət kəsb etdi. Bu il artıq
ikinci dəfə küçə və parklarda dezinfeksiya işləri aparılıb. Ümumilikdə,
ölkədə pandemiyaya qarşı tədbirlər
başlanandan sonra Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin strukturları tərəfindən
iyirminci dəfə əsas küçə, prospekt
və yollarda kommunal təsərrüfat
xidmətlərinin 40 ədəd xüsusi texnikası və 2 min əməkdaşının iştirakı
ilə xüsusi kimyəvi maddələrlə əlavə
gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri
həyata keçirilib.

Paytaxtın həm mərkəzində, həm
də qəsəbə və yaşayış massivlərindəki
küçələrində dezinfeksiya işlərinin
aparılması pandemiyanın yayılmasının qarşısının alınmasında xüsusi rol
oynayıb.
Küçələrdə aparılan dezinfeksiya
işləri ilə yanaşı, Bakı Şəhər MənzilKommunal Təsərrüfatı Departamentinin əməkdaşları tərəfindən
xüsusi qrafikə uyğun olaraq, qurumun balansındakı yaşayış binalarında, lift kabinələrində, həyət və
yaşayış məhəllələrində, ərazidəki
idman-əyləncə qurğularında, məişət
tullantılarının atıldığı konteyner
meydançalarında tibbi-profilaktik və
dezinfeksiyaedici tədbirlər davam
etdirilir.
Bütün bu işlərdə əsas məqsəd
vətəndaşlarımızı pandemiyadan qorumaqdır. Xatırladım ki, sonuncu geniş
dezinfeksiya tədbirləri zamanı paytaxtın 554 küçəsi kimyəvi maddələrlə
yuyulub. Bütün bunların nəticəsidir

ki, sərtləşdirilmiş karantin rejimi bir
neçə gündür ki, yumşaldılıb. Bu, bizi
arxayınlaşdırmamalıdır.
Dövlət başçımızın həyata keçirdiyi
siyasi kursun prioritetlərindən biri də
insan amilidir. Əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlər rəğbətlə qarşılanır.
Bütün bunları nəzərə alaraq, koronavirusun daha geniş yayılmasının
qarşısını almaq məqsədilə hər bir
kəs karantin qaydalarına ciddi riayət
etməlidir. Keçən dəfə də belə oldu.
Məhdudiyyətlərin yumşaldılması
zamanı yoluxma halları azaldı, bu da
insanlarda müəyyən arxayınlıq yaratdı
və pandemiyaya yoluxanların sayı
yenidən sürətlə artmağa başladı.
Dövlətimiz pandemiyanın qarşısının alınması məqsədilə bütün imkanlardan istifadə edir. Artıq ölkəmizdə
koronavirusa qarşı vaksinasiyanın birinci mərhələsi başlayıb. “Azərbaycan
Respublikasında COVID-19 xəstəliyi
əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün
Vaksinasiya Strategiyası”na əsasən,
müəyyən edilmiş müddətlərdə zəruri
tədbirlərin yerinə yetirilməsinin təmin
edilməsi nəticəsində pandemiyanın
sürətlə yayılmasının qarşısı alınacaq.
Pandemiyaya qalib gəlmək
üçün bütün mümkün addımlar
atılır. Əlbəttə, bunun fonunda hər
bir kəs məhdudiyyətlərdən irəli
gələn tələblərə riayət etməli, sosial
məsafəni qorumalı, tibbi maskadan
istifadə etməlidir. Biz pandemiyanı
yalnız birlikdə məğlub edə bilərik.

Səhər İSMAYILOVA,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti
Başçısı Aparatının sektor müdiri,
politoloq

Pandemiya turizm sahəsinə
mənfi təsir göstərmişdir

Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yaratdığı böhran nəticəsində
turizm sektorunda müşahidə olunan
tənəzzül digər ölkələrdə olduğu kimi,
Azərbaycanda da müşahidə olunmaqda
davam edir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin
məlumatına əsasən, 2020-ci ildə
Azərbaycana dünyanın 155 ölkəsindən
795,7 min və ya 2019-cu illə müqayisədə
4 dəfə az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan
şəxs gəlmişdir.
Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir ki, koronavirus infeksiyasının yayılmasının
qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası ilə qonşu dövlətlər arasında dövlət
sərhədində məhdudlaşdırıcı rejimin, eləcə
də dünyanın əksər ölkələrində vətəndaşların
səfərlərinə müvəqqəti məhdudiyyətlərin tətbiq
olunması 2020-ci ilin aprel-dekabr aylarında
ölkəmizə gələnlərin sayında kəskin azalmaya səbəb olmuş və baş tutmuş səfərlər əsas
etibarilə qeyri-turizm məqsədilə həyata keçirilmişdir.
2020-ci ildə ölkəmizə gələnlərin 28,3 faizi
Rusiya Federasiyası, 23,2 faizi Gürcüstan, 20,2
faizi Türkiyə, 9,1 faizi İran, 2,1 faizi Ukrayna, 1,6
faizi Hindistan, 1,5 faizi Səudiyyə Ərəbistanı,
1,1 faizi Qazaxıstan, hər birindən 1,0 faiz

Koronavirusa yoluxanların sayının azalması arxayınlıq yaratmamalıdır
Bu gün dünyanın ümumi bəlasına çevrilən koronavirus pandemiyasına
qarşı Azərbaycanda hərtərəfli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Cari ilin
yekunlarına həsr olunan videoformatdakı müşavirədə də Prezident İlham
Əliyev vurğuladı ki, ölkəmizdə pandemiya ilə bağlı vəziyyət tam nəzarətdədir:
“Koronavirus, əlbəttə ki, bütün dünya üçün çox böyük sınaq idi. Hesab edirəm
ki, Azərbaycan bu sınaqdan şərəflə çıxır. Vəziyyət tam nəzarətdədir. Operativ
tədbirlər nəticəsində yeni xəstəxanalar tikildi, laboratoriyalar alındı. Həkimlər
səfərbər olundu”.
Bəli, koronavirusla mübarizə
çərçivəsində dövlətimizin başçısının
vurğuladığı kimi, pandemiyanın tam
nəzarətdə saxlanılması, tibbi xidmətlərin
keyfiyyətinin daha yüksək səviyyəyə
çatdırılması, bu sahədə maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda,
maska istehsalı müəssisəsinin açılması,
yeni süni tənəffüs aparatlarının (ECMO)
alınması təmin edilib, təcili tibbi yardım
avtomobillərinin təminatı kimi mühüm
əhəmiyyətli işlər həyata keçirilib. Paralel
olaraq həkim çatışmazlığının qarşısının
alınması istiqamətində mühüm işlər görü-

lüb. Bəzi ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlıq
üçün operativ danışıqlar aparılıb, 5
ölkədən - İtaliya, Çin, Kuba, Rusiya və
Türkiyədən həkimlər dəvət edilib.
Vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunmasına yönələn məqsədyönlü strategiya
indiyədək bir neçə dəfə, hətta beynəlxalq
qurumlar tərəfindən də təqdir edilib.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu sahədə
respublikamızda atılan addımlara yüksək
qiymət verib, Azərbaycanın təcrübəsini
digər ölkələrə nümunə göstərib.
Birbaşa ölkə rəhbərinin ciddi nəzarəti
və tapşırıqlarına əsasən, pandemiyaya

qarşı gerçəkləşdirilən yuxarıda vurğuladığım çevik və operativ tədbirlər
infeksiyanın yayılmasını mümkün qədər
məhdudlaşdırmağa və sanitar-epidemioloji vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa imkan
verib, kütləvi yoluxmanın qarşısını alıb.
Əminliklə demək olar ki, koronavirusla
əlaqədar dövlətin həyata keçirdiyi qabaqlayıcı tədbirlər ölkəni böyük fəlakətdən
qoruyub. Azərbaycan COVID-19-la
mübarizəni bütün sahələrdə uğurla davam
etdirən və müsbət nəticələr qazanan
ölkələr sırasında yer alıb.
Yaxın dövrdə ölkəmizə COVID-19-a
qarşı vaksinin gətiriləcəyi də gözlənilir.
Yanvarın 6-da keçirilən müşavirədə
Prezident İlham Əliyev dedi: “Ümid edirik
ki, peyvənd bu ay ərzində Azərbaycana
gətiriləcək. Hər halda bütün kontraktlar imzalandı. Peyvəndin bir qədər gec
gətirilməsi bizdən asılı deyil. Ondan sonra
insanlar kütləvi qaydada bu peyvənddən
istifadə edəcək və canımız bu xəstəlikdən
qurtaracaq”.
Artıq ölkəmizdə yeni növ koronavirus
infeksiyasına qarşı vaksinasiya prosesinə

başlanılıb. Vaksinasiya strategiyasına
uyğun olaraq əvvəlcə səhiyyə işçiləri
peyvənd olunurlar. Hazırda peyvəndin birinci dozası vurulur. İkinci doza 21 gündən
sonra vurulacaq və bundan sonra həmin
şəxslərə sertifikat veriləcək.
Şəxsin vaksinasiya edilməsi üçün
həkim müayinəsi və göstərişi olmalıdır.
Vaksin vurduran şəxs mütləq olaraq 30
dəqiqə həkim nəzarətində olmalıdır. Bu,
vaksindən sonra yarana biləcək hər hansı
bir reaksiya ilə əlaqəlidir. Çinin “Sinovac” şirkətinin “CoronaVAC” vaksini
təhlükəsizdir, ondan sonra reaksiyalar
çox az halda qeydə alınır. Lakin baş
ağrısı, yorğunluq, halsızlıq, qızdırma,
hətta epileptik tutma da müşahidə edilə
bilər. Birinci vaksindən sonra orqanizm
koronavirusla mübarizəyə başlayır, qanda
antitellər yaranır. Antitellərin əmələ
gəlməsi ikinci vaksindən sonra 100 faizə
yüksəlir. Antitellərin qalma müddəti isə
insanın orqanizmindən asılıdır.
Vaksinasiya pandemiyanın yox
olmasına kömək edəcək. Lakin peyvənd
vurdurandan sonra arxayınlaşmaq olmaz.

Pandemiya bitənə qədər maska istifadə
edilməli, gigiyena qaydalarına, sosial
məsafə prinsiplərinə əməl olunmalıdır. Bu
virus sürətlə yayılma qabiliyyətinə malikdir. Hər yeni yoluxma halı bir neçə nəfərin
yoluxması və virusun zəncirvari yayılması
deməkdir. Ona görə də təkcə vaksinasiyaya arxayın olaraq digər qaydaları
diqqətdən kənarda saxlamaq olmaz.
Ümumiyyətlə, hazırda vətəndaşların
qaydalara riayət etməsi, müəyyən qadağaların tətbiq olunması, müxtəlif
müəssisələrin bağlanması, iş rejiminin
məhdudlaşdırılması və s. kompleks
tədbirlər nəticəsində yoluxma saylarında azalmalar, bəzən isə kəskin enmələr
nəzərə çarpır. Amma bu müsbət dinamika
vətəndaşları koronavirusla mübarizədən
çəkindirməməli, əksinə, görünməz
düşmənlə daha qətiyyətlə vuruşmağa sövq
etməlidir. Unutmayaq ki, qaydalara əməl
etməkdən başqa bizim güclü silahımız
yoxdur.

Nizaməddin QASIMOV,
tibb elmləri doktoru

olmaqla Pakistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
və Türkmənistan, hər birindən 0,9 faiz olmaqla
Küveyt və Böyük Britaniya, 0,8 faizi Belarus,
hər birindən 0,7 faiz olmaqla Özbəkistan və
İraq, 0,5 faizi İsrail, hər birindən 0,4 faiz olmaqla
Almaniya və İtaliya, 4,5 faizi digər ölkələrin
vətəndaşları, 0,1 faizi isə vətəndaşlığı olmayan
şəxslər olmuşdur.
2020-ci il ərzində Çindən gələnlərin sayı
16,7 dəfə, Cənubi Koreyadan - 13,8 dəfə,
İsraildən - 11,1 dəfə, Yaponiyadan - 10,2 dəfə,
Polşadan - 10,0 dəfə, İraqdan - 9,8 dəfə,
Səudiyyə Ərəbistanından - 9 dəfə, Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərindən - 8,6 dəfə, Macarıstandan
- 8,3 dəfə, Omandan - 7,5 dəfə, Kanadadan 7,4 dəfə, ABŞ-dan - 7,2 dəfə, Qətərdən - 6,7
dəfə, Türkmənistandan - 6,3 dəfə, Fransadan
- 6 dəfə, Almaniyadan - 5,8 dəfə, Qazaxıstandan - 5,6 dəfə, Niderlanddan - 5,3 dəfə, Böyük
Britaniyadan - 5,2 dəfə, Misirdən - 5,1 dəfə
azalmışdır.
Ümumilikdə, Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən
gələnlərin sayı 5,9 dəfə azalaraq 23 min nəfər,
körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 5 dəfə
azalaraq 110,7 min nəfər, MDB ölkələrindən
gələnlərin sayı 4,2 dəfə azalaraq 273,4 min
nəfər olmuşdur.
Ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin 70 faizi dəmir yolu və
avtomobil, 27,6 faizi hava, 2,4 faizi isə dəniz
nəqliyyatından istifadə etmişdir.
2019-cu illə müqayisədə xarici
ölkələrə gedən Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının sayı 4,8 dəfə azalaraq 1 milyon
164,6 min nəfər olmuşdur. Ölkə vətəndaşlarının
29,2 faizi İrana, 26,4 faizi Gürcüstana, 18,9 faizi
Rusiya Federasiyasına, 16,4 faizi Türkiyəyə, 9,1
faizi digər ölkələrə səfər etmişdir.
2020-ci ildə xarici ölkələrə səfər edən
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
73,2 faizi dəmir yolu və avtomobil, 23,8 faizi
hava, 3,0 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə
etmişdir.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti
qaynaq aparatı və qaynaq
aparatlarının tənzimləyicisi
üçün reostatların satın alınması
məqsədilə müsabiqə elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla
elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət
üçün son müddət 2021-ci il yavarın 28-i saat
18.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan – Bakı, Heydər Əliyev prospekti
152,”Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, daxili
– 1263.
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“Türkiyə Almaniya ilə dialoqu
aktivləşdirməyə hazırdır”
Türkiyənin Xarici İşlər naziri
Mövlud Çavuşoğlu Ankarada
almaniyalı həmkarı Hayko Maas
ilə görüşüb. Dünən iki ölkənin XİN
rəhbərləri bir çox mühüm ikitərəfli
məsələləri, eləcə də Türkiyə ilə
Avropa İttifaqı (Aİ) arasındakı
mövcud münasibətləri müzakirə
ediblər. Bu barədə “Anadolu”
agentliyi məlumat yayıb.

Tayland
Hökumətin qərarı
Tayland
hökuməti 2016cı ildən bəri
müzakirə olunan
turizm vergisinin
tətbiqinə başlayır.
Qərara əsasən
ölkəyə səfər edən
şəxslərdən 10
dollar (təxminən,
17 manat - red.)
məbləğində turizm vergisi alınacaq.
Məlumatda qeyd edilir ki, pandemiya səbəbindən,
böyük ölçüdə turistlərdən asılı olan ölkə iqtisadiyyatı
zəiflədiyindən hökumət 10 ABŞ dolları məbləğində turizm
vergisi tətbiq etməyə hazırlaşır.
Qeyd olunur ki, Tayland 2021-ci ildə 10 milyon nəfərə
yaxın turist qəbul etmək niyyətindədir.
Xəbəri BBC yayıb.

İtaliya
Etna vulkanı püskürüb
İtaliyanın
Siciliya adasında
yerləşən Etna
vulkanı yenidən
fəaliyyətə keçib.
Gecə saatlarında
fəallaşan vulkan metrələrcə
yüksəkliyə lava
püskürüb, ətrafa böyük miqdarda kül səpələyib.
Qeyd edək ki, ildə bir neçə dəfə fəallaşan Etna vulkanında partlayışla müşayiət olunan sonuncu böyük
püskürmə 1992-ci ildə baş verib.
Xəbəri TASS yayıb.

Türkiyənin Xarici İşlər
naziri görüşdən sonra paytaxtda keçirilən mətbuat konfransında deyib: “Aİ rəhbərliyi
tərəfindən son vaxtlar atılan
bir çox müsbət addımlar
Ankara ilə Brüssel arasında
münasibətlərdə daha pozitiv
gündəm üçün imkanlar yaradıb”.
M.Çavuşoğlu, həmçinin
qeyd edib ki, Türkiyə Almaniya ilə ikitərəfli dialoq mexanizmlərini də
aktivləşdirməyə hazırdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, qarşı tərəf
də hazırda məhz bu prinsipdən
çıxış edir ki, bu, hər iki ölkənin
maraqlarına uyğundur.

Almaniyanın Xarici İşlər
naziri ölkəsinin Türkiyə
ilə hərtərəfli əlaqələrin
dərinləşməsində maraqlı olduğunu bildirib, eyni zamanda
Türkiyə ilə Aİ arasında inam və
etimadın güclənəcəyinə ümid
etdiyini bildirib.
H.Maas mətbuat konfransında bir sıra regional
məsələlərə, o cümlədən
Ankara-Afina arasındakı
münasibətlərə də toxunub.
Onun sözlərinə görə, Şərqi
Aralıq dənizində Türkiyə
ilə Yunanıstan arasında
yaranmış gərgin vəziyyət,
bütövlükdə mürəkkəb kimi
səciyyələndirilsə də, proble-

“Rosneft”
şirkəti Rusiyanın
enerji bazarında
kapitalizasiyaya
görə yenidən birinci yerə qalxıb.
Məlumata
görə, “Rosneft” reytinq
cədvəlində “Qazprom”u qabaqlayaraq, ilk pilləyə yüksəlib.
Belə ki, “Rosneft”in kapitalizasiyası 73,5 milyard dollar,
“Qazprom”da isə 72,4 milyard dollar təşkil edib.
Xəbəri RİA “Novosti” yayıb.

Cənubi Koreya
Bu seriya satışdan çıxarılır
"Samsung
Electronics" şirkəti
ötən həftə qabaqcıl "Galaxy S21"
seriyasını təqdim
etdikdən və ilkin
sifarişlərin qəbuluna
başladıqdan sonra
ötənilki "Galaxy S20"
seriyasını satışdan çıxarmağa başlayıb.
Hazırda "Samsung" şirkəti "Galaxy S21" və "Galaxy
S21 Ultra" smartfonları üçün ilkin sifarişlərin qəbulunu
aparır. Açıq satışlara yanvarın 29-da birinci regionlarda, o
cümlədən ABŞ-da başlamaq nəzərdə tutulur.
Xəbəri IXBT yayıb.

Türkiyə
“Kayserispor” heyətini gücləndirib
Türkiyənin
“Kayserispor”
klubu heyətini
yeni futbolçularla gücləndirib.
Super Liqa
təmsilçisi
müdafiəçi Uğur
Demirokla
yarımmüdafiəçi
Ramazan Civeleki heyətinə qatıb.
Bir müddət öncə “Konyaspor”la yollarını ayıran 32 yaşlı
Uğur Demirokla mövsümün sonuna kimi müqavilə imzalanıb. 24 yaşlı Ramazan Civelek isə “Fatih Karagümrük”dən
transfer olunub. O da yaxın günlərdə Kayseriyə gələrək
rəsmi müqaviləyə imza atacaq.
Xəbəri “kayserispor.org.tr” yayıb.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ prezidentinin andiçmə mərasimində
təhlükəsizliyə xüsusi diqqət yetirilir

min həllini mümkünsüz hesab
etmək olmaz.
Türkiyənin xarici siyasət
idarəsinin rəhbəri isə
həmkarının sözlərinə cavab
olaraq vurğulayıb ki, rəsmi
Ankara Afina ilə hər zaman hər
hansı bir məsələni müzakirə
etməyə hazırdır, lakin bunun
üçün qarşı tərəf də konstruktiv yanaşma sərgiləməlidir.
M.Çavuşoğlunun sözlərinə
görə, təəssüf ki, Yunanıstan
hökuməti regionda təxribat
xarakterli hərəkətlərini davam
etdirir.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Millerin bəyanatında
bildirilir: “Biz hər hansı daxili
təhlükə ilə bağlı məlumat
almamışıq. Bununla yanaşı,
paytaxtda təhlükəsizliyi təmin
etmək üçün hər cür tədbir
görürük”.
O qeyd edib ki, yanvarın
20-də Baydenin andiçmə
mərasimində təhlükəsizliyi
ABŞ Milli Qvardiyasının
25 min döyüşçüsü təmin
edəcək. Bundan əlavə,
təhlükəsizlik məsələlərinə
Federal Təhqiqat Bürosu da
cəlb olunacaq.
Xatırladaq ki, bu dəfə
ABŞ prezidentinin andiçmə
mərasimində təhlükəsizlik

Da Vinçinin tələbəsinin 450 milyon dollarlıq rəsmi tapıldı
Neapolda mənzillərdən birində Leonardo
da Vinçinin tələbələrindən birinin işi sayılan
"Dünyanın xilaskarı" tablosunun oğurlanmış
surəti tapılıb. Bu barədə yanvarın 18-də
“Daily Mail” nəşri məlumat yayıb.

Rusiya
Ölkənin ən varlı şirkəti

ABŞ-ın yeni seçilmiş
prezidenti Co Baydenin
andiçmə mərasimi
zamanı heç bir daxili
təhlükə olmayacaq. Bu
barədə ABŞ Müdafiə
nazirinin səlahiyyətlərini
icra edən Kristofor Miller
bəyan edib. Məlumatı
“İnterfaks.ru” verib.

Rəssamın orijinal əsəri
dünyanın ən bahalı rəsm
əsəri hesab olunur. Səudiyyə
şahzadəsi onu 450 milyon
dollara satın alıb.
Bu rəsmin surəti Neapoldakı Müqəddəs Dominik

Bazilikini bəzəyirdi, ancaq
iki il əvvəl oğurlanmışdı.
İtmiş rəsm yerli sakinlərdən
birinin mənzilində tapılıb.
Tablo dərhal hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən nəzarətə
alınıb.

Sənətşünaslar tapılan
nüsxənin yüksək qiymətə
malik olduğuna əmindirlər. Bu
rəsm XV əsrdə yaradılmışdır.
Sənət əsəri tapılandan dərhal
sonra polis onu əvvəlki yerinə
qaytarıb.
2020-ci ilin noyabrında məlumat verilmişdi ki,
Avstriya və İtaliya alimləri
Leonardo da Vinçinin yeddi
eskizindəki mikrobiotanı
araşdırarkən gözlənilmədən

onlarda bakteriya və insan
DNT-sini aşkar ediblər.
Mütəxəssislər belə qənaətə
gəliblər ki, rəsmlərdəki bəzi
mikroorqanizmlər restavratorların onlarla qarşılıqlı
əlaqəsinin nəticəsidir.
Bəzilərinin isə uzun müddət
əvvəl milçəklər vasitəsilə
rəsmlər üzərinə düşdüyü
ehtimal edilir.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Qaxda qar örtüyünün
hündürlüyü 42 santimetrə çatıb

məsələsinə xüsusi diqqət
yetirilir. Çünki demokratlar
prezident kürsüsünü tərk
edən Donald Trampın aqressiv tərəfdarlarının etiraz
aksiyası keçirə biləcəyindən
ehtiyat edirlər.
Əslində, bir gün əvvəl
ölkənin təhlükəsizlik
qüvvələri “təhlükəsizliyə
xaricdən təhdid”lə əlaqədar
Konqresin binasını blokadaya almışdılar. Konqres administrasiyasının bununla bağlı
məlumatında bildirilirdi: “Bu
təhlükə ilə bağlı bütün binaların giriş-çıxışları bloklandı”.
Konqresdə akkreditasiya olunmuş jurnalistlər

bildirmişdilər ki, kompleksin
ərazisində olan adamlar binaları özbaşına tərk
etməmək haqqında xəbərdar
olunmuşdular. Eyni zamanda, ABŞ-ın yeni prezidentinin
andişmə mərasiminə hazırlıq tədbirlərinin keçirildiyi
zonadan da insanlar təxliyə
edilmişdi.
Həmin gün Vaşinqtonda
Kapitoli yaxınlığında yanğın
da baş vermişdi. Bir qədər
sonra məxfi xidmət yanğının
söndürüldüyünü bildirmişdi.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Dünyanın ən
yaxşı futbol klubları
 “Goal.com”un yaydığı məlumata
görə, dünyanın ən yaxşı futbol klublarının yeni
reytinq siyahısı tərtib edilib.
Beynəlxalq
Futbol Tarixi və
Statistikaları Federasiyasının (İFFHS)
tərtib etdiyi siyahıya
260 xalla "Bavariya"
başçılıq edir. "Palmeyros" (Braziliya)
230 xalla 2-ci, PSJ
226 xalla 3-cüdür.
Qeyd edək ki, 2020-ci ilin yekunlarına əsasən tərtib
edilən siyahıda ölkəmiz yalnız bir komanda - "Qarabağ"la
təmsil olunub. 80 xalı olan Ağdam təmsilçisi 147-ci
pillədə qərarlaşıb. “Qarabağ”la bu pilləni “Sauthempton” (İngiltərə), “Atletiko Mineyro” (Braziliya), “Viktoriya”
(Çexiya) və “Penyarol”la (Uruqvay) bölüşdürür. “Qarabağ”
klubu dünyanın ən yaxşı 401 klubunun yer aldığı siyahıda
“Everton”, “Nyukasl” (hər ikisi İngiltərə), “Xetafe”, “Selta”,
“Valensiya” (hamısı İspaniya), “Beşiktaş”, “Fənərbaxça”,
"Alanyaspor" (hamısı Türkiyə) kimi klubları qabaqlayıb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" 2019-cu ildə bu siyahıda 80-ci
pillədə qərarlaşmışdı.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

 Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən
əksər rayonlarda hava yağıntılı olub.

Sarıbaş, Zaqatala, Oğuz, Şəki,
Qəbələ, Balakən, Göygöl, Quba, Gədəbəy,
Qrız, Daşkəsən, Ağdərə (Ordubad), Qusar, Şabran, Şahbuz, Naxçıvan, Altıağacda qar yağıb.
Qar örtüyünün hündürlüyü Sarıbaşda
(Qax) 42, Kişçayda (Şəki) 15, Gədəbəydə
7, Göygöldə 6, Daşkəsən, Qrızda 5, Oğuz,
Şəki, Quba, Altıağacda 2, Ağdərə (Ordubad), Qəbələ, Qusar, Xaltanda 1 sm olub.
Yağışın miqdarı Şəmkir, Ağstafada
3, Tovuz, Gəncə, Zərdabda 2, Nabran,

Göyçay, Tərtər, Bərdə, Mərəzə, Lənkəran,
Cəfərxan, Sabirabad, Astara, Kürdəmir,
Bakı, Sumqayıt, Binədə 1 mm olub.
Qərb küləyi Naftalanda arabir 30, Neftçalada 25, Xınalıqda 24, Daşkəsəndə 23,
Gəncədə 20, Gədəbəy, Yardımlı, Şəmkir,
Tərtərdə 16 m/s olub. Bakıda və Abşeron
yarımadasında: Qum adasında 20, Neft
Daşları, Pirallahıda 16 m/s-dək güclənib.
Neft Daşları stansiyasının məlumatına
əsasən dənizdə dalğanın hündürlüyü 2.9
metrə çatıb.

Bu gün ölkə ərazisində yağıntının
intensivləşəcəyi, havanın temperaturunun
daha 4-5 dərəcə aşağı enəcəyi, dağlıq və
dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, aran
bölgəsində isə yağışın sulu qara keçəcəyi
gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda
havanın şaxtalı keçməsi yolların buz bağlamasına səbəb olacaq.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Qazaxıstanda kütləvi peyvəndləmə başlayır
 Qazaxıstan səhiyyə naziri Aleksey
Tsoy Rusiyanın "Sputnik V" peyvəndinin
ölkədə kütləvi vurulmasına fevralın 1-dən
başlanılacağını açıqlayıb. Bu barədə "Anadolu"
agentliyi məlumat yayıb.
Nazir qeyd edib ki,
Qazaxıstanda koronavirusa
yoluxmanın pik həddi mart
ayında gözlənilir. Proqnozlara
görə mart ayında yoluxma

sayı gündəlik 3 minə qədər
arta bilər.
Məlumatda qeyd
edilir ki, ölkəyə “Sputnik
V” peyvəndinin idxalına

ÂÂ Yanvarın 20-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir
yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi
əsəcək. Gecə 0 dərəcəyə yaxın, gündüz 1-3,
Bakıda gecə 0, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək,
nisbi rütubət 80-90 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında arabir
qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv
olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq.Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 3-8, gündüz 0-3° şaxta
olacaq. Yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
arabir qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə
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yanvarın 20-də icazə
veriləcək. Koronavirus
infeksiyasına qarşı peyvəndin
mərhələli şəkildə həyata
keçiriləcəyi proqnozlaşdırılır.
İlk mərhələdə bu il fevralın
1-də tibb müəssisələrinin
işçilərinin, ikinci mərhələdə
mart ayında – ali, orta təhsil
müəssisələrinin müəllimləri,

intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 4-7,
yüksək dağlıq ərazilərdə 10-13°, gündüz 0-4°
şaxta olacaq. Yolların buz bağlayacağı ehtimalı
var.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında arabir qar yağacağı gözlənilir. Axşam tədricən kəsiləcək. Gecə
və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 3-6° 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. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı
ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

üçüncü mərhələdə isə aprel
ayında internat məktəbləri,
məktəbəqədər təhsil
müəssisələri müəllimləri,
tələbələr, xroniki xəstəlikləri
olan insanlara peyvənd
vurulacaq.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

Gecə 2-6° şaxta, gündüz 2° şaxtadan 2°-dək isti,
dağlarda gecə 5-8, 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 yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-3, gündüz
3-6° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında arabir yağıntılı olacağı,
bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 1-3, gündüz 3-6° isti, dağlarda gecə 2-4°
şaxta, gündüz 0-2° şaxta olacaq.

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

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

Azərbaycanda koronavirus
infeksiyasından 949 nəfər sağalıb,
305 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 949 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 305 yeni
yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 10 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 227 min 696 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 216 min
720 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3032 nəfər vəfat edib. Aktiv
xəstə sayı 7944 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 328 min 507 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 6915-dir.

“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Bakının Nizami rayon 7 nömrəli doğum evinin baş
həkimi Leyla Seyidbəyova və doğum evinin kollektivi
həkim, mama-ginekoloq Gülgün İsmayılovaya anası
ZENFİRA XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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