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Prezident İlham Əliyevin Hacıqabul rayonuna səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 20-də Hacıqabul rayonuna səfərə gəlib.
Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin Hacıqabul
şəhərinin mərkəzində ucaldılmış

abidəsini ziyarət edərək önünə gül
dəstəsi qoydu.
Hacıqabul Rayon İcra

Prezident İlham Əliyev Hacıqabul Sənaye
Məhəlləsinin açılışında iştirak edib

Hakimiyyətinin başçısı Rüstəm
Xəlilov rayonda görülən işlər barədə
dövlətimizin başçısına məlumat verdi.

AZƏRTAC

Hacıqabul–Muğan avtomobil yolu
yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib
Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib


Aprelin 20-də Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin açılışı
olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda
iştirak edib.


Aprelin 20-də Hacıqabul–Muğan
avtomobil yolu yenidənqurmadan sonra
istifadəyə verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak
edib.
Dövlətimizin başçısına uzunluğu 11,5 kilometr olan
yolun texniki göstəriciləri barədə məlumat verildi.
Bildirildi ki, yolun yenidən qurulması 32 min nəfərin
yaşadığı 2 yaşayış məntəqəsi arasında əlaqəni
gücləndirəcək. Eyni zamanda, əhalinin həm Bakı–Ələt–
Qazax–Gürcüstan ilə dövlət sərhədi yoluna, həm də
Hacıqabul-Şirvan yolu vasitəsilə digər şəhər və rayonlara
rahat çıxışı təmin edəcək.
Qeyd edək ki, ölkəmizdə yollar yeniləndikcə, kənd
təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə də inkişaf baş verir,
bölgələrdə iqtisadi canlanma müşahidə olunur.

AZƏRTAC

Dövlətimizin başçısı, əvvəlcə,
sənaye məhəlləsində yerləşən
“Azərmaş” zavodu ilə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, bu müəssisə
1500 ədəd yük və xüsusi təyinatlı avtomobil istehsal etmək imkanına malikdir.
Prezident İlham Əliyev: Bunların
qiyməti neçəyədir?
Maşın və Avadanlıq İstehsalçıları
Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri
Emin Axundov: Cənab Prezident,
17 min manatdan başlayır, 130 min
manatadək.
Prezident İlham Əliyev: Birinci
mərhələdə nə vaxt maşınların istehsalı
nəzərdə tutulur?
Emin Axundov: Yaxın zamanlarda
– bir ay, ay yarım ərzində.
Prezident İlham Əliyev: Yəni,
dərhal?
Emin Axundov: Bəli, cənab
Prezident.
Qeyd edək ki, bu zavod gələcəkdə
daxili bazarın tələbatını ödəməklə
yanaşı, ixrac potensialını artırmağı da
hədəfləyir.
Dövlətimizin başçısı müəssisəni işə
saldı.

Müəssisə Hacıqabul rayonunda 100
nəfərdən çox insanın məşğulluğunu
təmin edəcək.
Bu zavodda Özbəkistan və Rusiya ilə birgə layihələr icra olunacaq.
Beləliklə, bu müəssisənin istifadəyə
verilməsi rayonun iqtisadi inkişafı üçün
böyük təkan olmaqla yanaşı, ölkəmizdə
avtomobil sənayesinin formalaşmasında
mühüm rol oynayacaq.
***
Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində
yaradılan müəssisələrdən biri də “Elberg” tikinti materialları üçün avadanlıqların istehsalı zavodudur. Bu müəssisə
Azərbaycanda ilk təcrübədir.
Zavodla tanış olan dövlətimizin başçısı müəssisəni işə saldı.
Məlumat verildi ki, burada tikinti materialları - gips, əhəng, kərpic, alçipan və
digər inşaat materialları istehsal edən
zavodların layihələndirilməsi və quraşdırılması həyata keçiriləcək.
Prezident İlham Əliyev: Qarabağ
zonasında da sənaye parkları olacaq.
İndi İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələnin
üzərində işləyir. Qarabağ zonasında
mütləq belə müəssisələr yaradılmalıdır

ki, insanları biz işlə təmin edək. Həm də
ki, bu zonanın potensialından maksimum dərəcədə istifadə edək.
Müəssisə il ərzində iki zavodu “açartəhvil” prinsipi ilə qurmaq imkanına
malikdir. Fəaliyyətə başlaması ilə ölkədə
istehsal avadanlıqları və qurğularına
olan tələbatı qismən ödəməklə yanaşı,
yeni ixrac imkanları da yaranacaq.
Sahibkar Elxan Bəşirov dedi ki, ilk
növbədə, Hacıqabulda iş yerləri açmaq
üçün burada istehsalat sahəsi yaratmaq
istədik. Bizim işimiz tikinti materialları istehsal etməkdir. Burada xammal
olmadığı üçün tikinti materialları istehsal
edən zavodlar hazırlamağı qərara aldıq.
Bu layihə Azərbaycanda ilk dəfədir ki,
reallaşdırılır. Biz “açar-təhvil” prinsipi ilə
işləyəcəyik. Belə təcrübə dünyada da
var.
***
Sonra Prezident İlham Əliyev “Uyusal Ambalaj” plastik su qabları istehsalı
müəssisəsinin açılışını etdi.
Məlumat verildi ki, müəssisədə il
ərzində müxtəlif ölçülü 350 min ədəd su
qabı istehsal olunacaq. Azərbaycanda
15 ildir fəaliyyət göstərən şirkət artıq məhsullarını Hacıqabul Sənaye
Məhəlləsində istehsal edəcək.

(ardı 2-ci səhifədə)
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Məhsulun keyfiyyəti və qiyməti
məsələsinə gəldikdə isə Cengiz Aygör
deyib ki, Azərbaycanda su istehsal
edən müəssisələrə qab satırıq. Artıq
xarici bazardan məhsul almağa ehtiyac
yoxdur. Yerli istehsal qiymətlərə də təsir
edəcək. Keyfiyyət və qiymət sahəsində
də üstünlüklər var.

***

Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin
digər rezidenti “Plasstech” zavodudur.
Müəssisə ildə 600-900 ton yüngül tara
istehsal etmək gücündədir.
Prezident İlham Əliyev: Tələbat nə
qədərdir?
Sahibkar: Bizdə tələbat 500 ton arasındadır. Ölkədə tələbat böyükdür.
Prezident İlham Əliyev: Bizim tara
istehsal edən bir şirkət də var. Mən onların müəssisələrində də olmuşam.

Dövlətimizin başçısı müəssisəni işə
saldı.
Qeyd edək ki, bu taralardan kənd
təsərrüfatı məhsullarının daşınması və
qablaşdırılması zamanı istifadə olunur.

***
Sənaye məhəlləsində istifadəyə
verilən müəssisələrdən biri isə gübrə
istehsalı ilə məşğul olan “AzAgromila”
müəssisəsidir.

Prezident İlham Əliyev Hacıqabulda
fermer Elşən Xəlilovun pambıq
tarlasında səpin prosesini izləyib
 Aprelin 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Hacıqabul rayonunun Meyniman kəndinin ərazisində
fermer Elşən Xəlilovun 10 hektarlıq pambıq tarlası ilə tanış olub.
Dövlətimizin başçısı əkin sahəsində pambıq səpininə start verilməsi
prosesini izləyib.
Pambıqçılıqda əvvəlki illərlə
məhsuldarlığı müqayisə edən
Prezident İlham Əliyev dedi: Altı il bundan əvvəl mən bu məsələ ilə maraqlananda pambıqçılıq demək olar ki, batırdı,
cəmi 30-35 min ton yığılmışdı. Keçən il
isə 336 min ton, 10 dəfə çox.
Qeyd edək ki, 2015-ci ildən
dövlətimizin başçısının kənd
təsərrüfatının bir çox sahələrinə xüsusi
yanaşmasının şahidi olduq. Nəticədə
məhsuldarlıq dəfələrlə artdı, xüsusi
stimullaşdırıcı tədbirlər görüldü. Faktların
müqayisəli təhlili onu deməyə əsas verir
ki, Azərbaycan üçün ənənəvi sayılan
pambıqçılıq dirçəlib. Ölkədə hər hektardan məhsuldarlığın 30 sentnerdən yuxa-

rı olduğu cəmi 3 il qeydə alınıb. Konseptual yanaşmanın tətbiq olunduğu 2015-ci
ildə bu rəqəm 2 dəfə aşağı idi. Görülən
kompleks tədbirlər artıq tarixi maksimuma yenidən çatmağı şərtləndirib.

(ardı 3-cü səhifədə)

Müəssisədə ildə 600 min ton gübrə
istehsal olunacaq.
Prezident İlham Əliyev müəssisəni
işə saldı.
Qeyd edək ki, Sənaye Məhəlləsini
seçərkən sahibkarların ən çox diqqət
yetirdiyi məsələ məkanın coğrafi və infrastruktur baxımından əlverişli olmasıdır.
Sahibkar Ramazan Karaşahir dedi ki,
Hacıqabul Sənaye Məhəlləsi Ələt Ticarət
Limanına yaxın məsafədə yerləşir. Biz

müəssisəmizi yaradarkən bu amili
nəzərə almışıq. Müəssisəmizdə orqanik
tərkibli gübrələr istehsal olunur.
Xatırladaq ki, Hacıqabul Sənaye
Məhəlləsində ümumilikdə müxtəlif istehsal sahələri üzrə 10 müəssisə qurulub
və sahibkarlar tərəfindən bu layihələrin
icrasına  45,44 milyon manat investisiya
cəlb olunub. Sənaye Məhəlləsində mövcud layihələr üzrə 364 iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulub.

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov
bildirib ki, ölkəmizdə sənayeləşmə
artıq iri şəhərlərlə yanaşı, regionları da
əhatə edir. Fəaliyyətdə olan sənaye
məhəllələrinə indiyədək 73 milyon manatdan çox sərmayə yatırılıb, 286 iş yeri
açılıb. Rezidentlər 96 milyon manatdan
çox məhsul satışını həyata keçiriblər.

AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyev Hacıqabulda Hacıqabulda “Agro Dairy” MMC-nin
aqroparkının təqdimatı olub
fermer Elşən Xəlilovun pambıq
tarlasında səpin prosesini izləyib

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Ötən il hər hektardan məhsuldarlıq
33,6 sentner təşkil edib.
Sonra fermer Elşən Xəlilovun pambıq tarlasında səpinə start verildi.
Bu il Hacıqabulda 300 hektar sahədə
pambıq əkini aparılacaq. Artıq əkinlə
bağlı tədarükçü şirkət 34 fermerlə müvafiq müqavilələr imzalayıb, onlar lazımi
texnika və toxumla təmin ediliblər.
Prezident İlham Əliyev: Deməli,
indi 2600 manat alacaqsan.
Elşən Xəlilov: Bəli, orada hər kiloqrama da 10 manat.
Prezident İlham Əliyev:

Alış qiyməti də artıb?
Elşən Xəlilov: Bəli.
Prezident İlham Əliyev: Ona görə
dövlət hər şeyi edib. Belə müasir texnikalar, bu traktorlar hamısı bizdə istehsal
olunur?
Elşən Xəlilov: Bəli, cənab
Prezident.
Prezident İlham Əliyev: Kombaynlar da ən qabaqcıl texnologiyalar
əsasında hazırlanıb.
Azərbaycan pambıqçılığın inkişafı
üçün mövcud dəstək mexanizmləri
sırasına aqrotexniki dəstək, yəni,
fermerlərin toxum, gübrə, pestisid,
herbisid, dərmansəpən maşınlar,

kultivasiya işini həyata keçirən texnikalarla təminatı, dövlət xətti ilə ölkəyə
kifayət qədər ən müasir pambıqyığan
kombaynların gətirilməsi, satışa yardım – tədarükçü şirkətlərin müqavilə
əsasında məhsulun hər tonunu sortdan asılı olaraq 550-650 manata satın
alması, subsidiyaların ayrılması daxildir.
Dövlət fermerlərə pambıq sahəsinin hər
hektarına görə 260 manat, təhvil verilən
pambığın hər tonuna görə 100 manat
subsidiya ödəyir. Subsidiyalar pambıqçıların “Fermer kartı”na köçürülür.

AZƏRTAC

Hacıqabulda 110/35/10 kilovoltluq
“Qarasu” yarımstansiyası istismara verilib

 Aprelin 20-də Hacıqabulda 110/35/10 kilovoltluq “Qarasu”
yarımstansiyası istismara verilib. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.

“Azərişıq” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov
dövlətimizin başçısına yarımstansiyada
yaradılan şərait barədə məlumat verdi.

(ardı 4-cü səhifədə)

 Aprelin 20-də Hacıqabul
rayonunda “Agro Dairy” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC)
aqroparkının təqdimatı olub.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə
iştirak edib.
Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatının ən
müasir texnologiyalar və elmi əsaslar
üzərində inkişafı dövlətimizin başçısının aqrar siyasətinin mərkəzində
duran məsələlərdən biridir. Aqroparkların yaradılması və fəaliyyəti məhz bu
prinsiplərlə həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyevə məlumat
verildi ki, “Agro Dairy” MMC regionlarda kənd təsərrüfatı infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, müasir texnika
və innovasiyaların tətbiqi ilə yüksək
məhsuldarlığa malik keyfiyyətli məhsul
əldə etmək məqsədilə layihələr həyata
keçirir. Onlardan Samux rayonunun
Qaraağaclı kəndi ərazisində ümumi
sahəsi 2698 hektar, Tovuz rayonunun
Ceyrançöl ərazisində 7000 hektar
və Padarçöl (Hacıqabul, Şamaxı)
ərazisində 5000 hektar olan sahələrdə
intensiv bitkiçilik təsərrüfatı yaradılıb,
yeni ərazilər əkin dövriyyəsinə cəlb
edilib.
“Agro Dairy” MMC-nin
nümayəndəsi: Sizin tapşırığınıza
əsasən keçən ildən Samuxda biz
təcrübəmizi digərləri ilə bölüşürük.
Prezident İlham Əliyev: Bəli,
mən demişdim ki, bu təcrübəni başqa
təsərrüfatlara da ötürün. Edirsiniz onu?
“Agro Dairy” MMC-nin nümayəndəsi:

Bəli, cənab Prezident, edirik. Keçən
ilin oktyabrında biz Hacıqabulda təlim
mərkəzi tikdik və payız əkinindən
əvvəl fermerləri dəvət etdik, özümüz
onları gətirdik və onlara təlim keçdik.
Hazırda yazlıq əkinlərinin başlanması
ilə əlaqədar biz təlimləri yenidən təşkil
etmişik.
“Agro Dairy” MMC-nin Aqronomlar
Şurasının rəhbəri Kristof Hartiq işğaldan
azad edilmiş Ağdam və Füzulidə olduqlarını bildirdi, bu rayonların torpağının
münbit olduğunu qeyd etdi. Dedi ki,
lakin ermənilər torpağı pis vəziyyətə
salıblar. Orada torpağın vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən işlər
görülməlidir.
Qeyd edək ki, aqroparkda növbəli
əkin sistemi, intensiv aqrotexnologiyalar
tətbiq edilir, təkrar əkin həyata keçirilir.

Nəticədə ildə iki dəfə yüksək keyfiyyətli
məhsul almaq mümkün olur. İqtisadiyyat
Nazirliyi tərəfindən “Agro Dairy” MMCyə taxıl və yem bitkilərinin istehsalı
layihəsi üzrə investisiya təşviqi sənədi
verilib. Bu sənədlə MMC 23,4 milyon
manat məbləğində ƏDV-dən və gömrük
rüsumlarından azad edilib.
Müəssisə, həmçinin toxumçuluqla
məşğul olur və bu sahədə fəaliyyətini
“seleksiyaçı-toxumçu-əmtəəlik məhsul
istehsalçısı” prinsipinə əsaslanaraq
həyata keçirir. Toxum emalında
yeniliklərə gəldikdə isə, “Plug & Play”
texnologiyasının ölkəmizdə tətbiqinə
başlayıb. Layihələrin uğurlu icrası ilə
toxum idxalından asılılığının azalacağı
gözlənilir.

AZƏRTAC
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Hacıqabulda 110/35/10 kilovoltluq
“Qarasu” yarımstansiyası istismara verilib
(əvvəli 3-cü səhifədə)
Bildirildi ki, yarımstansiyanın
istismara verilməsi ilə ümumilikdə 10
mindən çox əhalinin elektrik enerjisi təchizatı daha da yaxşılaşdırılıb.
Yarımstansiyada quraşdırılan müasir
tipli eleqaz və vakuum açarları, mikroprosessor tipli rele mühafizə sistemi,
Komplekt Transformator Məntəqələri
və nəzarət-avtomatika qurğularının
elementləri birləşdirilərək vahid “Ağıllı
Şəbəkələrin İdarəetmə Mərkəzi”nə
qoşulub.
Diqqətə çatdırıldı ki, idarəetmə
mərkəzi sayəsində “Qarasu” yarımstansiyasından başlayaraq sayğaclara
qədər elektrik şəbəkəsi onlayn rejimdə
izlənilir, balansa nəzarət olunur, yarana
biləcək problemlərin aradan qaldırılması üçün operativ məlumatların
toplanılması, emal edilməsi, informasiya sistemlərinin monitorinqi, təhlili
sayəsində qabaqlayıcı tədbirlər görülür.
Prezident İlham Əliyev “Qarasu”
yarımstansiyasını işə saldı.
Qeyd edək ki, regionların in-

kişafı proqramlarının vacib tərkib
hissələrindən biri əhalinin və bölgələrdə
yaradılan sənaye müəssisələrinin
keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi ilə
təminatıdır. “Qarasu” yarımstansiyası
vasitəsilə Hacıqabul rayonu ərazisində

yerləşən sənaye obyektlərinin, ən
əsası, 250 min hektar əkin sahəsinin
suvarma sistemlərinin enerji təchizatı
həyata keçirilir.

AZƏRTAC

Hacıqabulda “Azərsun Şamaxı Aqropark”ın açılışı olub

 Aprelin 20-də Hacıqabulda “Azərsun Şamaxı
Aqropark”ın açılışı olub.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev açılışda iştirak edib.

Dövlətimizin başçısına aqroparkla
bağlı məlumat verildi.
Bildirildi ki, müəssisə 2 hissədən
– əkin sahələri və heyvandarlıq
kompleksindən ibarətdir. Heyvandarlıq kompleksində 2000 baş südçülük
istiqamətli olmaqla, 5000 baş iribuynuzlu
heyvan saxlanılır. Gündəlik süd istehsalı
50 tondur. Müəssisə gələn ildən etibarən
1000 baş damazlıq düyə yetişdirməyi
hədəfləyir. Kompleksdə Azərbaycanda
ilk dəfə embrion köçürülməsi həyata
keçirilib.
Aqroparka məxsus 4200 hektar əkin
sahəsində buğda, arpa, şəkər çuğunduru, qarğıdalı, yonca və müxtəlif növ
tərəvəzlər əkilir. Aqropark yaradılarkən
müasir suvarma sisteminin quraşdırılması nəzərə alınıb. Suvarma üçün ümumi

tutumu 2,6 milyon kubmetr olan iki süni
göl yaradılıb. Ərazidə ən müasir texnologiyaların tətbiqi ilə suvarma sistemi

qurulub. Ümumilikdə 77 milyon manat
sərmayənin yatırıldığı aqroparkda 200
nəfər daimi işlə təmin olunub. Bundan
əlavə, mövsümdə işçilərin sayı 500
nəfərə çatır.
Prezident İlham Əliyev aqroparkın
heyvandarlıq kompleksi və süni göl ilə
tanış oldu.
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Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsi
 Aprelin 20-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına müsahibə verib.
AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
Müxbir: Cənab Prezident, xoş
gördük Sizi. Cənab Prezident, bu gün
Hacıqabul rayonuna səfər etdiniz, bir
sıra sosial obyektlərin açılışında iştirak
etdiniz. Səfər təəssüratlarınız haqqında
istərdik məlumat verəsiniz.
Prezident İlham Əliyev: Təəssüratlar
çox müsbətdir. Hacıqabul rayonunda
həyata keçirdiyimiz işlərin nəticələrini
görürük. Vaxtilə qəbul olunmuş regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı uğurla
icra edilir. Bu proqram çərçivəsində, o
cümlədən Hacıqabul rayonunda böyük
işlər görülmüşdür. Bütün ölkə üzrə böyük
işlər görülmüşdür. Hacıqabulda bu işlər
artıq son mərhələdədir. İnfrastruktur
layihələrinə gəldikdə, deyə bilərəm ki,
Hacıqabulda qazlaşdırmanın səviyyəsi
yüz faizə çatıbdır. Rayon tam qazlaşdırılıb.
Elektrik enerjisi ilə təchizat xeyli yaxşılaşıb və bu gün artıq yeni yarımstansiyanın
açılışı da bunu göstərir. Çünki tələbat artıb.
İçməli su layihəsi hələ 2013-cü ildə icra
edilmişdir və Hacıqabul şəhəri içməli su
ilə təmin olundu. Kənd yollarının çəkilişinə
gəldikdə isə, bu yolların 75 faizi yenidən
çəkilib. Eyni zamanda, rayonda bir çox
sosial layihələr icra edilmişdir. Xəstəxana,
mədəniyyət obyektləri, 22 məktəb tikilib
və əsaslı şəkildə təmir edilib. Yəni, bütün
bunlar insanlar üçün gözəl şərait yaradır.
İnsanların yaşayış səviyyəsi yaxşılaşıb.
Biznes üçün şərait yaxşılaşıb. Bütövlükdə
bu gün açılışında iştirak etdiyim obyektlər
rayonun gələcək iqtisadi potensialını böyük
dərəcədə gücləndirəcəkdir.
– Cənab Prezident, bu gün Siz iki
aqroparkın fəaliyyəti ilə tanış oldunuz.
Bu aqroparkların fəaliyyətini necə
qiymətləndirirsiniz? Qeyri-neft sektorunun inkişafında bunun rolunu necə
dəyərləndirirsiniz?
– Bu, əlbəttə ki, Azərbaycanda kənd
təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatların tərkib hissəsidir. Böyük aqroparkların yaradılmasının əsas məqsədi
ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməkdir.
Təbii ki, eyni zamanda, kiçik fermer
təsərrüfatlarının inkişafı ilə bağlı praktiki
işlər görülür. Bu iki istiqamət üzrə kənd
təsərrüfatı inkişaf edir.
Aqroparkların üstünlüyü ondan ibarətdir
ki, burada daha bol məhsul yetişdirilir
və məhsuldarlıq da daha yüksəkdir. Bu,
təbiidir, çünki burada ən müasir aqrotexniki
tədbirlər tətbiq olunur.
Hacıqabul rayonu əhali baxımından o
qədər də böyük rayon deyil, 77 min əhalisi
var. Ancaq burada iki böyük aqropark
fəaliyyət göstərir və yüzlərlə yerli sakin bu
aqroparklarda işlə təmin edilibdir. Misal
üçün, torpağın münbitliyi baxımından
Hacıqabul ölkəmizin ən qabaqcıl rayonu
deyil. Torpağın keyfiyyəti digər rayonlarla
müqayisədə daha aşağıdır. Ancaq, buna
baxmayaraq, məhz Hacıqabulda bu aqroparkların yaradılması bizim siyasətimizin
uğurlu olmasından xəbər verir. Çünki
ən ağır yerlərdən biri də Hacıqabuldur.
Mənə bu gün hər iki aqroparkda verilən
məlumata görə, suvarılan sahələrdə
minlərlə hektar pivot altındadır. Burada
taxılçılıqdan məhsuldarlıq hektardan 60
sentnerdir, yəni, altı ton. Müqayisə üçün
deyə bilərəm ki, Hacıqabul rayonunda
məhsuldarlıq hektardan otuz sentnerdir. Ölkə üzrə təqribən otuz sentnerdən
bir qədər çoxdur. Ancaq iri fermer
təsərrüfatlarında məhsuldarlıq 60 sentnerdir, iki dəfə çoxdur. Əgər bu yanaşma bizim
bütün böyük təsərrüfatlarımızda və eyni
zamanda, kiçik fermer təsərrüfatlarında
tətbiq olunarsa, onda biz ərzaq
təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı işlərimizi
tamamlamış olacağıq.
Burada, eyni zamanda, digər məhsullar
da yetişdirilir. Bu təsərrüfatda, bu aqroparkda, eyni zamanda, heyvandarlıq da inkişaf
etdirilir. İki min baş cins inək gətirilibdir.
Onların sayı getdikcə beş minə çatacaq.
Burada sağılan süd yaxınlıqda yerləşən
Kürdəmir süd zavoduna göndərilir.
Beləliklə, südlə daxili təminat daha yüksək
faizlərə çatacaq və ümid edirəm ki, yaxın
bir neçə il ərzində Azərbaycan özünü südlə
tam təmin edəcək.
Bütövlükdə əlliyə yaxın aqroparkın
yaradılması nəzərdə tutulur. Onlardan bir
çoxu artıq fəaliyyətdədir. Ümumi investisiya qoyuluşu iki milyard manatdan
çoxdur. Əgər biz bu işləri özəl sektorla
birlikdə görməsəydik, bu investisiyaları

heç kim qoymazdı. Çünki dövlət həm
güzəştli şərtlərlə müəyyən məbləğdə
kreditlər verir, eyni zamanda, infrastruktur
layihələri həyata keçirir və özəl sektor üçün
şərait yaradır. Özəl sektor isə bu vəsaiti
təşkil edir. Son bir neçə il ərzində kənd
təsərrüfatına qoyulan iki milyard manat
vəsait çox böyük vəsaitdir. Bu aqroparklar
- “Aqro Dairy” və “Azərsun” aqroparkları
son 4-5 il ərzində yaradılmışdır. Bütün
ölkə üzrə aqroparklarda çalışanların sayı
yeddi mini ötüb. Bunlar kəndlərdə yaşayan
insanlar üçün iş yerləridir.
Biz daxili istehsalı və qeyri-neft sektorunu stimullaşdırırıq. Mən həm “Aqro
Dairy”da, həm də burada - “Azərsun”
aqroparkında onları idarə edən şəxslərə
tövsiyə etmişəm ki, azad olunmuş torpaqlarda, Qarabağda buna oxşar təsərrüfatlar
yaradılsın və bu istiqamətdə ilkin addımlar
atılmaqdadır.
Bu gün Hacıqabul rayonunda, eyni
zamanda, Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin
inkişafı ilə bağlı əlavə göstərişlər verilib.
Əlavə beş müəssisə yaradılacaq. 2017-ci
ildə mənim Sərəncamımla yaradılmış bu
Sənaye Məhəlləsi artıq beş müəssisəyə
sahibdir. Onların açılışı bu gün olub. Bu
müəssisələrə də on milyonlarla manat
sərmayə qoyulub. Bu da dövlət tərəfindən
irəli sürülmüş təşəbbüsdür. Biz sahəni
müəyyən etdik, infrastruktur layihələri
icra etdik, bütün kommunikasiyaları
çəkdik, hətta anqarları da dövlət hesabına
inşa etdik. Sahibkar da gəlib burada öz
sərmayəsini qoyub və müasir səviyyəli
məhsullar istehsal olunur. Bu məhsullar da
daxili tələbatı təmin edəcək.
Bu müəssisələrin arasında ən böyüyü, əlbəttə ki, avtomobil zavodudur.
Artıq avtomobil sənayesi Azərbaycanda
inkişaf edir və biz bu sahədə bir neçə ölkə
ilə bərabər çalışırıq. Növbəti mərhələdə
lokallaşmanı daha da artırmaq gündəlikdə
duran məsələlərdən biridir və biz buna da
nail olacağıq.
Baxın, əhali baxımından o qədər də
böyük olmayan Hacıqabul rayonunda
həm sənaye, həm kənd təsərrüfatı müasir
üsullarla inkişaf edir, məhsuldarlıq yüksəlir,
insanlar işlə təmin edilir. Beləliklə, bizim
gördüyümüz işlər öz praktiki nəticələrini
verməkdədir.
– Cənab Prezident, işğaldan azad
olunan ərazilərdə aqroparkların yaradılacağını qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə,
orada görülən işlər haqqında fikirlərinizi
bilmək istərdik.
– İndiki mərhələdə orada müxtəlif
istiqamətlər üzrə işlər görülür, minalardan
təmizləmə prosesi gedir. Burada ən böyük
çətinlik ondan ibarətdir ki, Ermənistan
tərəfi bizə mina xəritələrini vermir, bundan
imtina edir. Halbuki biz dəqiq bilirik ki,
onlarda belə xəritələr var. Sadəcə olaraq,
bu xəritələri verməmək Ermənistanın
növbəti hərbi cinayətidir. Müharibə başa
çatandan sonra mina xəritələri verilmədiyi
üçün 100-dən çox ancaq mülki vətəndaş
yaralanıb və həlak olub. Bu istiqamətdə
işlər davam etdiriləcək. Yeni avadanlıq
alınır, Minatəmizləmə Agentliyinin ştat
vahidlərinin artırılması ilə bağlı Sərəncam
verilib. Çalışacağıq, bütün güclərimizi maksimum səfərbər edək ki, minatəmizləmə
işləri sürətlə getsin. Eyni zamanda,
həm Türkiyədən, həm Rusiyadan bu
sahədə kömək göstərən hərbçilər də bu
işlərlə məşğuldurlar. Mənim göstərişimlə
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində bir neçə
istehkamçı tabor yaradılıb ki, onlar da bu
işlərdə fəal iştirak edirlər və bu günə qədər
ən böyük sahəni məhz Müdafiə Nazirliyi
təmizləyib.
Bununla paralel olaraq, əsas infrastruktur layihələrinə start verildi. Bu haqda
mən dəfələrlə Azərbaycan ictimaiyyətini
məlumatlandırmışam. Azad edilmiş
ərazinin elektrik təchizatı hesab edirəm ki,
bu ilin sonuna qədər başa çatacaq. Həm
xətlər çəkilir, həm yeni yarımstansiyalar
tikilir. Şuşa şəhəri indi elektrik enerjisi ilə
tam təmin edilib və hazırda Daşkəsəndən
Kəlbəcərə yeni ötürücü xətlər inşa edilir.
Bu, çox ağır bir işdir. Çünki bu infrastruktur
layihəsi Murov dağlarından keçməlidir.
Orada dağların hündürlüyü 3500 metrə
çatır və hələ ki, hava şəraiti o qədər də
münasib deyil, qar əriməyib.
Yol infrastrukturunun yaradılması ilə
bağlı bütün istiqamətlər üzrə işlər gedir.
İlk növbədə, Füzuli-Şuşa yolu, Zəfər yolu,

Baş nazir Əli Əsədov ilə
Rusiya Hökumətinin sədri
Mixail Mişustin arasında
telefon danışığı olub
 Aprelin 20-də Rusiya Federasiyası
Hökumətinin sədri Mixail Mişustin Azərbaycan
Respublikasının Baş naziri Əli Əsədova
telefonla zəng edib.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, telefon danışığı əsnasında Azərbaycanla Rusiya
arasında ticarət dövriyyəsinin artmasından və qarşılıqlı tədarük
olunan məhsul çeşidinin genişlənməsindən məmnunluq ifadə
edildi.
Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində “GAZel-NEXT” və “GAZon
NEXT” kommersiya yük maşınlarının yığım istehsalı zavodunun
istismara verilməsi məmnuniyyətlə vurğulandı.
Həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər
müzakirə olundu.
Mixail Mişustin Əli Əsədovu Rusiya Federasiyasına rəsmi
səfərə dəvət etdi. Dəvət minnətdarlıqla qəbul edildi.

magistral yolumuz, eyni zamanda, yaxın
gələcəkdə Horadiz-Zəngilan avtomobil
yolunun təməli qoyulacaq. Füzuli-Hadrut,
Füzuli-Cəbrayıl, Bərdə-Ağdam, GöygölToğanalı-Kəlbəcər avtomobil yollarının
tikintisi artıq başlamışdır və bununla
paralel olaraq Bərdə-Ağdam və HoradizZəngilan-Ağbənd dəmir yolu infrastrukturu
da yaradılmaqdadır. Bu yol Zəngəzur
dəhlizinə gəlib çatacaq və artıq cədvəl
üzrə işlər gedir.
Bu işlərlə paralel olaraq, vurulmuş
ziyanın hesablanması prosesi davam
etdirilir, xarici mütəxəssislər cəlb edilib. Bildiyiniz kimi, bizim planlarımız
Ermənistanı beynəlxalq məhkəmələrə
verməkdir. Bunu biz təbii ki, edəcəyik və
xarici mütəxəssislər bu sahədə bizə kömək
göstərəcəklər. Bizim təbii sərvətlərimizdən
qanunsuz istifadə etmiş Ermənistan və
onun xarici tərəfdaşları da beynəlxalq
məhkəmə ilə üzləşəcəklər. Çünki qızıl
yataqlarımızın, mis yataqlarımızın, digər
təbii sərvətlərimizin ermənilər tərəfindən
talanması, qanunsuz istismarı beynəlxalq
cinayət hesab olunur və bu istiqamətdə
də hüquqi prosedurlara start verilib. Xarici
tərəfdaşlar artıq bu işlərə cəlb olunublar.
Bildiyiniz kimi, birinci pilot layihə
Zəngilan rayonunda icra ediləcək – “Ağıllı
kənd” layihəsi. Bu layihə üç kəndi – 1-ci,
2-ci, 3-cü Ağalı kəndlərini əhatə edəcək
və yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu layihənin
təməli də qoyulacaq. Zəngilanda olarkən
mənə bu layihə ilə bağlı məruzə edildi və
indi təməlqoyma mərasimi üçün hazırlıq
işləri aparılır. Ümid edirəm ki, gələn il artıq
bu ilk pilot layihə icra ediləcək və beləliklə,
əvvəlcə keçmiş köçkünlərin birinci qrupu
öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar.
Bütün şəhərlərin baş planları hazırlanır.
Hesab edirəm ki, bu, ilk növbədə, Ağdam
şəhərini əhatə edəcək. Ümid edirəm, may
ayının sonuna qədər Ağdam şəhərinin baş
planının ilkin versiyası təqdim olunacaq
və əlbəttə ki, ondan sonra, o cümlədən
Ağdam rayonunun ictimaiyyəti ilə birlikdə
müzakirə ediləcək. Digər şəhərlərimizin də
baş planları hazırlanır.
Kəndlərin bərpasına gəldikdə, burada
da biz işlərimizi mərhələlərə bölməliyik.
İlk növbədə, biz mövcud infrastruktura
yaxın olan kəndləri bərpa etməliyik. Bu da
təbiidir, çünki həm vaxt, həm səmərəlilik
baxımından bu, daha məqsədəuyğundur.
Ona görə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının keçmiş təmas xəttinə yaxın
olan kəndlərinin bərpası ilə bağlı müvafiq
göstərişlər verilib.
Xaricdən bir çox təkliflər gəlməkdədir,
bir çox xarici tərəfdaşlarımız Qarabağın
bərpası işində fəal iştirak etmək istəyirlər.
Biz də, əlbəttə ki, bunu alqışlayırıq.
Təbii ki, bütün təkliflər təhlil ediləcək və
müzakirə olunacaq. Biz bu işləri maksimum səmərə ilə görməliyik ki, azad edilmiş
torpaqlara qayıdacaq vətəndaşlar üçün ən
gözəl şərait yaradılsın.
Bildiyiniz kimi, Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının tikintisi sürətlə gedir
və yaxın gələcəkdə Zəngilan rayonunda yeni hava limanının tikintisinə start
veriləcəkdir. Üçüncü hava limanı Laçın
rayonu ərazisində inşa ediləcək. Bu, bir
qədər sonra baş verəcək. O bölgədə hələ
ki, qar əriməyib. Hava limanı üçün nəzərdə
tutulan yerdə indi praktiki işlərin görülməsi

mümkünsüzdür. Gözləyirik, yəqin ki, mayiyun aylarında artıq bu istiqamətdə də
işlərə start veriləcək.
Yəni, gördüyünüz kimi, biz bütün istiqamətlər üzrə dərhal bu işlərə
başlamışıq. Müharibə başa çatandan
dərhal sonra bütün bu işlərə start verildi.
Çox böyük həcmli bir işdir. Çünki mən
demişəm, bir daha demək istəyirəm, azad
edilmiş torpaqların ərazisi 4 Lüksemburqa bərabərdir. Yəni, hesab edirəm ki,
bu, təsəvvür üçün, kifayət qədər aydın
mənzərədir. Dörd Lüksemburq boyda
ərazini biz sıfırdan tikməliyik, qurmalıyıq. Çünki mənfur düşmən torpaqlarda
hər şeyi, bütün binaları dağıdıb. İndi
bunu bütün xarici qonaqlar da görürlər.
Öz gözləri ilə erməni vəhşiliyini görürlər.
Bu, misli görünməmiş vəhşilikdir. Dünya
tarixində bir çox müharibələr olub. Ancaq
bu qədər qəddarlıq, bu qədər düşmənçilik,
məncə, dünya müharibə tarixində olmayıb. Hətta İkinci Dünya müharibəsi ilə
müqayisə etsək, o vaxt belə vəhşiliyə yol
verilmirdi, dini abidələr dağıdılmırdı. Bütün
bunları biz yaxşı bilirik. Erməni faşizmi
bütün ölkələrdə olmuş faşizmlərin ən
eybəcəridir, ən qəddar faşizmdir. Biz bu
müharibədə təkcə öz ərazi bütövlüyümüzü
bərpa etməmişik, həm də erməni faşizmini
məhv etmişik. Bu, bizim tarixi missiyamızdır - təkcə Azərbaycan xalqı qarşısında
yox, dünya qarşısında. Erməni faşizmi
məhv edilib. Onu məhv edən Azərbaycan
xalqı olmuşdur. Bu gün Ermənistanda
bəzi revanşist qüvvələr baş qaldıranda
bilməlidirlər ki, onların başı lazım olarsa,
istənilən zaman əziləcəkdir. Biz imkan verə
bilmərik ki, erməni faşizmi yenə baş qaldırsın. Biz imkan verə bilmərik, Ermənistan
yenə də öz ordusunu o vəziyyətə gətirib
çatdırsın ki, bizə hansısa bir təhdid olsun.
Biz əgər mümkün olan təhdidi təsbit
etsək, dərhal onu məhv edəcəyik. Bunu
hər kəs bilməlidir - həm Ermənistan,
həm də onun havadarları. Çünki bu, milli
müdafiədir, milli təhlükəsizlik məsələsidir.
Bununla paralel olaraq, biz əməkdaşlığa
da hazırıq - baxmayaraq ki, Ermənistan
azərbaycanlılara qarşı dövlət səviyyəsində
soyqırımı törətmişdir. Baxmayaraq ki, bizim
bütün tarixi, dini abidələrimiz dağıdılıb,
biz gələcəyə baxmalıyıq. Biz, əlbəttə ki,
erməni vəhşiliyini heç vaxt unutmayacağıq.
Bu gün Ermənistanda böyük hay-haraya
səbəb olan Hərbi Qənimətlər Parkının
yaradılmasının əsas məqsədi odur ki,
Azərbaycan xalqı bu vəhşiliyi heç vaxt
unutmasın. Biz heç vaxt unutmamalıyıq.
Biz bunu heç vaxt bağışlamayacağıq.
Bunu hər kəs bilsin. Amma bununla paralel
olaraq, biz öz maraqlarımızı təmin etmək
üçün lazımi addımları atmalıyıq. Zəngəzur
dəhlizinin yaradılması bizim milli, tarixi və
gələcək maraqlarımıza tam cavab verir.
Biz Zəngəzur dəhlizini icra edəcəyik,
Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də.
İstəsə, daha asan həll edəcəyik, istəməsə
də zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən
müharibədən əvvəl və müharibə dövründə
demişdim ki, bizim torpağımızdan öz
xoşunuzla rədd olun, yoxsa sizi zorla çıxaracağıq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin
taleyi də eyni olacaq.
Bizim əsas rəqibimiz zamandır. Çünki
dəmir yolunun, avtomobil yolunun çəkilişi
vaxt tələb edir. Ona görə bütün güclər

səfərbər olunub ki, bu layihə icra edilsin.
Beləliklə, Azərbaycan xalqı 101 il bundan
əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura
qayıdacaqdır.
– Cənab Prezident, Hərbi Qənimətlər
Parkının açılışında Siz Azərbaycan
ərazisinə atılan “İsgəndər-M” raketi
barədə danışdınız və dediniz ki, bununla bağlı Rusiyadan cavab gözləyirsiniz.
Bununla bağlı bir cavab verildimi?
– Bu sözləri deyəndən sonra ertəsi
gün Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan
Müdafiə Nazirliyinin məktubuna cavab
göndərmişdir. Mən bu cavabla tanış oldum.
Azərbaycan xalqına hər şeyi olduğu kimi
deməliyəm. Çünki bu, çox ciddi məsələdir.
Bu, sıradan olan məsələ deyil. Ona görə
burada hər hansı bir məxfiliyə yol vermək
olmaz. Cavabda göstərilmişdir ki, Rusiya
tərəfi ballistik raketlərin buraxılmasını
müəyyən etməmişdir.
Bu, əslində, bizim məktubumuza
olan tam cavab deyil. Çünki bizim
məktubumuzda əsas sual ondan ibarət idi
ki, ixrac üçün qadağan edilən və ölümcül “İsgəndər-M” raketləri Ermənistanın
əlinə necə düşüb? Axı, bu, mümkün deyil.
Bunun iki yolu var: ya qaçaqmalçılıq yolu
ilə, ya da ki, beynəlxalq normaları, qaydaları pozmaq yolu ilə. Çünki Ermənistan
ordusunda ancaq “İsgəndər-E”, yəni,
eksport - ixrac variantı ola bilər. Onların
arasında böyük fərq var. “İsgəndər-E”
raketlərinin atəş məsafəsi 280 kilometrdir.
“İsgəndər-M” raketləri daha uzaqmənzilli
raketlərdir. Burada məsafə 500 kilometrdir.
Yəni, Ermənistan ordusunda “İsgəndər-M”
raketləri ola bilməzdi. Bunun ancaq iki
yolu var. Başqa yolu ola bilməz. Çünki
heç bir başqa ölkədə bu raketlər yoxdur.
Bax, bu suala bizə cavab verilməlidir. Biz
bu cavabı gözləyirik, Azərbaycan xalqı
gözləyir. Biz bir çox məsələləri özümüz
üçün aydın etmişik. Biz bilirik bu raketlər
nə vaxt və nə üçün atılıb. Ancaq bizə
rəsmi cavab verilməlidir, bu raketləri bizə
atan Ermənistandan və Rusiyadan. Bu
raket sistemləri ya Ermənistana verilib,
yaxud da ki, qanunsuz yollarla Rusiyadan oğurlanaraq çıxarılıb. Bu suallara
cavab yoxdur. Əlbəttə ki, bu, xoşagələn
vəziyyət deyil. Rusiya ilə Azərbaycan
arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri
var. Rusiya sülhməramlı qüvvələri
Azərbaycanın razılığı ilə bizim torpağımıza - Qarabağa, Xankəndiyə və ətraf
yerlərə gətiriliblər. Biz hesab edirdik
ki, bu yeni əməkdaşlıq formatı bizim
əlaqələrimizi möhkəmləndirəcək. Əslində,
möhkəmləndirməlidir. Ancaq “İsgəndər-M”
raketlərinin Şuşa şəhərində tapılması
və bu məsələ ilə bağlı bu günə qədər
bizə tam cavabın verilməməsi, əlbəttə
ki, Azərbaycan xalqında və Azərbaycan
rəhbərliyində haqlı olaraq təəssüf və
təəccüb hissi oyadır. Biz ümid edirik ki,
bu məsələyə aydınlıq gətiriləcək. Strateji
tərəfdaşlar arasında münasibətlər səmimi
olmalıdır. Azərbaycan bütün strateji
tərəfdaşlarla həmişə səmimi olub, həmişə
öz sözünün üstündə durmuşdur, öz sözünü
yerinə yetirmişdir. Üçtərəfli Bəyanat da
Azərbaycan tərəfindən tam icra edilib.
Biz ümid edirik ki, “İsgəndər-M”
raketləri ilə bağlı məsələyə aydınlıq
gətiriləcək. Çünki onlar Qənimətlər Parkında nümayiş etdirilir. Bunu inkar etmək,

sadəcə olaraq, mümkün deyil. Hər halda,
biz öz prinsipial mövqeyimizi bundan
sonra da nümayiş etdirəcəyik. Azərbaycan
xalqı bütün vacib məsələlərlə bağlı dolğun
məlumat alacaq, necə ki, bu günə qədər
alıb. Necə ki, Ermənistandan fərqli olaraq
bu müharibə dövründə mən tam həqiqəti
demişdim. İndi isə Ermənistan rəhbərləri
susurlar. Onlara sual veriləndə ki, siz
“İsgəndər-M” raketlərindən istifadə etmisiniz? Susurlar. Ağızlarına su alıblar. Halbuki
biz bilirik ki, necə atılıb, nə vaxt atılıb və
daha çox şey bilirik.
Bir halda ki, Rusiya mətbuatında
“İsgəndər-M” raketləri ilə bağlı cəfəng
versiyalar irəli sürülür, bir şey də deyə
bilərəm. Mən bunu, sadəcə olaraq,
təsadüfi versiyalar hesab etmirəm. Çünki
hətta, o versiyalarda da, - düzdür, bu,
mətbu orqanlar tərəfindən irəli sürülüb,hər halda, biz hansısa sistemli yanaşma
görürük. Guya ki, Azərbaycan Türkiyə
ilə birlikdə bu “İsgəndər-M” raketlərinin
qalıqlarını Suriyadan gətiribdir və Şuşaya
qoyubdur. Bu, bizə qarşı açıq ittihamdır.
Bizi nədə ittiham edirlər, saxtakarlıqda? Bir
adam deyə bilər ki, Azərbaycan nə vaxtsa
saxtakarlıq edib? Yox. Biz yüzlərlə saxta
faktlar ilə üzləşmişdik, riyakar faktlar ilə
üzləşmişdik, vədlərin yerinə yetirilməməsi
faktları ilə üzləşmişdik. Biz heç vaxt belə
saxtakarlığa yol verməmişik. Biz bunu nə
üçün edək? Bunun məqsədi nədir? Biz
indi noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanatın
icrası ilə məşğuluq. Biz bölgədə sülhün
əbədi olmasını istəyirik. Biz təhlükəsizlik
tədbirlərini gücləndiririk. Nə üçün biz
bu təxribatı törədək? Bizi bunda ittiham
edənin gərək bir faiz vicdanı olsun. Ona
görə istərdim ki, bu məsələyə aydınlıq
gətirim.
O ki qaldı, qaçaqmalçılıq versiyasına. Bu, əlbəttə ki, araşdırılmalıdır. Çünki
müharibə dövründə qaçaqmalçılıqla
Rusiyadan Ermənistana külli miqdarda
silahlar göndərilmişdir. Rusiya tərəfi ən
yüksək səviyyədə və bütün səviyyələrdə,
aidiyyəti qurumlar səviyyəsində bu
məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən
məlumatlandırılmışdır. Hətta biz
beynəlxalq aviasiya təşkilatı olan ICAOya rəsmi məktublar göndərmişik. O
məktublarda deyilmişdir ki, biz dəqiq
bilirik, – reyslərin nömrələrini də vermişdik, yazmışdıq, – bu təyyarələrlə, sərnişin
təyyarələri ilə Rusiyadan Ermənistana
silahlar gətirilir. Silahların növlərini də
göstərmişdik. Baxmayaraq ki, müharibə
dövründə dəfələrlə belə məktublar
göndərilmişdir, ancaq ICAO-dan heç
bir cavab gəlməmişdir. Amma biz dəqiq
bilirik ki, bir erməni silah alverçisi David Qalustyan Rusiyada oturub Rusiya
hərbi zavodlarından qanunsuz yollarla silahları alıb sərnişin təyyarələri ilə
göndərib. O silahların pulunu Rusiyada
fəaliyyət göstərən erməni oliqarxları
ödəyib – Obramyan, Karapetyan. Bu,
cinayətdir. Onlar buna görə cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər. Bu
silahlar müxtəlif qaçaqmalçılıq yolları ilə Ermənistana göndərilmişdir. Biz
onu da Rusiya tərəfinə bildirmişdik ki,
David Qalustyan Ermənistanın keçmiş
müdafiə naziri Tonoyanın biznes şərikidir.
Onlar bunu, eyni zamanda, qanunsuz
qazanc kimi edirdilər. Təsadüfi deyil ki,
acı məğlubiyyətdən sonra Ermənistanın
müdafiə naziri, hansı ki, Azərbaycanı
yeni müharibə ilə hədələyirdi, vəzifədən
çıxarıldı. Onun bir biznes şəriki David
Qalustyan həbs olundu. Ermənistanda
indi istintaq aparılır. Əgər istintaq ədalətli
aparılarsa, dediyim bütün faktlar üzə
çıxacaq. Bizdə faktlar var. Lazım olarsa,
biz bu faktları açıqlamağa hazırıq. Mənim
dediyim sözlər deyil, faktlardır. Qaçaqmalçılıq olub. Sərnişin təyyarələri ilə silah
daşınıb. Bu, ümumiyyətlə, qanunazidd
əməldir. Rusiyada yaşayan erməni oliqarxlar - həmin bu Karapetyan ilə Abramyan bir yük təyyarəsini almışdılar. Çünki
Ermənistanda yük təyyarəsi yox idi. Silahları daşımaq mümkün deyildi. Müharibə
dövründə bir yük təyyarəsi almışdılar. O
yük təyyarəsi ilə silahları qanunsuz olaraq
Ermənistana aparıblar.
Yəni, biz bir çox şeyləri bilirik. Sadəcə
olaraq, lazım olan vaxtda və məqamda
bəzi şeyləri açıqlayırıq. Bugünkü məlumat
Azərbaycan ictimaiyyətinə ilk dəfədir ki,
çatdırılır. Belə məlumatlar bizdə çoxdur. Ona görə hesab edirəm ki, bütün
tərəfdaşlar bizimlə səmimi davranmalıdırlar. Çünki səmimiyyət və dostluq qarşılıqlı
olmalıdır.
– Çox sağ olun, cənab Prezident.
– Sağ olun.

İqtisadiyyat Nazirliyi Yaponiyanın
“NEXI” şirkəti ilə əməkdaşlıq edəcək
İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Yaponiyanın “Nippon İxrac və
İnvestisiya Sığortası” şirkəti (“NEXI”) arasında ümumi
əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
sənədi iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və “NEXI”in sədri və
baş icraçı direktoru Atsuo Kuroda imzalayıblar. Memorandumda
Azərbaycan və Yaponiya arasında ixrac krediti və investisiya
sığortası sahəsində bilik və təcrübənin artırılması məqsədilə
müzakirələrin, həmçinin yerli və qonşu bazarlara dair məlumat
mübadiləsinin aparılması və birgə təlimlərin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulur.
Bununla əlaqədar keçirilən tədbirdə
nazir M.Cabbarov Azərbaycan və
Yaponiya arasında qarşılıqlı etimadın yapon şirkətlərinin ölkəmizdə
fəaliyyətinə və investisiyalar sahəsində
əməkdaşlığa münbit şərait yaratdı-

ğını vurğulayıb. Bildirilib ki, Yaponiya
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya
yatıran əsas ölkələrdəndir. İqtisadiyyat
Nazirliyi və “NEXI” arasında uğurlu
tərəfdaşlıq qarşılıqlı ixracın artmasına,
investisiya və ixrac sığortası sahəsində

əməkdaşlığın genişlənməsinə böyük imkanlar açır. Bu gün imzalanan
memorandum isə yeni tərəfdaşlıq
istiqamətlərini və investisiyaları stimullaşdıracaq.
M.Cabbarov Azərbaycanda biznes
və investisiya mühitinin davamlı olaraq
yaxşılaşdırılması, istehsal və ixrac
potensialının artırılması istiqamətində
həyata keçirilən islahatlar və görülən
işlər barədə məlumat verib. Qeyd
edilib ki, Azərbaycanın rəqəmsallaşma
dövründə aparıcı ölkələr arasında yer
almasının təmin edilməsi məqsədilə
İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində
“Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili
və Koordinasiya Mərkəzi” publik
hüquqi şəxs yaradılıb və ölkəmiz
Dördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri
Şəbəkəsinə qoşulub. Azərbaycanda
bu mərkəzin yaradılması rəqəmsal

ekosistemin inkişafına, 4-cü Sənaye
İnqilabı texnologiyalarının sürətli
tətbiqinə təkan verəcək.
İqtisadiyyat naziri Azərbaycan
Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Ordumuzun qələbəsini vurğulayaraq
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin
bərpası və inkişafı konsepsiyası-

nın hazırlandığını, konsepsiyada
dövlət-özəl tərəfdaşlığından geniş
istifadənin, xarici investorlar üçün
xüsusi təşviq proqramlarının, xarici
şirkətlərin cəlb edilməsinin nəzərdə
tutulduğunu diqqətə çatdırıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimiz təbii
resurslarla zəngin olmaqla yanaşı,
sənaye, aqrar, tranzit, turizm və sair
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. M.Cabbarov yapon şirkətlərini
imzalanan memorandumda da əksini
tapan imkanlardan yararlanmağa və
Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna
investisiya yatırmağa dəvət edib.
Tədbirdə çıxış edən “NEXI”in
sədri və baş icraçı direktoru A.Kuroda
Azərbaycan-Yaponiya ticarət və investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi
baxımından anlaşma memorandumunun önəmini vurğulayıb.
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri
Gürsel İsmayılzadə və Yaponiyanın
ölkəmizdəki səfiri Cuniçi Vada iki ölkə
arasında əlaqələrin inkişafından danışıb, iqtisadi-ticarət əməkdaşlığının
genişləndirilməsi barədə fikirlərini
bölüşüblər.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 101

Bakı şəhəri, 19 aprel 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid
ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi
qaydalarının” təsdiq olunması haqqında” 1994-cü il 15 yanvar tarixli
10 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası hərbi qulluqçularının və hərbi
vəzifəlilərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi haqqında” 1994-cü
il 17 fevral tarixli 67 nömrəli, “Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və
kompensasiyaların təyin olunması
üçün təqdim edilən sənədlərin və
məlumatların rəsmiləşdirilməsi,
baxılması və saxlanılması
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2015-ci il 21 sentyabr
tarixli 311 nömrəli və “Azərbaycan
Respublikasının vahid büdcə
təsnifatının təsdiq edilməsi
barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli
440 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü
il 15 yanvar tarixli 10 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Şəhid
adının əbədiləşdirilməsi və şəhid
ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi
qaydaları”nın 3.2.8-ci yarımbəndi ləğv
edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikası hərbi
qulluqçularının və hərbi vəzifəlilərinin

sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 17
fevral tarixli 67 nömrəli Qərarının 4-cü
hissəsinin ikinci abzası aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçularının uşaqlarına “Sosial
müavinətlər haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq aylıq müavinət ödənilir.”.
3. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 21
sentyabr tarixli 311 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10,
maddə 1225; 2016, № 7, maddə
1343, № 11, maddə 1977; 2017, №
12 (II kitab), maddə 2552; 2018, №
2, maddə 354, № 12 (II kitab), maddə
2730; 2019, № 5, maddə 983, № 7,
maddələr 1318, 1330; 2020, № 5,
maddə 633, № 10, maddə 1269, №
11, maddə 1411; 2021-ci il 5 mart
tarixli 62 nömrəli, 16 mart tarixli 68 və
70 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş
“Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və
kompensasiyaların təyin olunması
üçün təqdim edilən sənədlərin və
məlumatların rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. 3.2-ci bənddə “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən
müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya
şəxslərin (şəhid olanların, müharibə
və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin,
Çernobıl AES qəzası nəticəsində I

Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 102

Bakı şəhəri, 19 aprel 2021-ci il

“Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən
fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun
müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısının təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarında
dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il
4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 53; 2002, №
10, maddə 635; 2003, № 6, maddə 342; 2008, № 8, maddə
787; 2010, № 3, maddə 264, № 6, maddə 569; 2013, №
10, maddə 1200; 2016, № 9, maddə 1585, № 11, maddə
1976; 2019, № 3, maddə 513, № 7, maddə 1319) ilə təsdiq
edilmiş “Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki
şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi
üçün sənədlərin Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1.9-cu bəndə “(müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan
şəxslər istisna olmaqla)” sözlərindən sonra “ , sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar” sözləri əlavə edilsin.
2. 1.13-cü bənd üzrə:
2.1. birinci abzasa “məhdud” sözündən sonra “18
yaşınadək” sözləri və “valideynlərdən” sözündən sonra
“(o cümlədən övladlığa götürən şəxslərdən)” sözləri əlavə
edilsin;
2.2. aşağıdakı məzmunda yeddinci abzas əlavə edilsin:
“övladlığagötürmə barədə məhkəmə qərarının surəti;”.
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və II dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş,
yaxud vəfat etmiş valideynlərin uşaqlarına, habelə Çernobıl AES qəzası
nəticələrinin aradan qaldırılmasında
iştirak edən şəxslərin dispanser
qeydiyyatında olan 16 yaşadək
(ümumtəhsil müəssisələrində əyani
təhsil alanlar üçün 18 yaşadək)”
sözləri “müddətli həqiqi hərbi xidmət
hərbi qulluqçularının” sözləri ilə əvəz
edilsin;
3.2. 4.4-cü bənd ləğv edilsin;
3.3. həmin Qaydaların 7 nömrəli
əlavəsi - “Müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin edilməsi üçün
tələb olunan sənədlərin siyahısı”nın
2.8-ci və 2.11-ci bəndləri ləğv edilsin.
4. “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2018, № 10, maddə 2155; 2019,
№ 3, maddələr 528, 534, 544, 563,
566, 568, № 4, maddə 753, № 5,
maddələr 935, 945, 971, № 7, maddə
1325, № 8, maddə 1475, № 10,
maddə 1677, № 11, maddə 1878, №
12, maddələr 2091, 2095; 2020, №
3, maddə 344, № 4, maddə 479, №
5, maddə 643, № 6, maddə 784, №
8, maddə 1134, № 9, maddə 1222,
№ 10, maddə 1273, № 11, maddələr
1403, 1408, № 12 (V kitab), maddələr
1589, 1597; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16
fevral tarixli 38 nömrəli, 5 mart tarixli

59 nömrəli, 16 mart tarixli 69 nömrəli,
19 mart tarixli 74 nömrəli və 31 mart
tarixli 81 və 83 nömrəli qərarları)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
4.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı”nın
272240-cı maddəsində “xidmətdə
olan ailələrin” sözləri “xidmət hərbi
qulluqçularının” sözləri ilə əvəz
edilsin;
4.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının büdcə
xərclərinin iqtisadi təsnifatına əlavə”
üzrə:
4.2.1. “272000. “Sosial yardım” köməkçi bölməsinin birinci
cümləsində “hərbi xidmətdə olanların”
sözləri “həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2.2. “272200. “Aztəminatlı
ailələrə verilən uşaq müavinətləri” paraqrafının ikinci cümləsində “xidmətdə
olan ailələrin” sözləri “xidmət hərbi
qulluqçularının” sözləri ilə əvəz
edilsin;
4.2.3. “272240. “Müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olan ailələrin uşaqlarına müavinət” maddəsində “xidmətdə
olan ailələrin” (birinci halda) sözləri
“xidmət hərbi qulluqçularının” sözləri
ilə və “hərbi xidmətdə olan ailələrin”
sözləri “həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının” sözləri ilə əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 103
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Kommersiya təşkilatlarının illik
maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2010-cu il 27 may tarixli 97 nömrəli və
“Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin,
qiymətli kağızları fond birjasında
dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna
olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə
təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri tərəfindən
peşəkar mühasib sertifikatının əldə
edilməsinin müddətlərinin və ardıcıllığının
müəyyən edilməsi haqqında” 2018-ci il 25
oktyabr tarixli 464 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 27 may tarixli 97 nömrəli
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 5, maddə 474;
2012, № 9, maddə 917; 2016, № 5, maddə

960, № 8, maddə 1427, № 10, maddə
1734; 2017, № 2, maddə 281; 2018, № 9,
maddə 1938) ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya
təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi
Qaydaları”nın 1.2-ci bəndindən “və kiçik”
sözləri çıxarılsın.
2. “Paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin,
qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə
olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər
ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq
subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik
maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş
mühasibləri tərəfindən peşəkar mühasib
sertifikatının əldə edilməsinin müddətlərinin
və ardıcıllığının müəyyən edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 25 oktyabr tarixli 464 nömrəli
Qərarının (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10, maddə
2178) adına, ikinci abzasına və 2-ci hissəsinə
“iri” sözündən sonra “və orta” sözləri əlavə
edilsin.

Ermənistan silahlı qüvvələrinin və Dağlıq Qarabağda fəaliyyət
göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin ölkəmizə qarşı
növbəti hərbi təxribatının qarşısının alınması, respublikamızın
ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi məqsədilə Müzəffər Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyevin komandanlığı altında 2020ci il sentyabrın 27-dən başlanmış və 44 gün davam etmiş Vətən
müharibəsi 2020-ci il noyabrın 10-da düşmənin tam kapitulyasiyası, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin tarixi qələbəsi ilə nəticələnib.

aparılması yolu ilə) müəyyən olunaraq yaxınlarına təhvil verilib.
2020-ci il noyabrın 10-da atəşkəs
elan olunduqdan sonra Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
386 nəfər hərbi qulluqçusunun itkin
düşdüyü müəyyən olunub, həmin xüsusat Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun və Respublika Hərbi
Prokurorluğunun rəhbərliyi tərəfindən

Azərbaycanla Özbəkistanın
statistika sahəsində əməkdaşlığına
dair müzakirələr aparılıb

Komitədən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
Azərbaycan–Özbəkistan münasibətlərinin
inkişafında dövlət başçılarının rolunun xüsusi
qeyd edildiyi görüşdə bütün istiqamətlərdə

olduğu kimi, statistika sahəsində də
əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb, qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf perspektivləri barədə
ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

Zəngilan rayonunda Ermənistanla
dövlət sərhədində yeni hərbi hissə
xidməti-döyüş fəaliyyətinə başlayıb

Bakı şəhəri, 20 aprel 2021-ci il

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Hərbi Prokurorluq: İtkin düşmüş hərbi qulluqçuların olduqları
yerlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə axtarış işləri davam etdirilir
Respublika Hərbi Prokurorluğunun
mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, döyüş əməliyyatlarının
başladığı 2020-ci il sentyabrın 27-də
Gəncə, Tərtər, Qarabağ və Füzuli
hərbi prokurorluqlarında erməni silahlı
birləşmələri tərəfindən təcavüzkar
müharibəni başlama və aparma,
milli ədavət və düşmənçilik niyyəti
ilə iki və daha çox şəxsin qəsdən
öldürülməsi və qəsdən öldürməyə
cəhd edilməsi və digər cinayət
əməllərinin törədilməsi faktlarına görə
Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 100.1-ci, 100.2-ci,
116.0.7-ci, 120.2.12-ci və digər
maddələri ilə cinayət işləri başlanaraq
istintaq aparılıb.
Vətən müharibəsinin başladığı
gündən hərbi prokurorluq orqanları tərəfindən Füzuli rayonunda, Beyləqan, Bərdə, Yevlax və
Gəncə şəhərlərində döyüşlərdə
şəhid olan hərbi qulluqçularımızın
meyitlərinin müayinə olunması,
dini adət-ənənələrə uyğun olaraq
hazırlanaraq dəfn olunması üçün
yaşadıqları ünvanlara göndərilməsi
məqsədilə mərkəzlər yaradılıb,
indiyədək ümumilikdə 2889 şəhidin
meyiti müayinə olunaraq şəxsiyyəti
müəyyən olunub. Onlardan 1481
meyitin şəxsiyyəti sırf istintaq yolu
ilə (379-u DNT analiz nümunələrinin
götürülərək müvafiq ekspertizaların
keçirilməsi, 1022-i isə əl-barmaq
izlərinin götürülərək eyniləşdirmə

Aprelin 20-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin
sədri Tahir Budaqov Özbəkistan Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Bahrom
Əşrəfxanovla görüşüb.

nəzarətə götürülüb, Hərbi prokurorluq
orqanlarının və Dövlət Təhlükəsizlik
Xidmətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə
Silahlı Qüvvələrin hərbi qulluqçularından ibarət axtarış qrupları tərəfindən
itkin düşmüş hərbi qulluqçularımızın
axtarılaraq tapılması istiqamətində
müntəzəm iş aparılıb. Ötən dövr
ərzində şahidlərin dindirilməsi və
ifadələrinin yerində yoxlanılması,
mobil telefon nömrələrinin anten
məlumatlarının götürülməsi və digər
zəruri istintaq hərəkətlərinin icrası yolu ilə itkin düşmüş 362 nəfər
hərbi qulluqçumuzun meyitlərinin
olduğu ərazilər və basdırıldığı yerlər
müəyyənləşib, şəhidlərimizin meyitləri
ərazilərdən götürülərək, o cümlədən
basdırıldıqları yerlərdən çıxarılaraq
müayinə olunub və şəxsiyyətləri
müəyyən edilərək yaxınlarına təhvil
verilib.
Son günlər Silahlı Qüvvələrin
hərbi qulluqçuları Cəfərov Təbriz İlqar
oğlunun və Kərimli Qalası Müslüm

oğlunun itkin düşmələri faktının
araşdırılması ilə əlaqədar sonuncu
dəfə onlarla birlikdə döyüşdə olmuş
hərbi qulluqçuların müəyyən olunaraq şahid qismində dindirilməsi və
Respublika Hərbi Prokurorluğunun
əməkdaşları tərəfindən ifadələrinin
yerində yoxlanılması zamanı Tərtər
rayonunun Talış kəndi yaxınlığında
T.Cəfərova, Şuşa rayonunun Daşaltı
kəndinin yaxınlığında isə Q.Kərimliyə
məxsus olması güman edilən meyitlər
tapılıb. DNT analiz nümunələrinin
götürülərək müvafiq ekspertizaların keçirilməsi yolu ilə meyitlərin
Təbriz Cəfərova və Qalası Kərimliyə
məxsus olması müəyyən olunub və
şəhidlərimizin nəşi yaxınlarına təhvil
verilib.
İtkin düşmüş 24 nəfər hərbi qulluqçunun olduqları yerlərin müəyyən
olunması məqsədilə axtarış qrupları
tərəfindən hazırda Tərtər, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Xocalı
rayonlarının ərazilərində, həmçinin
Şuşa şəhəri ətrafında müvafiq axtarış
işləri aparılır, Murov dağı silsiləsində
isə əlverişli təbii şərait imkan
verənədək təxirə salınıb. O cümlədən
həmin hərbi qulluqçularımızın əsir
götürülmələri və yaxud meyitlərinin
qarşı tərəfdə olmaları ehtimalları ətrafında da istintaq-əməliyyat
tədbirlərinin icrası davam etdirilir və
nəticəsi barədə ictimaiyyətə vaxtaşırı
məlumat veriləcək.

Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və dövlət sərhədlərinin işğaldan
azad olunmasından sonra bu ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə
infrastrukturunun yaradılması davam etdirilir.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) mətbuat
mərkəzindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
aprelin 20-də Zəngilan rayonu ərazisində
Ermənistanla dövlət sərhədində yeni hərbi
hissə xidməti-döyüş fəaliyyətinə başlayıb.
Bununla əlaqədar təşkil olunmuş
mərasimdə Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin
müavini-Sərhəd Qoşunlarının komandanı
general-leytenant Araz Məmmədov çıxış
edib, DSX-nin rəisi general-polkovnik Elçin
Quliyevin təbrikini şəxsi heyətə çatdırıb.
Bu ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və
mühafizə infrastrukturunun yaradılmasının
dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi üzrə
qarşıya qoyulmuş tapşırıqların uğurlu icrası
üçün böyük əhəmiyyət kəsb etməsi xüsusi
qeyd olunub.
Üçrəngli bayrağımızın dalğalandığı, işğaldan azad olunmuş müqəddəs

sərhədlərimizdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında xidmət etməyin hər bir
Azərbaycan sərhədçisi üçün qürur mənbəyi
olması vurğulanıb.
Sonra tədbir iştirakçıları hərbi hissənin
xidməti-döyüş fəaliyyətinin təşkili üçün
yaradılmış şəraitlə tanış olub, ikimərtəbəli
binada yerləşən xidməti otaqlara, kazarma
və yeməkxanaya, hamam-camaşırxanaya,
anbara, silahlara və digər texniki vasitələrə
baxış keçiriblər.
Hərbi hissəyə su və elektrik xətləri çəkilib,
həmçinin fasiləsiz elektrik enerjisi təminatı
üçün ehtiyat generator qurğusu yerləşdirilib,
istilik təchizatı üçün qazanxana tikilib. Hərbi
hissənin ərazidaxili yoluna asfalt salınıb.
Tədbirin sonunda xidməti fəaliyyətində
fərqlənmiş hərbi qulluqçular təltif olunublar.

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
tibb müəssisələrində yanğın təhlükəsizliyi
ilə bağlı vəziyyəti qiymətləndirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən
respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bir sıra tibb müəssisələrində nəzarət
tədbirləri həyata keçirilib.
FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, tədbirlərin keçirilməsində
məqsəd müəssisələrdə yanğın təhlükəsizliyi
ilə bağlı çatışmazlıqların vaxtında müəyyən
edilərək aradan qaldırılması, o cümlədən
xüsusilə gecə saatlarında təxliyə çıxışı və
yolları ilə maneəsiz hərəkətin mümkünlüyünün, ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin,
əsasən odsöndürənlərin, daxili yanğın kranlarının, stasionar yanğın nasoslarının texniki
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, yanğın zamanı insanların həyat və sağlamlıqlarının qorunması üçün müəssisə əməkdaşlarının üzərinə
düşən vəzifələrlə bağlı bilik səviyyəsinin

təkmilləşdirilməsi olub.
Tədbirlər zamanı aşkar olunmuş çatışmazlıqlar yanğın təhlükəsizliyinə dair
cavabdeh şəxslərin, həmçinin müəssisə
rəhbərlərinin diqqətinə çatdırılıb, bir sıra nöqsanların dərhal aradan qaldırılması təmin edilib. Eyni zamanda, maarifləndirici söhbətlər
aparılaraq texniki və tibbi heyətin yanğın
təhlükəsizliyi sahəsində hüquq və vəzifələri
izah olunub, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər tədbirlər görülüb.
FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti
yanğın təhlükəsizliyinin daha etibarlı təmin
olunması üçün zəruri tədbirləri davam etdirir.

7
Bu müharibə Azərbaycan xalqının
nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi

21 aprel 2021-ci il, çərşənbə

Prezident İlham Əliyevin xalqa inamı, ölkə əhalisinin
maraq və mənafelərinin qorunması istiqamətində həyata
keçirdiyi tədbirlər, dəfələrlə xalqın etimadını qazanması,
istənilən məsələ ilə bağlı məsləhətləşmələr aparması artıq
bəzi ölkələrin dövlət başçılarına nümunə olacaq səviyyədə
qiymətləndirilir. Yəni o, xalqın həqiqi lideri, ölkədə yaşayan
bütün insanların Prezidenti olduğunu dəfələrlə sübut edib.
Ancaq ötən ilin payızındakı 44 günlük müharibə zamanı məlum oldu ki, Azərbaycan xalqının öz liderinə olan
inam, etimad və sədaqəti də elə Prezidentin xalqa olan
münasibətinə bərabərdir.
Dövlət başçımızın fevralın
26-da yerli və xarici jurnalistlər
üçün keçirdiyi mətbuat konfransında əcnəbi həmkarlarımızdan
bir neçəsi İlham Əliyevin siyasi
fəaliyyəti barədə rəqəmlərin dili
ilə -- statistik məlumat verərək
danışmışdı. Əgər həmin ənənəni
davam etdirsək, onda deyə bilərik
ki, dövlət başçımız aprelin 12-də
Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının
açılışı zamanı bir qrup hərbçimizlə
görüşərkən ən çox işlətdiyi ifadə
məhz xalq sözü idi.

Dövlət başçımız xatırlatdı:
“Azərbaycan xalqının müharibə
ilə bağlı geniş təsəvvürü
var. Vaxt keçdikcə ayrı-ayrı əməliyyatlar haqqında da
məlumat verəcəyik. Ancaq 44
günlük Vətən müharibəsi bizim
gücümüzü, iradəmizi, birliyimizi
göstərdi. Göstərdi ki, heç vaxt
Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə
barışmayacaq… Azərbaycan
xalqı, Azərbaycan əsgəri, zabiti
yüksək mənəvi ruh göstərmişdir,
peşəkarlıq, qəhrəmanlıq öz

yerində, mənəvi ruh”.
İlham Əliyev ötən il noyabrın 10-da xalqa ünvanladığı
müraciətdə də Azərbaycan xalqının böyüklüyünü dəfələrlə dilə
gətirmişdi: “ Əlbəttə ki, son illər
ərzində ölkəmizdə aparılan işlər,
mövcud olan gözəl ab-hava, xalqiqtidar birliyi, siyasi münasibətlərin
müsbət səviyyəyə qalxması,
beynəlxalq nüfuzumuz, beynəlxalq
arenadakı fəaliyyətimiz -- bütün
bunlar, ordu quruculuğu təbii ki, bu
qələbəmizi şərtləndirdi”.
Dövlət başçımız xatırladır
ki, hətta fərqli siyasi baxışlara
malik olan, bizim işimizə tənqidi
yanaşan insanlar və bir çox
hallarda əsassız tənqidlər ifadə
edən insanlar bu dövrdə yüksək
şüur nümunəsi göstərdilər :
“Mən həmişə deyirdim ki, siyasi
müstəvidə fərqli baxışlar var,
olmalıdır, bu, normaldır. Müxalifət
olmalıdır, bu, normaldır. Hər bir
demokratik ölkədə olduğu kimi,
bizdə də, əlbəttə ki, bütün bu
azadlıqlar var… Bu günlər ərzində
mən gördüm ki, milli məsələlərdə

biz hamımız birləşə bilirik. Bu
da bizim gələcəyimiz üçün çox
önəmlidir”.
Qırx dörd günlük müharibə
dövründə, demək olar ki, hər gün
xaricdən Azərbaycan Prezidentinə
zəng gəlir, hərbi əməliyyatların
dayandırılması xahiş edilirdi.
Ancaq İlham Əliyev ordumuza
verdiyi “İrəli!” komandasını geri
götürmədi. Biz hər gün, hər saat
qabağa gedirdik. Dövlət başçımız
bütün təzyiqlərə baxmayaraq,
geri çəkilməməsinin səbəbini
müharibə başa çatandan sonra bu
şəkildə əsaslandırmışdı: “ Çünki
mən xalqın dəstəyini hiss edirdim,
xalqın inamını görürdüm. Məni
heç nə dayandıra bilməzdi. Çünki
mən bilirdim ki, biz haqlıyıq. Biz
öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa
edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq. Bu müharibə bütün dünyaya
Azərbaycan xalqının nə qədər
böyük xalq olduğunu göstərdi -yenilməz xalq, dəmir iradəli xalq,
müzəffər xalq, müzəffər ordumuz!”
Təsadüfi deyil ki, dövlət başçımız Ermənistan rəhbərliyinin kapi-

tulyasiya aktını imzalaması barədə
məlumatın xalqa çatdırıldığı həmin
müraciətdə bu tarixi zəfərə görə
məhz iki möhtəşəm qüvvə ilə fəxr
etdiyini dilə gətirmişdi: “Fəxr edirik
xalqımızla, ordumuzla! Əminəm,
hər bir Azərbaycan vətəndaşı
hesab edir ki, onun həyatında bu
günlər, bu dəqiqələr ən xoşbəxt
günlər, dəqiqələrdir. Mən də
xoşbəxtəm ki, bu xoş xəbərləri,
bu müjdəni Azərbaycan xalqına
verirəm”.
Dövlət başçımızın bu qəbildən
olan çıxış, nitq və müsahibələri
kifayət qədərdir. Həqiqət naminə
demək lazımdır ki, xalqın ona olan
inamını, onun isə xalqa sədaqətini
təkcə 44 günlük müharibənin
nəticələri ilə bağlamaq mümkün
deyil. Çünki cənab Prezident
2003-cü ilin payızından bəri daim
xalqın etimadını doğruldur. Özü
də yüksək səviyyədə. Azərbaycan
xalqı ona ilk dəfə etimad
göstərəndən sonra ölkəmiz ən
mötəbər beynəlxalq təşkilat olan
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına
qeyri-daimi üzv seçilmiş, dünyanın
kosmik ölkələr ailəsinə qoşulmuş,
respublikamız ən islahatçı ölkə
kimi tanınmış, Azərbaycan Ordusu
dünyanın ən güclü 50 ordusundan
biri hesab olunmuş, iqtisadiyyatımız regionun ən böyük iqtisadiyyatı adını qazanmış, Ermənistan
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllini
yaxınlaşdıran mühüm addımlar
atılmışdır.
Dövlət başçısı çıxış etdiyi
bütün tədbirlərdə Azərbaycanın
2003-cü ildən sonrakı uğurlarından danışır və bu nailiyyətlərə
məhz xalqın dəstəyi ilə nail
olduğunu vurğulayır. Ancaq onun
2020-ci il sentyabrın 24-də BMT
Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarındakı çıxışı dostlarımızın daha çox fəxrinə,
bədxahlarımızın isə hədsiz həsəd
və qısqanclığına səbəb olmuşdu.
Prezident İlham Əliyev
ölkəmizin sürətli inkişafından
ciddi şəkildə narahat olanların
da iştirak etdiyi həmin tədbirdə
demişdi ki, Azərbaycan sabit,
müasir, demokratik və multikultural dövlət yaratmağa müvəffəq

Vətən müharibəsində qələbəmiz
ulu öndərin ideyalarının təntənəsidir
Dövlətimizin başçısının
vurğuladığı kimi, Heydər Əliyevin
Moskvada hakimiyyətin ən yüksək
zirvəsində olması Azərbaycana
qarşı düşmənçilik mövqeyi tutan
ermənilərin, onların havadarlarının
qarşısında ən böyük sipər idi. Ona
görə də 1987-ci ilin oktyabr ayında
ulu öndər keçmiş Sovetlər Birliyinin
rəhbərliyində yüksək vəzifələrdən
uzaqlaşdırıldıqdan sonra həmin
qüvvələr fəal hərəkətə keçmək üçün
fürsət qazandılar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının
(YAP) yaradılması təşəbbüsünə
qoşulanlardan biri, bu il martın
5-də isə partiyanın 7-ci qurultayının
nümayəndəsi olan, Birinci Qarabağ
müharibəsi veteranı Arif Rüstəmov
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
Hərbi Qənimətlər Parkında hərbi
qulluqçularla görüşündə diqqətə
çatdırdığı yuxarıdakı fikirlərlə bağlı
dedi:
– Ümummilli liderimiz keçmiş
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini vəzifəsindən
kənarlaşdırılandan sonra İrəvanda
“Qarabağ komitəsi” adlanan təşkilatın
ilk mitinqləri ilə yanaşı, Dağlıq
Qarabağda yaşayan ermənilər
arasında Ermənistana birləşmək
uğrunda “miatsum” (birləşmə)
hərəkatı getdikcə genişləndi. Bundan
sonra istər Ermənistanda, istərsə
də Qarabağda azərbaycanlıların
yaşadıqları kəndlər sovet qoşun
hissələrinin dəstəyi ilə erməni quldur
dəstələri tərəfindən hücumlara məruz
qaldı, 1992-ci il yanvarın 15-də
Kərkicahan, fevralın 10-da Malıbəyli,
Quşçular kəndləri işğal olundu, 1992ci il fevralın 26-na keçən gecə isə
Xocalı qətliamı törədildi.
1992-ci ilin iyununda iqtidara
gələn AXC-Müsavat cütlüyünün
hakimiyyəti dövründə, əsasən,

dövlət çevrilişinə cəhd etdi. Bu,
Heydər Əliyevin ətrafındakı insanları
qorxutmaq, mübarizədən çəkindirmək
məqsədi daşıyırdı. Ancaq istəkləri
reallaşmadı, insanlar bir yumruq
kimi ulu öndərin ətrafında daha da
sıx birləşərək, təhdid və təzyiqlərin
qarşısını aldı.
YAP-ın yaranması ilə əhalinin
kütləvi şəkildə partiyanın sıralarına
qoşulması, Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlməsinə qarşı qoyulan
süni qadağanın aradan qaldırılması,
ümummilli liderin müdafiəsi məqsədi
ilə keçirilən mitinqlərdə iştirakı o
zamankı iqtidarı repressiya aparmağa
sövq edirdi. Murtuz Ələsgərov,
Səfyar Musayev, Həsən Mirzəyev,
Misirxan Vəliyev, Rasim Musayev,
Xeyrulla Hümbətov, Ramiz Abbasov,
o cümlədən, mənim dəfələrlə AXCMüsavat cütlüyünün qəzəbinə tuş
gəlməyimiz bunun bariz ifadəsi idi.
YAP veteranı söhbətində o zaman
bir neçə dəfə uşaq övladları ilə polis
bölməsinə aparıldığını, özünün
bir müddət həbsdə saxlanıldığını,
bu kimi təzyiqlərin isə onu haqq
və ədalət uğrunda mübarizədən

olmuşdur. Demokratiyanın inkişafı
və insan hüquqlarının qorunması
hökumətimizin başlıca prioritetləri
sırasındadır. Bütün fundamental hüquqlar, o cümlədən ifadə
azadlığı, media azadlığı, toplaşma
azadlığı, dini etiqad azadlığı və
vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı
tam şəkildə təmin edilir. Prezident əlavə etmişdi ki, bir neçə
ay əvvəl biz geniş siyasi dialoq
təşəbbüsünü başlatmışıq. Bütün əsas siyasi partiyalar həmin
təşəbbüsü dəstəkləyib. Uğurla
başlayan bu siyasi dialoq bizim siyasi sistemimizi gücləndirəcək və
Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına
xidmət edəcək.
Məhz xalqın ona göstərdiyi
etimadın, onun isə xalqa xidmət
etmək istəyinin nəticəsi olaraq,
son 18 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etmiş, ümumi
daxili məhsul 3 dəfə artmışdır.
Ölkədə yoxsulluq 49 faizdən 5
faizə enmişdir. Son illər 3700-dən
artıq məktəb yenidən tikilmiş və ya
əsaslı təmir edilmişdir. Ölkəmizdə
savadlılıq səviyyəsi 100 faizə yaxındır. BMT-nin “Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədləri”nin icrasında böyük
tərəqqi əldə etmiş Azərbaycan
qısa vaxt ərzində BMT-yə iki
dəfə könüllü milli hesabat təqdim
edən azsaylı ölkələrdən biridir.
“2020-ci il üzrə Dayanıqlı İnkişaf
Hesabatı”nda yer almış “Dayanıqlı

İnkişaf Hədəfləri İndeksi”nə görə,
Azərbaycan 166 ölkə arasında
54-cü yerdədir.
Bundan başqa, ölkəmiz Şərq–
Qərb, Şimal–Cənub və Şimal–
Qərb nəqliyyat dəhlizləri kimi
regional bağlantı layihələrində
fəal iştirak edir, Avrasiyanın
mühüm və etibarlı nəqliyyatlogistika mərkəzlərindən birinə
çevrilib. Biz Bakı –Tbilisi – Qars
dəmir yolunu və 25 milyon ton
yükaşırma qabiliyyətinə malik Bakı
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanını
istifadəyə vermişik. Davos İqtisadi
Forumunun “Qlobal Rəqabətlilik
İndeksi” üzrə Azərbaycan dəmir
yolu xidmətlərinin səmərəliliyinə
görə 141 ölkə arasında 11-ci,
hava nəqliyyatı xidmətlərinin
səmərəliliyinə görə 12-ci, dəniz
limanı xidmətlərinin səmərəliliyinə
görə 25-ci və yol infrastrukturunun
keyfiyyətinə görə 27-ci yerdədir.
Bütün bunları bu gün – işğalçı Ermənistan üzərindəki şanlı
Qələbəmizin yaratdığı ab-hava
fonunda yada salmağımız təsadüfi
deyil. Sadəcə xatırlatmaq istəyirik
ki, dövlətin irili-xırdalı bütün uğurlarının təməlində iki böyük amil
dayanır: mükəmməl idarəetmə
və xalqın dövlətə dəstəyi. Biz
xoşbəxtik ki, ölkəmizdə bu
amillərin hər ikisi etibarlı və
möhtəşəmdir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Rafael Hüseynov: Türkiyə Avropa
Şurası ailəsinin möhkəmlənməsinə və
inkişafına böyük töhfələr verib
Hər sessiyada Büro və Daimi Komitənin
qurumdakı irəliləyişlərlə bağlı məruzəsi təqdim
olunur. Bu məruzəni dinləyəndə, ilk növbədə,
bu hesabatın sərlövhəsindəki “irəliləyiş” sözü
diqqəti cəlb edir. Düşünürük ki, bu dəfə “inkişaf, irəliləyiş” nə dərəcədə realdır və arxada
qalan bir neçə ay ərzində hansı irəliləyişlərə nail
olmuşuq. Qış sessiyasından keçən dövr ərzində
irəliləyiş sayılmalı əsas işlərdən biri Assambleya
sədrinin Türkiyəyə səfəri, keçirdiyi çoxsaylı və
çox əhəmiyyətli görüşlərdir.

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Hərbi
Qənimətlər Parkı ilə tanışlıqdan sonra təltif olunan hərbi qulluqçularla
görüşündə düşmənin uzun bir dövr ərzində işğal olunan torpaqlarda
möhkəmlənməsinə baxmayaraq, şanlı ordumuzun İkinci Qarabağ
müharibəsində qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, Vətən sevgisi göstərərək
parlaq qələbə əldə etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, otuz il müddətində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini tapmadığını, Azərbaycanın problemlərinin isə bundan daha əvvəl, 1987-ci ildə
başladığını diqqətə çatdırdi: “Çünki 1987-ci ildə Heydər Əliyevin bütün
vəzifələrdən, o cümlədən Siyasi Büronun üzvü vəzifəsindən uzaqlaşdırılması ilə ermənilərin əlinə fürsət düşdü və onlar bu fürsətdən
istifadə etdilər. Heydər Əliyevin istefasından iki həftə keçməmiş
erməni millətçisi – Qorbaçovun müşaviri, onun “sağ əli” Aqanbekyan
hələ 1987-ci ildə Fransada olarkən bu ölkənin qəzetinə müsahibə
verərək demişdir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşməlidir.
Heydər Əliyevin dövründə heç vaxt buna cürət edə bilməzdilər...”.

təcrübəsiz və qeyri-peşəkar
kadrların önə çəkilməsi nəticəsində
ölkədə siyasi-iqtisadi böhran daha
da dərinləşdi. Qarabağda erməni
işğalının genişlənməsi isə xalqımızı
ümidsizliklə üz-üzə qoydu. Buna
görə də Azərbaycan cəmiyyəti ölkəni
böhrandan qurtaracaq yeganə
şəxsiyyətin məhz Heydər Əliyev
olduğunu düşünürdü.
Belə bir ağır şəraitdə biz ulu
öndəri yeni siyasi partiya yaradıb
xalqı bu təşkilatın bayrağı altında
birləşdirməyə çağırdıq. Bununla
bağlı ölkə ziyalıları Heydər Əliyevə
müraciət etdi. 1992-ci il oktyabrın
16-da ümummilli liderə ünvanlanan
ziyalıların müraciətinə Heydər Əliyev
oktyabrın 24-də “Səs” qəzetində
“Müstəqil Yeni Azərbaycan uğrunda”
başlıqlı yazı ilə cavab verdi.
Beləliklə, 1992-ci il noyabrın 21-də
Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən
təsis konfransında YAP-ın yaranması
xalqın və zamanın tələbi, sosial sifariş
olaraq təsdiqini tapdı.
Onu da xatırladım ki, YAP-ın
yaradılmasından ciddi təşviş keçirən
AXC–Müsavat iqtidarı Naxçıvanda

Bu günlərdə biz Azərbaycan xalqının birliyini
gördük. Bütün bölgələrdən ordumuza dəstək gəldi.
Bütün bölgələrdə hər bir vətəndaş böyük həyəcan hissi
ilə bu günləri yaşayıb, hər gün televiziya önündə,
radio qarşısında, internetdə cəbhədən gələn xəbərləri
izləyib, uğurlarımıza sevinib. Bütün bölgələrdə biz
bunu gördük. Bir daha gördük ki, ölkəmiz və xalqımız
nə qədər gözəl ölkədir və gözəl xalqdır. Ölkəmizdə
yaşayan bütün millətlərin nümayəndələri, bütün dini
konfessiyaların nümayəndələri cəsarət göstərərək,
düşmənlə vuruşaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
bərpa etdilər.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin xalqa
10 noyabr 2020-ci il tarixli müraciətindən

çəkindirmədiyini, əksinə, daha
böyük fəallıqla ümummilli liderin
Naxçıvandan Bakıya gələrək
Azərbaycanı xaos və anarxiyadan
xilas etmək işində dəstəyini davam
etdirdiyini bildirdi. Arif Rüstəmov daha
sonra “Xoşbəxtəm ki, ulu öndərimiz
Heydər Əliyevə teleqram vuraraq
ondan Bakıya gəlməyi, xalqı üzləşdiyi
bəlalardan qurtarmağı xahiş edən
insanlardan biri də mən olmuşam”,–
dedi.
Veteran söhbət zamanı Vətən
müharibəsində Azərbaycanın
möhtəşəm qələbəsi ilə bağlı
fikirlərini də bölüşdü: “Cəmi 44 gün
ərzində dünyanı heyrətə gətirən
döyüş taktikasının və uğurlu hərbi
əməliyyatların aparılmasında lider
amili çox vacib şərtlərdən biri idi.
Bax, elə buna görə də İkinci Qarabağ
savaşında əldə olunan parlaq qələbə
ilə Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin təkcə Azərbaycan
cəmiyyətində deyil, beynəlxalq ictimai
rəydə də nüfuzu daha da gücləndi, öz
dəsti-xətti ilə şərəfli bir tarix yazdı”.

Söhbəti qələmə aldı:
V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri AŞPA
yaz sessiyasında Büro və Daimi Komitənin
qurumdakı irəliləyişlə bağlı məruzəsinin
müzakirələrinə qatılan Azərbaycan nümayəndə
heyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Rafael
Hüseynov səsləndirib.
Azərbaycanlı deputat Türkiyənin Parlament Assambleyasındakı rolu, AŞPA sədrinin
sessiya öncəsi Türkiyəyə səfəri və keçirdiyi
görüşlər, bu qurumda Türkiyəyə münasibətdə
heç də həmişə ədalətli olmayan mövqe
haqqında danışıb. Bildirib ki, Türkiyə Avropa
Şurası ailəsinin möhkəmlənməsi və inkişafına
böyük töhfələr verib.
“Bu təşkilatda Türkiyəyə ikili standartlarla
yanaşma adəti illərdir davam edir. Avropa Şurası yarandığı ildən onun üzvü olan
Türkiyə Respublikası bu gün təşkilatdakı açar
ölkələrdən biri olmaq funksiyasını qoruyub
saxlayır. Türkiyənin təkcə öz ərazisində deyil,
demokratik quruculuq və Avropa Şurası
prinsiplərinin daha geniş coğrafiyada, xüsusən
yeni müstəqil dövlətlərdə bərqərar olmasında
körpü və ötürücü dövlət olaraq müstəsna rolu
var. Avropa Şurasında olduğumuz 20 ildən
artıq müddətdə Türkiyənin bu təşkilat üçün nə
qədər gərəkli olduğunu da görmüşük. Amma
bəzən burada Türkiyəyə müəyyən qüvvələr
tərəfindən ikili standartlarla yanaşmaların,
yanlış, qərəzli münasibətlərin də şahidi oluruq. Türkiyə Azərbaycan kimi Şərq və Qərb
ölkəsidir, həm Avropadır, həm də Asiyadır.
Birmənalı şəkildə uzun illərdən bəri demokratiya yolunu tutaraq, bu istiqamətdə inamla
irəliləyən ölkədir.
Bəzən Türkiyədə demokratik təsisatların
fəaliyyətinə təftişçi və yetərincə ədalətli

olmayan qiymətlər verməyə cəhd edənlərə
məsləhət budur ki, heç vaxt hər hansı bir
təzahürü ümumi ictimai-siyasi kontekstdən
ayırmasınlar. Türkiyəni yaxşı tanımaq və
ölkədəki demokratik proseslərin mənzərəsini
dəqiq təsəvvür edə bilmək üçün onu yaxından
izləmək, hadisələrin nəbzindən tutmaq lazımdır”, - deyə R.Hüseynov bildirib.
Deputat qeyd edib ki, bəzən kifayət qədər
məlumatlı olmayanda çoxlu suallar yaranır
və onlara cavab tapmaq da mürəkkəbləşir.
Yaxından tanıdıqda isə mürəkkəb məsələlərdə
rahat həll olunur. Bu mənada Assambleya
sədrinin xüsusən indiki heç də sadə olmayan
zaman kəsiyində Türkiyəyə səfəri, ən yüksək
səviyyədə keçirdiyi görüşlər və apardığı
müzakirələr məhz düzgün qiymətləndirmə
üçün ən münasib format sayıla bilər.
Azərbaycanlı deputat Türkiyənin demokratiya quruculuğu yolunda inamla irəliləməsini, bu
yolun rəvan olmadığını, Türkiyənin daim terrorizm təhlükəsi ilə üz-üzə olduğunu deyərək,
Avropa Şurasının məhz bu mübarizədə
Türkiyənin yanında olmasının vacibliyini
qeyd edib. “Unudulmamalıdır ki, Türkiyənin
qətiyyətlə irəlilədiyi demokratik inkişaf yolu
heç də həmişə hamar deyil, Türkiyə terorizmin
fəsadları ilə də mütəmadi olaraq qarşı-qarşıyadır. Terrorizm hansı ölkəyə yönəlməsindən asılı
olmayaraq, heç vaxt onu bir ölkənin problemi
hesab etmək olmaz, bu ortaq problemə qarşı
mübarizə müştərək olmalıdır. Türkiyə son illər
milyonlarla əcnəbi qaçqına qucaq açaraq,
Avropanın yükünü yüngülləşdirməsini də bu
ölkənin insan haqları uğrunda qlobal çalışmalara müstəsna töhfəsi kimi qiymətləndirilməyə
layiqdir”, - deyə R. Hüseynov diqqətə çatdırıb.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son 18 ildə elektroenergetika
sisteminə, eləcə də paytaxtın elektrik şəbəkəsinə daim diqqət və
qayğı göstərib. Ötən müddətdə bu sahədə genişmiqyaslı islahatlar
gerçəkləşdirilib, yenidənqurma, tikinti işləri böyük vüsət alıb.
Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə hazırlanan Reabilitasiya Proqramı
çərçivəsində energetika sistemi əsaslı şəkildə modernləşdirilib,
“itirilmiş” generasiya gücləri bərpa edilib.
Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, son
illər ərzində Reabilitasiya Proqramı
çərçivəsində paytaxtımızda, habelə
regionlarda infrastruktur və sahibkarlıq obyektlərinin elektrik enerjisi ilə
təchizatında mühüm rol oynayan “Bakı”,

çox böyük işlər görürlər”.
Bir sözlə, energetika sahəsində
həyata keçirilən çox böyük layihələr
sayəsində Azərbaycanda enerji təchizatı
ilə bağlı bütün əsas problemlər demək
olar ki, həllini tapıb, respublikamız

başçısına yenidənqurulan 110/35/6
kilovoltluq “Maştağa” yarımstansiyası
barədə də məlumat verilərək, bildirilib
ki, 1949-cu ildə tikilən yarımstansiyanın
istismar müddəti bitdiyi üçün potensial
qəza mənbəyinə çevrilmişdi. Qısa zamanda görülən işlər sayəsində yarımstansiyanın əvvəlki gücü geri qaytarılıb,
tam yenidən qurularaq etibarlılığı və
dayanıqlılığı artırılıb, istehlakçıların
fasiləsiz və keyfiyyətli enerji təchizatına
zəmin yaradılıb.
Yenidən qurulan “Maştağa” Yarımstansiyası Maştağa, Buzovna, Bilgəh,
Nardaran qəsəbələrini, Savalan, “Albalılıq” yaşayış massivlərini, dənizkənarı

Azərbaycanda energetika sisteminin
yenilənməsi istiqamətində mühüm işlər görülür
“Astara”, “Şəki”, “Xaçmaz”, “Şahdağ”,
“Səngəçal” və digər modul tipli elektrik
stansiyalarında itirilmiş gücün bərpası
istiqamətində geniş həcmdə işlər
görülüb. Bir çox elektrik stansiyaları və
yarımstansiyaların 500, 330, 320, 110
kilovoltluq hava xətləri, o cümlədən
yarımstansiyalar yenidən qurulub.
Reabilitasiya Proqramıına əsasən,
hazırda yüksəkgərginlikli elektrik verilişi
xətlərində modernləşmə davam etdirilir,
enerjinin idarə edilməsi üçün SCADA
dispetçer sisteminin yenidən qurulması
istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
energetika sahəsinin inkişafının diqqət
mərkəzində saxlanılmasının nəticəsidir
ki, Azərbaycan Davos İqtisadi Forumunun “Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda
“əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsi”
üzrə dünyada 2-ci yer tutan ölkələr sırasında qərarlaşıb.
Dövlətimizin başçısının dəqiq
müəyyənləşdirdiyi strateji hədəflər,
düşünülmüş strategiya ilə Azərbaycan
bu gün elektrik enerjisini idxal edən
ölkədən ixracatçı ölkəyə çevrilərək
davamlı inkişafı ilə regionun lider dövləti
statusunu daşıyır. Dünya birliyinin
etibarlı tərəfdaşı olan respublikamızın
adının inkişaf etməkdə olan dövlətlər
sırasında çəkilməsi isə hər birimizdə
qürur hissi doğurur. Təbii ki, bu qürur
hissi, ilk növbədə, cənab İlham Əliyevin
yorulmaz, səmərəli fəaliyyəti ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin gərgin
səyi nəticəsində müəyyənləşən yeni
inkişaf konsepsiyası da ölkəmizin enerji
sektorunun bütünlüklə yenilənməsinə
səbəb olub.
Azərbaycan Prezidenti çıxışlarının birində energetika sistemində
görülən işləri yüksək qiymətləndirib.
Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki,
xüsusilə son illərdə görülmüş işlər enerji
təsərrüfatını tamamilə yeniləşdirib, respublikanı qonşu dövlətlərlə birləşdirən
yüksək gərginlikli xətlər inşa edilib,
bir çox yerlərdə yeni yarımstansiyalar tikilib, transformatorlar quraşdırılıb: “Bölgələrə çoxsaylı səfərlərim
çərçivəsində mən həmişə maraqlanıram
və vətəndaşlardan soruşuram ki, enerji
təminatı necədir? Son illər ərzində hər
zaman müsbət rəylər eşidirəm. Bu,
məni çox sevindirir. Bu, onu göstərir ki,
“Azərenerji” və “Azərişıq” bu istiqamətdə

artıq enerji təminatçısına çevrilib. Belə
ki, əvvəlki dövrlərdə ölkəmiz elektrik
enerjisi üzrə idxaldan asılı idi. İndi isə
həm daxili tələbat ödənilir, həm də bu
istiqamətdə ixrac həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə
aprelin 19-da Bakının Suraxanı rayonunda “Azərenerji” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin (ASC) 220/110/10 kilovoltluq “Hövsan” yarımstansiyasının
müasirləşdirilərək istifadəyə verilməsi
də respublikada elektrik enerjisi
təsərrüfatının uğurla yenidən qurulmasının bariz ifadəsidir.
Açılış mərasimində dövlətimizin
başçısına yenidən qurulan “Hövsan” yarımstansiyası barədə məlumat verilərək,
bildirilib ki, 45 il əvvəl tikilən “Hövsan”
yarımstansiyası müasir səviyyədə
yenidən qurulub, buradakı avadanlıqlar
yeniləri ilə əvəz olunub.
Yarımstansiya “Şimal” Elektrik Stansiyasında istehsal olunan elektrik enerjisinin ötürülmə keyfiyyətinin artırılmasında, “Abşeron”, “Böyükşor”, “Suraxanı”,
“Ramana”, “Əhmədli”, “Qala”, “Zığ”
yarımstansiyaları ilə əlaqələnməklə Bakı
və Abşeron yarımadasının, xüsusən də
Suraxanı, Günəşli, Əhmədli ərazilərinin
elektrik enerji təchizatında mühüm rol
oynayır.
Qeyd edək ki, son 3 ilə qədər Bakı
və Abşeron yarımadasında sistem
əhəmiyyətli 220 kilovoltluq 5 yarımstansiya fəaliyyət göstərirdi ki, onların da
4-ü istismar müddətini başa vurub. Son
iki ildə isə yeni “Böyükşor” yarımstansiya tikilib və beləliklə, 220 kilovoltluq
yarımstansiyaların sayı 6-ya çatdırılıb.
Eyni zamanda, istismar müddətini
bitirən sistem əhəmiyyətli 220 kilovoltluq
dörd yarımstansiyanın üçü – “Müşfiq”,
“Xırdalan” və “Hövsan” yarımstansiyaları
yenidən qurulub, “Nizami” yarımstansiyasında isə işlərin yaxın vaxtlarda başa
çatdırılması nəzərdə tutulub.
Açılış mərasimində dövlətimizin

sanatoriya, xəstəxana, otellər və digər
obyektlər də daxil olmaqla Sabunçu və
Xəzər rayonlarının 150 min nəfərə çatan
əhalisinin elektrik enerjisi ilə etibarlı
təminatına imkan verəcək.
Göründüyü kimi, energetika sektorunun müasir tələblər səviyyəsində
inkişafı, vətəndaşların enerji resurslarına əlçatanlığının və məmnunluğunun
təmin olunması Prezident İlham Əliyevin
sosial-iqtisadi siyasət kursunun prioritet hədəfləri sırasındadır. Postkonflikt
dövründə isə düşməndən təmizlənən
ərazilərdə gedən bərpa-quruculuq
işləri dövlətimizin başçısının xüsusi
diqqətindədir.
Hazırda işğaldan azad edilən Qarabağ və ətraf bölgələrimizdə bərpa işləri
sürətlə aparılır. Bu torpaqlarda infrastrukturun yenidən qurulması, energetika
sisteminin yaradılması xüsusi diqqətdə
saxlanılır. Prezident İlham Əliyevin
açılış mərasimində “Azərenerji” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Baba
Rzayevdən “Qarabağda işlər necə
gedir?” sualını verməsi də bunun bariz
ifadəsidir.
Xatırladaq ki, “Azərenerji”nin rəhbəri
suala cavabında dövlət başçısının
tapşırıqlarının yüksək səviyyədə yerinə
yetirilməsini, hazırda Şuşa, Şükürbəyli,
Füzuli xətlərinin artıq hazır olmasını
bildirib. Eyni zamanda, ermənilərin
dağıtdıqları su elektrik stansiyalarının–
“Suqovuşan 1” və “Suqovuşan 2”nin
işə salınaraq test mərhələsi keçdiyini,
Kəlbəcərdə yarımstansiyanın tikintisinin
getdiyini, bu rayona Daşkəsəndən, Murovdan çəkiləcək təxminən 200 dirəkli
xəttin artıq 100-nün qoyulduğunu,
azad edilmiş torpaqlarda xidmət edən
hərbçilərin elektrik təchizatının qaydaya
salındığını, bu problemin Şuşada da
həllini tapdığını diqqətə çatdırıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

İslahatlar QHT sektorunun
fəallaşmasına şərait yaradacaq

A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə ölkəmizin ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında
uğurla aparılan hərtərəfli islahatlar qeyri-hökumət
sektorunu (QHT) da əhatə edir. Bu günlərdə dövlət başçısının
müvafiq fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasının bazasında Azərbaycan Respublikasının QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi yaradılmışdır.
Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyətinin
sədri, fəlsəfə doktoru İlqar Orucovla söhbətimiz məhz yeni
yaradılmış qurum qarşısında duran vəzifələr və onların icra
mexanizmləri barədədir.
– İlqar müəllim, QHT sektorunda
islahatların aparılmasına zərurət
nədən yaranmışdır?
– Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki,
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin
inkişafı, bu sektora dövlət qayğısının
göstərilməsi hər zaman ölkə başçımızın
diqqət mərkəzində olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il
27 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan Respublikasının
qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət
dəstəyi Konsepsiyası” qeyri-hökumət
təşkilatlarına dövlət dəstəyinin
əsas prinsip və formaları, prioritet
istiqamətləri, icra mexanizmləri və digər
konseptual məsələləri özündə ehtiva
edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ötən dövr
ərzində dövlətimizin yaratdığı geniş
imkanlardan bəhrələnərək bir çox
qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş
cəmiyyətinin inkişafında fəallıq nümayiş
etdirmiş, ölkəmizin milli maraqlarının
qorunmasında aktivliyi ilə fərqlənə
bilmişlər. Lakin dünyada və ölkəmizdə
formalaşan yeni reallıqlar bu istiqamətdə
islahatların aparılmasını və mövcud
mexanizmlərin təkmilləşdirilməsini zəruri
edir.
Təhlillər göstərir ki, 2008-ci il aprel
ayının 16-dan fəaliyyətə başlayan
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının səlahiyyətləri,
funksionallığı və hüquqi statusu
cəmiyyətin və zamanın mövcud
çağırışlarına və gözləntilərinə tam cavab
verə bilmir.
Prezident İlham Əliyevin müvafiq
fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
bazasında Azərbaycan Respublikasının
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Agentliyinin yaradılması
zərurətə çevrilmişdi.
– Yeni yaradılan qurumun
qarşısında hansı əsas vəzifələr
qoyulmuşdur?
– Yeni qurum, ilk növbədə ölkəmizdə
QHT sektorunun inkişafı üçün
institusional və hüquqi cəhətdən daha
əlverişli şərait yaradılmasına yardım
edəcək. Birmənalı olaraq demək olar
ki, cənab Prezidentin fərmanı dövlətin
bu istiqamətdə yeni çağırışlara adekvat
olaraq qarşıya qoyduğu siyasi mövqeyi
ifadə edir.

Xüsusilə, 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığımız böyük və
parlaq qələbədən sonra artıq dövlətçilik
tariximizdə yeni bir mərhələ başlamışdır.
İctimai sektorla bağlı dövlət siyasətinin
zamanın çağırışlarına və müasir dövrün
tələblərinə uyğun şəkildə qurulması,
müvafiq institusional qərarların qəbulu
və islahatların həyata keçirilməsi də
dövlətin inkişafının yeni mərhələsində
yaranmış tələblərdən irəli gəlir.
– Yeni qurum hansı üstün
səlahiyyətlərə və səmərəli, işlək icra
mexanizmlərinə malik olacaq?
– Azərbaycan Respublikasının QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Agentliyi daha üstün səlahiyyətlərə,
eyni zamanda, qərarların qəbulu
prosesində müstəqilliyə, sərbəstliyə
malik olacaq. Agentliyin konkret və
aydın hüquqi statusa malik olması
onun dövlətin və cəmiyyətin həyatında
qeyri-hökumət təşkilatlarının rolunun
artırılmasına, onların fəaliyyətinin yeni
dövrün çağırışlarına uyğun təşkilinə,
bu sahədə həyata keçirilən dövlət
dəstəyinin təşkilati-hüquqi əsaslarının
və mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə
xidmət edəcək.
– Agentliyin fəaliyyətinə ictimai
nəzarətin təşkili barədə nə deyə
bilərsiniz?
– Hesab edirəm ki, agentliyə
ictimai nəzarətin təşviqində və ictimai
şuraların fəaliyyətinin dəstəklənməsində
verilmiş səlahiyyət cənab Prezidentin
idarəetmədə şəffaflığın və ictimai
nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində
gördüyü işlərə real dəstəyi ortaya qoya
biləcək və bununla da idarəetmədə
şəffaflıq və hesabatlılıq əmsalının
artmasına ciddi töfhə vermiş olacaq.
Agentlikdə idarəetməni həyata
keçirəcək Müşahidə Şurasının
üzvlərinin hüquqları da xeyli geniş və
miqyaslıdır. Üzvlərə verilmiş geniş
səlahiyyət, həm də qurumun çevik
və effektiv idarəetmə mexanizmi ilə
fəaliyyətini təmin edəcəkdir. Nəzərə
alsaq ki, qurumun idarəetmə orqanı
olan Müşahidə Şurasının üzvlərini
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
vəzifəyə təyin edir və bu da agentliyin
mötəbərliyini bir daha artırmış olur.
Yeniliklərdən biri də qəbul olunan
qərarda şura üzvlərinin birbaşa
iştirakının təmin olunmasını nəzərdə
tutur. Belə ki, qəbul olunan bütün
qərarlar şura üzvləri tərəfindən
imzalanır. Bu da idarəetmədə

TAP-ın Avropanın enerji bazarında əhəmiyyəti artır
Avropa İttifaqının (Aİ) enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində Azərbaycanın transregional qaz layihələrinin
rolu çox böyükdür. Azərbaycanın Aİ üçün necə etibarlı və əhəmiyyətli tərəfdaş olduğunu neft və təbii qaz boru
kəmərlərinin fəaliyyəti bu reallığı təsdiqləyir. Xüsusilə də Trans
Adriatik Boru Kəmərinin (TAP) fəaliyyətə başlaması Avropanın enerji ilə artan təchizatının artan şaxələndirilməsində yeni
mərhələnin başlanğıcı hesab olunur. Boru kəməri Azərbaycanın
“Şahdəniz-2” yatağından çıxarılan təbii qazı Gürcüstan, Türkiyə,
Yunanıstan və Albaniyadan keçən tranzit yolla İtaliyaya daşıyır.
TAP Cənub Qaz Dəhlizinin bir
hissəsidir. Mütəxəssislər hesab
edirlər ki, boru kəməri Avropanın
enerji təhlükəsizliyini artıracaq.
Hesablamalara görə, başlanğıc həcmi
10 milyon kubmetr olan TAP boru
kəməri Avropada təxminən 7 milyon
ailəni enerji ilə təmin edəcək. Xatırladaq
ki, ötən il 31 dekabr tarixində TAP
vasitəsilə Azərbaycandan kommersiya
məqsədli qazın nəqlinə başlanılmışdı.
Tarixdə ilk dəfə Azərbaycan öz təbii
qazını Avropa bazarına birbaşa
boru xətləri vasitəsilə çıxarmağa
nail olmuşdu. Noyabrın 15-də TAP
İtaliyanın qazpaylayıcı şəbəkəsinə
uğurlu birləşdirildikdən sonra, dekabrın
31-də kommersiya məqsədli təbii
qaz Melendugno məntəqəsindən
SNAM Rete Gas (SRG) qazpaylayıcı
şəbəkəsi ilə İtaliyaya, Nea Mesimvria
məntəqəsindən isə DESFA şəbəkəsi
ilə Yunanıstan və Bolqarıstana
çatdırılmışdı. Bununla da dünyada

təbii qazın ən çox idxal edildiyi Avropa
qaz bazarına birbaşa çıxış əldə edən
Azərbaycan öz ixrac imkanlarını
şaxələndirmişdir. Əlbəttə, Azərbaycanı
uzun müddət Avropa ilə birləşdirən
daha bir enerji layihəsi olan TAP enerji
təhlükəsizliyində, əməkdaşlıqda və
davamlı inkişafda Azərbaycanın strateji
tərəfdaş kimi rolunu daha da gücləndirir.
Layihə, həmçinin Avropa üçün strateji
və iqtisadi əhəmiyyətə malikdir, yeni
təbii qaz mənbəyinə etibarlı çıxışı
təmin edir, enerji təhlükəsizliyinin
möhkəmləndirilməsində, təchizatın
şaxələndirilməsində, həmçinin karbon
tullantılarının azaldılmasında mühüm
rol oynayır.
TAP Türkiyə–Yunanıstan sərhədində
birbaşa TANAP-la birləşəcək və
Yunanıstan, Albaniya ərazilərindən,
həmçinin Adriatik dənizindən keçərək
təbii qazı Cənubi İtaliyaya nəql edəcək.
“Mavi yanacağ”ın Azərbaycandan
Avropa bazarlarına ixracının ən qısa

və birbaşa marşrutunu təşkil etdiyi
üçün TAP-ın Avropa İttifaqının enerji
təhlükəsizliyində və enerji mənbələrinin
şaxələndirilməsi yönündə strateji
məqsədlərində əsas rol oynayacağı
gözlənilir. Mütəxəssislərin sözlərinə
görə, TAP layihəsi Xəzər dənizi və
Aralıq dənizi regionlarında sabitliyin
qorunmasına töhfə verəcək. Sıx¬laşan
iqtisadi əməkdaşlıq da öz növbəsində
siyasi dialoqu dərinləşdirəcək, müttəfiqlik
əlaqələrini möhkəmləndirəcək. Bu
günlərdə Avropa Komissiyası məlumat
yayaraq bildirdi ki, Cənub-Şərqi
Avropa üçün Trans-Adriatik boru
kəmərinin (TAP) əhəmiyyəti 2021ci ildə Yunanıstan-Bolqarıstan qaz
interkonnektorunun (IGB) tikintisinin
başa çatmasından sonra daha da
artacaq. Bu, hələ də bir tədarükçüdən
asılı olan regiona alternativ qaz
mənbələrindən istifadə etməyə imkan
verəcək. Məlumatda, həmçinin bildirilir
ki, 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında
TAP vasitəsilə İtaliyaya orta sutkalıq qaz
tədarükü təxminən 9-10 milyon kubmetr
təşkil etmişdir. Azərbaycandan tədarük
qaz qiymətlərinin ucuzlaşmasına gətirib
çıxarır və bu da İtaliyaya mavi yanacağı
Avropanın şimal-qərbinə ixrac etməyə
imkan verir.
Xatırladaq ki, 2019-cu il mayın
22-də Bolqarıstanın Kirkovo kəndi
yaxınlığında Azərbaycan təbii qazını
Bolqarıstana çatdıracaq YunanıstanBolqarıstan qaz interkonnektorun
(İGB) tikintisinə start verilmişdi.

Bu münasibətlə təşkil olunmuş və
Bolqarıstan Respublikasının Baş naziri
Boyko Borisov və Yunanıstanın sabiq
Baş naziri Aleksis Tsiprasın da iştirak
etdikləri təməlqoyma mərasimində
ölkəmiz Azərbaycan Respublikasının
Baş nazirinin birinci müavini Yaqub
Eyyubovun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə təmsil olunmuşdu.
Bolqarıstan bu kəmər vasitəsilə ildə
1 milyard kubmetr Azərbaycan qazı
alacaq. IGB qaz boru kəmərinin ŞimalŞərqi Yunanıstanın Komotini bölgəsində
və Bolqarıstanın cənubundakı Stara
Zagora bölgəsində çıxış nöqtəsi olacaq,
Yunanıstan və Bolqarıstan milli təbii
qaz sistemləri arasında birbaşa əlaqə
yaradılacaq. Xüsusilə qeyd etmək
vacibdir ki, İGB Avropa İttifaqında

enerji bazarının təhlükəsizliyi və
rəqabət qabiliyyətinin təminatı üzrə
7 prioritet layihələrdən biridir. Avropa
Komissiyasının interkonnektorun
tikintisinə 33 milyon avro ayırması da
bunu isbatlayır. Layihə Bolqarıstan
və Cənub-Şərqi Avropa regionu üçün
mənbələrin şaxələndirilməsi və qaz
tədarükü baxımından vacibdir.
Ümumiyyətlə, İGB vasitəsilə
Bolqarıstan Trans-Adriatik
qaz kəmərindən təbii qaz isə
Aleksandrupolisdə terminal vasitəsilə
ABŞ, Qətər, Əlcəzair, İsrail, Misir və
digər ölkələrdən isə maye qazı ala
biləcək. 185 kilometrlik boru kəməri
Yunanıstandan Bolqarıstana ildə
təxminən 3 milyard kubmetr təbii
qaz nəqli qabiliyyətinə malik olacaq

kollegiallığın məhz nizamnamə
çərçivəsində təmin edilməsini
şərtləndirir.
– Agentliyin fəaliyyətində
hesabatlılıq prinsipinə necə əməl
olunacaq?
– Agentlik, qrant verən qurumların
QHT-lərə ayırdığı layihələrin
səmərəliliyini və nəticəsini təhlil
etmək, ildə bir dəfə bu haqda hesabat
hazırlayaraq Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasına və
həmin qurumların özlərinə təqdim etmək
səlahiyyətinə malikdir.
Agentliyin digər bir fəaliyyəti
dövlət – QHT və biznes strukturu
münasibətlərində əməkdaşlıq mühitini
formalaşdırmaq istiqamətində olacaqdır
ki, bu da ictimai əhəmiyyət kəsb edən
məsələlərdə korporativ sosial məsuliyyət
mexanizminin səmərəli tətbiqinə yardım
edəcək.
Nizamnaməyə müvafiq olaraq,
agentliyin filial, nümayəndəlik və digər
struktur vahidlərini yaratmaq səlahiyyəti
də var və zərurət yaranacağı təqdirdə
bu agentliyə əlavə struktur bölmələrini
təşkil etmək imkanı verir.
Əvvəlki qurumdan fərqli olaraq publik
hüquqi şəxs statusu dövlət vəsaitindən
əlavə, digər maliyyə mənbələri əldə
etmək, bununla da, milli donor institutu
kimi QHT-lərə maliyyə dəstəyini daha
da genişləndirmək də əlavə imkanlara
malikdir.
– Yeni yaradılmış qurumdan
konkret gözləntiləriniz nədir?
– Agentliyin uğurlu fəaliyyət
göstərəcəyinə həm dövlətimizin,
həm də vətəndaş cəmiyyətinin
ümidləri böyükdür. Milli maraqların
qorunması, dövlətçiliyin daha da
möhkəmləndirilməsi naminə vətəndaş
cəmiyyətinin səfərbər edilməsi,
milli həmrəyliyin gücləndirilməsi
istiqamətində QHT-lərin imkanlarından
geniş istifadə olunması çox vacibdir.
Məncə, Vətən savaşında xalqımızın
əldə etdiyi böyük qələbəni həzm
edə bilməyən güclərə qarşı ictimai
sektor öz sözünü deməlidir, çünki milli
dövlətçiliyimizə yönəlmiş təhdidlərə
qarşı ayıq-sayıq və mübariz mövqedə
dayanmaq, informasiya savaşında öndə
olmaq daha çox ictimai fəal kəsimin
üzərinə düşür.

Müsahibəni qələmə aldı:
Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”
və gələcək bazar tələbatına əsasən
bu həcmin illik 5 milyard kubmetrə
çatdırılması imkanı var. Qeyd edək
ki, hələ 2013-cü ilin sentyabrında
“Bulgargaz EAD” “Şahdəniz-2”
çərçivəsində ildə 1 milyard kubmetr
qazın alışı ilə bağlı 25 illik saziş
imzalanmışdı. Hesablamalara görə,
Azərbaycan qazı Bolqarıstanın
istehlakının dörddəbir hissəsini
ödəyəcək. Bundan başqa, IGB
Bolqarıstan, Cənub-Şərqi və Mərkəzi
Avropa üçün tədarükün şaxələndirilməsi
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar
Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektoru
(IGB) böyük ehtimalla 2021-ci il
oktyabrın əvvəlində işə düşəcək.
Layihənin bu ilin iyulunda işə salınması
planlaşdırılsa da, podratçı şirkət işlərin
başa çatması üçün müddətin oktyabr
ayınadək uzadılması üçün müraciət
etmişdi. Hazırda layihə üzrə işlər davam
etdirilir.
Bir sözlə, TAP layihəsinin
reallaşdırılması, eləcə də YunanıstanBolqarıstan qaz interkonnektorun
tikintisinin yekun mərhələyə qədəm
qoyması Azərbaycanın strateji çəkisini
əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Belə
şaxələndirilmiş enerji dəhlizləri Şərq
və Qərbi birləşdirmək baxımından
da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və
mühüm iqtisadi nəticələri olacaqdır.
Bundan başqa, transregional qaz
layihələrinin reallaşdırılması ölkənin
qlobal iqtisadiyyatda mövqeyinin daha
da gücləndirilməsinə müsbət təsir
göstərəcək və Azərbaycanın təkcə
enerji ixracatçı ölkə kimi deyil, həm
də onu nəql edən və tranzit ölkə kimi
əhəmiyyətini artıracaq.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”
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Türk Şurası dünya nizamının yeni
güc mərkəzlərindən birinə çevrilir

“ATƏT-in Minsk qrupu (MQ) həmsədrlərinin fəaliyyəti həmişə tənqid olunub
və zaman tənqidçilərin haqlı olduğunu sübut etdi. “Ermənistan – Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münqaşiəsi” üzrə Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlığa
töhfə verməli olan MQ həmsədrləri son bəyanatla özlərini lap pis vəziyyətdə
qoydular. Beynəlxalq hüquq normaları xatırladılmalı, həmsədrlərin mandat –
missiyası yada salınmalıdır. İllərlə məhz belə yazdıq, dedik. Bəs nə oldu? Artıq
dəqiq bilirik ki, məlum üçlük o hüquq normalarını da, mandat - missiyalarının
vəzifələrini də bilə - bilə, məqsədyönlü pozur”. Bu fikirləri Əkbər Qoşalı Minsk
qrupunun verdiyi son bəyanata münasibət bildirərkən dedi. Publisist sonra
Minsk qrupunun ötən illərdəki yarıtmaz fəaliyyətindən söz açdı:

Çağdaş dünyanın böhran içində olan beynəlxalq münasibətlər sistemi yeni
nizam və güc əsasında qərarlaşmanın astanasındadır. İkinci dünya müharibəsindən
sonra hakim mərkəzlər arasında təsir dairələri, işləmə mexanizmi və qırmızı xətləri
qətiləşmiş qlobal nizam Sovet İttifaqının dağılması və Çinin super oyunçu kimi
meydana çıxması ilə yanaşı, yeni güc yüksəlişini və geriqalmaların geopolitik
reallıqlarını cavablandırmaqda getdikcə çətinlik çəkməyə başladı.

Suriya böhranı və Böyük Yaxın Şərq layihəsi
çərçivəsində Türk- İslam
dünyasının lokomotivi olan Türkiyənin milli
təhlükəsizliyinin birbaşa öz
müttəfiqləri tərəfindən hədəfə
alınması isə dost və rəqib
ölkələri də dəyişdi. Bununla
da rəqəmsal çağın bütün
mənalarda yeni qlobal formatlanmasının qaçılmazlığı ortaya
çıxdı. İmperialist güclərin Aralıq və Qara dəniz hövzəsinin
gələcəyi ilə bağlı niyyətləri,
Balkanlardan Türküstana
uzanan geniş coğrafiyada
möhkəmlənmək baxımından
təhlükəli gördükləri “Türkiyə
gəmisi”nin öz limanlarından
uzaqlaşmaması üçün baş
vurduqları bütün daxili və
xarici hücumlar dəf edilmişdir.
Ankara mədəni coğrafiyada
irəliləməklə bərabər, siyasiiqtisadi meydanda da potensial gücünü aktiv gücə çevirə
bilmək üçün yeni həmlələrə
başlamışdır.
Aparılan müstəqil xarici
siyasət Türk-İslam coğrafiyalarında yeni oyanış və yüksəliş
ümidlərini gücləndirmişdir.
Bu proses qlobal və regional
tarazlıqlara, Türkiyə–Rusiya, Türkiyə–Amerika–Avropa Birliyi, Türkiyə–Çin
münasibətlərinin xarakterinə
də dərin təsir etmişdir. Əsrlər
boyu Avrasiyada qurduqları böyük dövlətlərlə dünya
tarixinin gedişinə yön verən,
Anadolu, Qafqaz və Orta Asiyadakı ticarət yollarına, dəhliz
və strateji qovşaqlara hakim
olaraq geniş coğrafiyaların
təhlükəsizliyinə məsul olan
Türk dünyasının önündə yeni
fürsətlər meydana gəlmişdir.
Böyük dövlətlərin rəqabət
sahəsi olan bu çətin coğrafi-

yada Türkiyə qüdrətli ordusu,
yüksələn hərbi sənayesi ilə
gücünə yeni güc qatır. Belə bir
dönəmdə 30 illik müstəqillik
dövrünün qazanclarını daha
da qüvvətləndirən Türk
cümhuriyyətləri də aralarındakı inteqrasiyanı dərinləşdirərək
çoxqütblü yeni qlobal sistemin
güc mərkəzlərindən biri halına
gəlməkdədir.
Orta Asiyanın cazibə
mərkəzi Özbəkistanın da Türk
Şurasına üzv olması, sovet
dövründə yaradılan özbək–
qırğız ərazi problemlərinin
əsasən həll edilməsi,
uzun illər Xəzər dənizində
Türkmənistanla Azərbaycan
arasında mübahisəyə səbəb
olan neft-qaz yatağının birgə
işlənilməsi ilə bağlı qərarın
verilməsi, Türkiyə–Azərbaycan
ittifaqının Qarabağ zəfərinə
imza ataraq Cənubi Qafqaz
və Türk dünyasında yeni
siyasi-hərbi reallıqlar yaratması, Türkiyə–Özbəkistan və
Türkiyə–Qazaxıstan arasındakı hərbi əməkdaşlığın
dərinləşməsi diqqəti ümumtürk
birliyinin təməli olan Türk Şurasının daha da güclənməsinə
və fəallaşmasına yönəltmişdir.
Bu mənada 31 mart tarixli Türküstan toplantısının gündəmi
və orada dövlət başçılarının
verdikləri mesajlar oduqca
önəmlidir.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın da ifadə
etdiyi kimi, Şura toplantısında
iştirak edən Türkmənistan
Prezidenti Qurbanqulu Berdimuhammədovun
ölkəsinin quruma üzvlüyə
qərar verərək, müstəqil Türk
dövlətlərinin toplandığı bu birliyi tamamlaması, nüvə gücü
Pakistanın müşahidəçi statusu
ilə bu ittifaqa qoşulması Türk

Şurası ilə bağlı önümüzdəki
dövrün əsas gözləntiləridir.
Bunlardan əlavə, Türk Şurasının regional və qlobal tarazlıqlar baxımından artıq yeni
bir cazibə mərkəzi kimi qəbul
edilməsinin sübutu olaraq, bir
neçə ölkənin müşahidəçi üzv
olmaq üçün müraciət etməsi
də məlumdur.
Türk Şurasının 31 mart
qeyri-rəsmi zirvə görüşündə
verilən ən önəmli qərarlardan
biri Türk dünyasının 2025 və
2040-cı illəri əhatə edən strateji baxışları və əməkdaşlığın
perspektivlərini ehtiva edən
sənədin hazırlanmasına
başlanması, tarixi-mədəni
aspektdə bütün Türk xalqları
üçün birləşdirici dəyər olan
Türküstan şəhərinin Türk
dünyasının mənəvi paytaxtlarından biri elan edilməsidir.
Rusiya və Ermənistanla
birlikdə, MDB Kollektiv
Təhlükəsizlik Təşkilatına
daxil olan Qazaxıstan və
Qırğızıstanın 44 günlük
müharibədə olduğu kimi,
zirvə bəyannaməsi ilə də
Qarabağ zəfəri münasibəti
ilə Azərbaycanı təbrik edərək
ona dəstək verməsi, işğaldan azad edilən ərazilərin
yenidən bərpa edilməsində
Bakıya kömək edəcəklərini
bəyan etməsi, ölkələrin
ərazi bütövlüyü çərçivəsində
Azərbaycanla Ermənistan
arasındakı normallaşma prosesinin önəmini qeyd etməsi
də əhəmmiyətli olmuşdur.
Prosesin başlanğıcından
etibarən Qarabağ probleminin,
eyni zamanda, Türkiyənin
də milli məsələsi olduğunu
söyləyərək Azərbaycanın haqlı
mübarizəsinə qətiyyətli dəstək
verən, zəfər üçün mümkün
olan bütün addımları atan

Türkiyə Prezidenti Ərdoğanın
da Ramazan bayramından
sonra Şuşanı ziyarət edəcəyini
bəyan etməsi Azərbaycan xalqının qəlbində hədsiz sevinc
yaratmışdır.
Ermənipərəst dairələrin
işğalçı ölkənin ordusunu
yenidən qurmaqa bağlı çağırışları, Xankəndidəki separatçı rejimi cəsarətləndirmək
cəhdləri fonunda cənab
Ərdoğanın Qarabağ səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək.
Bu, Azərbaycanın zəfərini
həzm edə bilməyən düşmən
çevrələrə də güclü mesaj
olacaqdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Zəngəzur
dəhlizinin açılmasının Türk
dünyasının coğrafi bütünlüyünün təmin edilməsindəki
rolu ilə bağlı söylədikləri də
Böyük Türk coğrafiyasının
bütövləşəcəyində inamdan
xəbər verir: “Zəngəzuru
Azərbaycandan alıb
Ermənistana birləşdirmək Türk
dünyasının coğrafi parçalanması idi. Xəritəyə baxsaq, görərik ki, sanki, bizim
bədənimizə xəncər saplanmışdır, Türk dünyası parçalanmışdır. Qədim Azərbaycan
torpağı olan Zəngəzur indi
Türk dünyasının birləşməsi
rolunu oynayacaq. Çünki
Zəngəzurdan keçən nəqliyyat,
kommunikasiya, infrastruktur
layihələri bütün Türk dünyasını
birləşdirəcək”.
Azərbaycan rəhbərinin
Türk Şurasının mötəbər
tribunasından yuxarıdakı tarixi
mesajın ardınca Qarabağ
zəfərinin əldə edilməsi ilə 33
illik münaqişənin də kökdən
həll edildiyini söyləməsi,
sovet dövründə süni şəkildə
formalaşdırılan siyasi-inzibati

vahid kimi Dağlıq Qarabağ
vilayətinin artıq mövcud olmadığını – Qarabağın bütöv bir
ərazi olduğunu vurğulaması,
münaqişənin həlli üçün indiyə
qədər heç bir iş görməyən
Minsk qrupunun isə bundan sonra mövcudluğunun
mənasız olduğunu bəyan
etməsi də postmüharibə
dövrünün reallıqlarını bir daha
beynəlxalq aləmə ünvanlandı.
Türkiyə liderinin Şimali Kiprin
də Türk dövlətləri ilə inteqrasiyasının dərinləşdirilməsinin
vacibliyinə diqqət çəkməsi,
Özbəkistan dövlət başçısının
Türk Dünyası İnkişaf Bankının qurulmasını təklif etməsi,
nəqliyyat, gömrük, enerji
kimi sahələrdə daha önəmli
və real layihələri həyata
keçirmək üçün fəaliyyətlərin
sürətləndirilməsinin qərara
alınması da Türk dövlətlərinin
Avropa Birliyinə bənzər
bir ittifaqa doğru getdiyini
göstərməktədir.
Zirvə toplantısında Türk
xalqlarının ortaq dəyərləri olan
Əli şir Nəvai, Yunus Əmrə, Nizami kimi ədəbiyyat və sənət
adamlarının müştərək təbliğ
və anılmasının vacibliyinin,
Türk- İslam anlayışının hikmət
və əxlaq yönünü əks etdirən
yəsəviliyin, Türküstanın Türk
tarixindəki yerinin vurğulanması da məfkurəvi-ideoloji
planda Türk dünyasının ortaq
gələcəyə yürüməsi baxımından önəmli çağırışlardır.

Telman NÜSRƏTOĞLU,
Türk İslam Araşdırmaları
Mərkəzinin rəhbəri,
Xəzər Universitetinin
müəllimi, fəlsəfə doktoru

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədrinə
Ermənistanın minaladığı ərazilərin xəritəsini
Azərbaycana verməməsi ilə bağlı sual ünvanlanıb
Otuz ilə yaxın müddətdə Ermənistanın işğalı altında olan
Azərbaycan əraziləri 2020-ci ilin sonlarında azad edildikdən sonra həll
olunmamış təhlükəli məsələ genişmiqyaslı humanitar fəlakət vəd edir
və gələcək ikitərəfli əməkdaşlığın formalaşmasına ciddi mane olur.
Beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq, Ermənistan minaladığı
ərazilərin xəritələrini təhvil verməkdən imtina edir və bu, 1 milyona
yaxın məcburi köçkünün öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtmasına,
eləcə də xarabalığa çevrilmiş ərazilərin bərpasının başlanmasına
imkan vermir. Bütün bunları nəzərə alaraq, Nazirlər Komitəsindən
soruşuruq: “İnsan haqları problemi və Avropa Şurasının üzv dövlətlər
arasında qarşılıqlı anlaşmanın dərinləşdirilməsi xəttinə birbaşa
aidiyyəti olan həmin məsələnin ən qısa zamanda həlli üçün hansı
effektiv təsir mexanizmlərindən istifadə edə bilərsiniz?”.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sual
AŞPA-dakı Azərbaycan nümayəndə
heyətinin üzvü, Milli Məclisin de-

putatı Rafael Hüseynov tərəfindən
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin
sədrinə yazılı şəkildə ünvanlanıb.

Sual və onun cavabı ingilis və fransız
dillərində qurumun üzvləri arasında
yayılıb.
“Nazirlər Komitəsi 47 üzv
ölkədən olan deputatların qaldırdığı
məsələlərin həllinə səlahiyyətləri
çərçivəsində kömək göstərməyə çalışır. Lakin münaqişənin tənzimlənməsi
ilə bağlı məsələlər bilavasitə Minsk
qrupu ilə bağlıdır”, - deyə Komitə
suala cavabda bildirib.
Vurğulanıb ki, Nazirlər Komitəsi
bölgədəki ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün zəruri
məlumatların təqdim edilməsi tələbi
də daxil olmaqla, münaqişənin bütün
dramatik nəticələrinin tezliklə aradan
qaldırılmasının tərəfdarıdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan
həqiqətlərinin Avropaya və dünyaya çatdırılması, Ermənistanın
işğalçı siyasətinin müxtəlif
aspektlərinin, bədnam qonşuların
zəbt olunmuş ərazilərdə illər boyu
törətdiyi cinayətlərin ifşa edilməsi
istiqamətində Azərbaycanın Avropa
Şurası Parlament Assambleyasındakı
nümayəndə heyətinin üzvləri bütün
imkanlardan istifadə edirlər. Avropa
Şurası çərçivəsində Ermənistanın işğalçı mahiyyətini açan hər təşəbbüs,
qurumun rəsmi sənədində minalanmış ərazilər problemi və Ermənistanın
bu məsələnin həllinə maneə olmasını
qurumun üzvlərinə çatdırmaq böyük
əhəmiyyət daşıyır.

Bir-biri ilə yola
getməyənlərin həmsədrliyi…
– Bunu bir daha kameralar qarşısında
deyə bilərəm. Mən Minsk qrupunu səfərə
dəvət etməmişəm”. Bu sözləri Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci il dekabrın
12-də MQ - nin Fransadan olan həmsədri
Stefan Viskonti, ABŞ-dan olan həmsədri Endrü
Şofer, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mixail
Boçarnikov və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşiklə görüşü
zamanı bildirmişdi. Dövlət başçısı demişdi ki,
həmsədrlərin səfərə gəlmək istəyi barədə ona
bilgi veriləndə, etiraz etməyib: “Əgər siz bunu
kamera qarşısında söyləmək istəyirsinizsə,
buyurun. Əgər istəmirsinizsə, mən onlara
deyim getsinlər. Necə istəsəniz. Buyurun, sizi
dinləyirəm”.
Həmin qəbulda üzlərinə sillə kimi dəyən
sözlərdən sonra, nəhayət “doğrulub, özlərinə
gələn” MQ həmsədrləri ən son bəyanatla nə
qədər rəzil durumda olduqlarını bir daha sübut
etmiş oldular. Bizə məğlubiyyət sırımaq istədilər
– olmadı; bizi aldatmaq istədilər – aldanmadıq; bizə qarşı əlverişsiz vəziyyət yaratmaq
istədilər – alınmadı. İndi, Vətən müharibəsində
qalib gəldikdən sonramı onların bəyanatı ilə
oturub - duracağıq?! Rəsmi Minskin rəsmi
Bakıya səmimi dostluq münasibətləri, həmin
münasibətlərin bu günlərdə bir daha yüksək
səviyyəli təsdiqi fonunda, o qrupun adının
dəyişdirilməsi daha düzgün olardı. Başa
düşürəm, bu adlandırılmanın dost Belarusa
bir siyasi aidiyyatı yoxdur, yalnız vaxtilə məhz
Minskdə qərar qəbul edilməsinə görə adlandırılmadır. Yenə də olsun, artıq nə o qrupa, nə də
də onun həmsədrlik konfiqurasiyasına ehtiyac
qalmayıb...
Azərbaycanın “dəmir yumruğu” öz işini
görüb, indi yol göstərmək, ara düzəltmək vaxtı
deyil, indi yol çəkilir, kommunikasiyalar qurulur. Bunun qarşısında durmaq, Ermənistanı
məğlubiyyət ağrısından xilas etmək keçmir
artıq. Həmsədrlər başqa yerdə “ayrıca yemək
otağı, içərisi dolu barı olan və heç bir əlavə
xərc tələb etməyən lüks nömrəli” beşulduz otel
arasınlar artıq... MQ - nin keçmiş amerikalı
həmsədri Riçard Hoqlandın son açıqlamalarından daha bir sitat: “Biz olduğumuz şəhərlərdə
ən yaxşı restoranlarda yeyirdik. Yaxşı yaşayırdıq və arabir ATƏT bayrağını qaldıraraq Bakı
və İrəvanın yadına Minsk qrupunun mövcud
olduğunu salırdıq. Amma lap açıq danışsam,
çox - çox az iş görürdük”...
Necə deyərlər, əlavə şərhə ehtiyac yoxdur...
Ötən illər ərzində MQ həmsədrlərinin
fəaliyyətinə və son bəyanatın mahiyyətinə
diqqət çəkən həmsöhbətim dedi:
– Minsk qrupu uzun illər içində haqq ədalət adına bir iş görməyib, aktiv fəaliyyət
görüntüsü yaratsa da, demək olar ki,
Azərbaycanın məğlubiyyətlə nə zaman barışacağını gözləyib. Gözlərinin kökü saralıb
və əlbəttə, niyyətləri gözlərində qalıb! Hələ,
bəyanatda mədəni abidələrlə bağlı iddialar qaldırmaq heç qəbul edilə bilməz: vaxtilə ATƏT - in
özünün faktaraşdırıcı missiyası işğal olunmuş
ərazilərə səfər edərək burada mədəni abidələrin
dağıdıldığını təsdiqləmişdi. Amma nə ATƏT, nə
onun MQ həmsədrləri bununla bağlı bir tədbir
görmədi.
MQ - nin bəyanatı Ermənistanda əvəzçıxma
çağrışlarına dəstək mahiyyətindədir. Daha doğrusu mahiyyətsizliyindədir. Həmin o Ermənistan
nə ilə və necə əvəz çıxacaq? Şil - küt olmuş
ordusu ilə? Bakıdakı Hərbi Qənimətlər Parkında
nümayiş olunan texnikası ilə? Minlərlə fərarisi
ilə? “Mükəmməl” iqtisadiyyat, “qəşəng” iqtidar
- müxalifət münasibətləri ilə əvəz çıxacaqlar
bəlkə? Yoxsa, viran qoyduqları tarixi - mədəni
abidələrin son daşlarını da dağıtmaq “əsası”
ilə?!.

Çox sadə bir sual var: Azərbaycan nəyə
görə yenidən gərəksiz, anlamsız danışıqlar aparmalıdır? Danışıqları kiminlə aparaq? Qarşımızda ciddi dövlətmi, sözükeçərli
hakimiyyətmi, öz öhdəliklərinə sadiq hökumətmi
var? Ermənistanla danışıqların predmeti
münaqişədir. O da bitib! BMT - nin məlum
4 qətnaməsi yerinə yetirilib, Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Belə olan halda
həmsədrlər yenidən səfərlərə başlayıb nəyi həll
etmək istəyirlər? Hələ bu rusiyalı həmsədrin
bəyanata imza atması lap ağılasığmazdır.
Həmin həmsədrin ölkəsinin iştirakı ilə bölgədə
tam yeni bir reallıq yaranıb və o ölkənin
sülhməramlıları Qarabağdadır.
Rusiyalı ilə bir bəyanata imza atan amerikalı həmsədrin ölkəsi həmin Rusiyaya sanksiyanı
sanksiya ardınca döşəyir. Bu sətirlər yazılarkən
bəlli oldu ki, Prezident Cozef Bayden ABŞ - ın
milli təhlükəsizlik sahəsində Rusiyadan gələn
təhdidlərə görə fövqəladə vəziyyət rejimi elan
olunması haqqında sərəncam imzalayıb.
Sərəncamda vurğulanıb ki, Rusiya hökumətinin
ayrı - ayrı zərərli fəaliyyətləri nəticəsində
ABŞ - ın milli təhlükəsizliyi, xarici siyasəti və
iqtisadiyyatı qeyri - adi və fövqəladə təhdid
qarşısında qalıb. Buyurun, “fövqəladə dostlar”
bizə münasibətdə fövqəladə həmrəylik nümayiş
etdirə bilir.
Fransadan danışmaq da olar, danışmamaq
da. Külək hayandan əssə, onlar o yana dönə
bilirlər... Hər halda, fransalı həmsədr anlamalıdır
ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu ölkəyə güvən
sıfırın altındadır. O, ilk növbədə öz itirilmiş
nüfuzu haqqında düşünməlidir. Fransa necə
MQ həmsədri olub? Obyektivlik, bitərəflik kimi
meyarları kobud şəkildə pozan bir dövlətin bu
prosesdə iştirakının arzuolunmazlığı gün kimi
aydındır...
“Ümumiyyətlə, ATƏT - in Minsk qrupu
niyə bu 3 ölkənin monopoliyasında olmalıdır?” – deyən Əkbər Qoşalı fikirlərinə bunları
da əlavə etdi:
– Niyə bölgədə önəmli rola, sanballı çəkiyə
malik Türkiyə həmsədr olmasın? Niyə yalnız
Ermənistanın haqsız mövqeyini müdafiə üçün
çalışanlar bu prosesdə iştirak etməlidir? Yaxşı,
o zaman, heç olmasa, dəyişən həmsədrlik institutu olsun: Türkiyə, Belarus, İtaliya, Finlandiya,
İsveç, Almaniya da həmsədr olsunlar. Minsk
qrupu artıq münaqişənin tənzimlənməsində
iştirak edən qurum deyil. Çünki problem ortadan
qalxıb. Həmsədrlər sülh müqaviləsinin imzalanması, Ermənistanın normal qonşuluq siyasətinə,
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun davranışa vadar edilməsi, Ermənistanla Azərbaycan
arasında normal münasibətin yaradılması və
bu kimi məsələlərlə məşğul ola bilər... Yaşasın
“dəmir yumruq!”

Tarixi-mədəni abidələrimiz bərpa ediləcək
P

rezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Zəfər paradında müharibədən
sonrakı dövrün anonsunu vermişdi: “İndi isə bizim üçün yeni
dövr başlayır -- quruculuq dövrü. Mənfur düşmən işğal edilmiş
bütün torpaqları yerlə-yeksan edib. Bu məlumat artıq hər kəsdə var,
videogörüntülər var. Azad edilmiş ərazilərə mənim səfərlərim bunu göstərir.
Bütün binalar, bütün tarixi abidələr, məscidlər, qəbirlər, məzarlıqlar mənfur
düşmən tərəfindən dağıdılıb. Biz onların hamısını bərpa edəcəyik. Artıq
bərpa işləri başlanmışdır”.

Otuz il işğal altında qalmış
ərazilərimizdə məhvə məhkum edilmiş
maddi-mədəniyyət abidələri tariximizin daş yaddaşı kimi əvəzolunmaz milli
sərvətimizdir. Qarabağın tarixi abidələrinin
darmadağın edilməsi isə mədəniyyət və
mənəviyyat tariximizin daşlaşmış yaddaşının silinməsi kimi ağrılı-acılıdır.
Maddi-mədəniyyət abidələrinin
zənginliyi ilə seçilən Qarabağ bölgəsinin
Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində
orada İslam mədəniyyətinə aid olan bütün
muzeylər, məscidlər, abidələr dağıdılıb.
Təkcə İslam mədəniyyətinə aid abidələr
deyil, digər abidələr də məhv edilib. İlk
insan məskənlərindən olmuş məşhur
Azıx və Tağlar mağaraları, Qaraköpək,
Üzərliktəpə kurqanları qəsdən dağıdılıb.
Xocalı, Ağdam, Ağdərə, Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarındakı kurqanlarla yanaşı, işğal
olunmuş Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı

və Zəngilan rayonlarının ərazilərindəki
qəbiristanlıqlar, türbələr, məscidlər,
məbədlər, Qafqaz Albaniyasına məxsus
abidələr və digər milli abidələrimiz məhv
edilib.
Erməni işğalçıları tərəfindən talan edilmiş regionun muzeylərində Azərbaycan
xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı
qiymətli əşyalar, rəssamlıq və mədəniyyət
əsərləri, dünya şöhrətli xalçalar,
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin
xatirə əşyaları və digər qiymətli materiallar toplanmışdı. İşğal olunmuş ərazilərdə
Azərbaycanın mədəni irsini təşkil edən
mədəniyyət obyektləri xüsusi qəddarlıqla
məhv edilmişdir. Ələ keçirdikləri ərazilərdə
12 muzey, 6 rəsm qalereyası, tarixi
əhəmiyyətli 9 saray qarət edilmiş və
yandırılmışdır. Nadir tarixi əhəmiyyətli
40 min muzey eksponatı talan olunmuşdur. İşğal olunmuş ərazilərdə qalan
152 ibadət yeri, məbəd, o cümlədən 62

məscid erməni təcavüzünün qurbanına
güdazına getmişdir. Dağıdılan və yandırılan 927 kitabxanada 4,6 milyon kitab
və misilsiz əlyazma nümunələri məhv
edilmişdir. Ekspertlərin fikrincə, Dağlıq
Qarabağ bölgəsində və ətraf rayonlarda
Azərbaycanın milli mədəniyyət ocaqlarına
erməni təcavüzkarlarının vurduqları ziyanı
dəqiq hesablamaq mümkün deyil.
Şuşa şəhərindəki muzeyləri yada
salaq: Tarix-diyarşünaslıq muzeyi. Şuşa
Tarix Muzeyi, Xalça muzeyinin Şuşa
filialı, Üzeyir Hacıbəyovun , Bülbülün, Mir
Möhsün Nəvvabın, Xurşid banu Natəvanın
ev muzeyləri, Qarabağ Dövlət Tarix
Muzeyi, Qarabağ Ədəbiyyat muzeyi...
Bunların hər biri bizim mənəvi sərvətimiz
idi. Talan və məhv edilmiş sərvətlər
nəinki Azərbaycanın, həm də bütün
dünya sivilizasiyanın misilsiz mədəniyyət
nümunələridir. İmkanlı iş adamlarımız
işğaldan azad olunmuş rayonlarımızda
“Zəfər” muzeylərinin, sərgi salonlarının yaradılmasında iştirak edəcəkləri
şübhəsizdir.
Görkəmli Azərbaycan musiqiçisi
Qurban Pirimovun Ağdam rayonundakı
ev- muzeyi, Cəbrayıl, Füzuli və Xocalı
rayonlarının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri
də dağıdılmışdır. Erməni təcavüzkarlarının
qarət etdikləri muzeylərdə Azərbaycan
xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı

qiymətli əşyalar, rəsm və heykəltaraşlıq
əsərləri, dünya şöhrətli Azərbaycan xalçaları, xalça məmulatları, Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları,
digər qiymətli eksponatlar olmuşdur.
Şuşa, Laçın və Qubadlı rəsm qalereyalarının Azərbaycanın görkəmli rəssam
və heykəltaraşlarının əsərlərindən ibarət
fondları da dağıdılmışdır.
Ağdam şəhərində Üzərliktəpə abidəsi,
Kəngərlidəki XIV əsrin yadigarı - daş
abidələr, Papravənddəki Xanoğlu türbəsi,

Xan qızı Natəvanın və oğlunun şərəfinə
tikilmiş türbə, Şahbulaq qalası... kimi tariximemarlıq abidələri Ağdamın işğalı zamanı dağıdılıb məhv edilmişdir. Buradakı
abidələr müxtəlif dövrləri əks etdirən nadir
nümunələr idi. Bu maddi-mənəvi sərvətlər
qruplaşdırılaraq "Azərbaycan Respublikasının ərazilərində dövlət mühafizəsinə
götürülmüş daşınmaz mədəniyyət
abidələrinin əhəmiyyət dərəcəsinə görə
bölgüsü" adlı kitaba daxil edilmişdir.
Kəlbəcərin, Füzulinin, Cəbrayılın,

Təqdim etdi:
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”
Zəngilanın və Qubadlının mədəni həyatı
yenidən canlandırılacaq. Kəlbəcərdə alban
dövrünə aid xeyli tarixi abidə var. Bunlardan ən məşhuru Xudavəng məbəd kompleksidir. Bu abidə kompleksi Kəlbəcər
rayonunun şərqində – rayonun mərkəzinin
29 kilometrliyində yerləşir. Kəlbəcədəki
digər qədim Alban abidələri -- "Laçınqaya",
"Lev", "Uluxan", "Qalabonu", "Comərd” –
yenidən bərpa ediləcək.
“Erməni vandalizmi: əsirlikdə olan
Azərbaycan abidələri” adlı elektron
layihədə toplanılmış materiallarda dünyaya özlərini mədəni xalq kimi göstərməyə
çalışan ermənilərin əsl siması əyanı
şəkildə görünür.
Bu qeydlərimi Azərbaycan Prezidentinin Hərbi Qənimətlər Prkının açılış
mərasimində dediyi bu sözlərlə yekunlaşdırmaq istərdim: “İndi azad edilmiş
torpaqlara ezam olunan insanlar və xarici
qonaqlar hər şeyi öz gözləri ilə görürlər.
Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa
edəcəyik. Sadəcə olaraq, biz erməni
vəhşiliyini heç vaxt unutmamalıyıq. Biz çox
xeyirxah xalqıq. Bu, həm bizim üstünlüyümüzdür, eyni zamanda, qarşısında vəhşi
olanda, xeyirxah olmaq olmaz. Onlara elə
cavab verməliyik ki, bunu öz tarixi yaddaşlarında əbədi saxlasınlar, bu, onların
yaddaşlarından heç vaxt silinməsin və
silinməyəcək. Bu gün orada baş qaldıran
bəzi revanşist qüvvələr də bilməlidirlər,
“dəmir yumruq” yerindədir, lazım olarsa,
bunların başını elə əzərik və buna əbədi
son qoyulacaq”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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“Ermənistan bütün tribunalarda diqqəti Azərbaycanda
“müharibə qurbanlarına həsr olunmuş muzeyin açılmasına
çəkməlidir” – deyən baş nazir Nikol Paşinyan üç yüz ildir
qurulan “böyük Ermənistan” xülyaları ilə alışıb-yanan
bir millətin güzgüdəki əksidir. Bakıda Hərbi Qənimətlər
Parkının açılması isə bu güzgüdə özlərini görmələri
üçün erməni xalqına imkan yaradıb. Doğrudur, ermənilər
bu vaxta qədər Azərbaycanın onlara verdiyi fürsətləri
düzgün dəyərləndirə bilməyiblər. Amma hər halda, Nikol
Paşinyanın parlamentdəki çıxışı vəziyyətin Ermənistan
üçün nə qədər acınacaqlı olduğunu məğlub xalqın gözləri
önündə sərgiləyib.
Müəllim qarşısında günahını
boynuna almayan, öz əməllərini
başqalarının üstünə atmağa çalışan ibtidai sinif şagirdlərini andıran
Paşinyan lövhə önündə xatırlaya
bildiyi hər kəsi günahlandırdı.
Təkcə özündən başqa.
Paşinyan əvvəlcə keçmiş baş
qərargah rəisi Onik Qasparyanı hədəf seçdi. Ortaya çıxdı ki,
Qasparyanın, guya, müharibənin
4-cü günü hərbi əməliyyatlar
dayandırılmalıdır - fikri, tamamilə
cəfəngiyyat imiş. Hansı ki, Onik
Qasparyan 17 noyabr 2020-ci
il tarixində bəyan etmişdi ki, o,
müharibənin başlamasından
qısa müddət sonra Təhlükəsizlik
Şurasının iclasında bildirib ki,
Ermənistan ordusu ağır itkilər
verir və müharibə dayandırılmalıdır. Özünü təmizə çıxarmaq
istəyən Qasparyanın bu bəyanatı
Ermənistan baş nazirinin “baş
qərargah rəisi belə söz deməyib”
ifadəsi ilə kəllə-kəlləyə gəldi.
Məlum oldu ki, Onik Qasparyan,
nəinki müharibənin dayandırılmasını istəməyib, hətta bildirib

ki, Ermənistan ordusu verilən
bütün tapşırıqların öhdəsindən
müvəffəqiyyətlə gəlir və gəlməyə
davam edəcək.
Çıxışında Ermənistanın birinci
prezidenti Levon Ter-Petrosyanı,
daha sonra yüksək rütbəli erməni
zabitlərini məğlubiyyətdən məsul
tutan Paşinyan qeyd etdi ki,
Ermənistanın siyasi rəhbərliyi
müharibə zamanı sülh üçün bir
neçə addım atıbmış. Hətta bunun
sayəsində onlar üç dəfə hərbi
əməliyyatların dayandırılmasına nail olublar. Halbuki onlar
vəziyyətin çıxılmaz olduğunu
anlayıb digər dövlətlərdən imdad
diləyir, hərbi əməliyyatlar dayanan
kimi, yenidən müvəqqəti atəşkəs
rejimini pozurdular. Bu uyğunsuzluqlar Ermənistan ordusunda
və bütövlükdə, ölkədə yaranan
xaosun miqyasının göstəricisidir.
Ermənilər, həqiqətən də, başlarını
itirmişdilər.
Ümumilikdə, parlamentdəki
çıxışı zamanı məğlubiyyəti
özündən əvvəlki sabiq hökumət
başçılarının yanlış idarəetməsi

ilə əlaqələndirən Paşinyan Serj
Sarkisyan və Robert Koçaryanı da
yaranmış vəziyyətdən təqsirli bildi.
Bircə o qaldı ki desin: hər şeyin
baiskarı erməni xalqıdır. Əlbəttə,
bu şəxslər də öz növbələrində baş
verənlərin baiskarı kimi Paşinyanı
göstəriblər. Erməni xalqı isə, heç
özü də kimə inanmalı olduğunu
bilmir.

dı və belə olan halda bazar daraldı. Bazarın daraldığı bir ölkəyə isə
heç kim investisiya qoymaz.
Prezident İlham Əliyevin
dediyi kimi, adam gərək dəli
olsun ki, Ermənistana investisiya
qoysun. Beləliklə, Ermənistanı
iqtisadi cəhətdən çökdürmək əsas
vəzifələrdən biri idi ki, hazırkı
vəziyyət Azərbaycanın buna nail

Xain xoflu olar
Daha sonra, Paşinyan Bakıda yaradılan Hərbi Qənimətlər
Parkını “ermənilərə qarşı nifrət və
ksenofobiya zirvəsi” adlandırıb.
Bu açıqlamadan belə
nəticəyə gəlmək olur ki, əslində,
Ermənistanın baş naziri ksenofobiyanın nə olduğunu dərk etmir.
Xocalı soyqırımını törədənlərin
Azərbaycanı ksenofobiya ilə
mühakimə etməsi gülüncdür.
Nəinki xalqımıza qarşı, hətta yaşadığımız yerlərin daşına, torpağına
düşmən kəsilən ermənilər, yəqin
elə zənn edirlər ki, müharibə bitib
və bununla da hər şey unudulub.
Lakin həqiqətlər onların çatdırmaq istədiklərindən tamamilə
fərqlidir. Prezident İlham Əliyev
müharibədən əvvəlki, eləcə
də, daha sonrakı dövrlərdə
Azərbaycanın qazandığı iqtisadi müstəqillikdən bəhs edərkən
xüsusi vurğulayırdı ki, bizim
məqsədimiz Ermənistanı iqtisadi

Beynəlxalq Xocalı media
aksiyasına start verildi
Bu günlərdə Azərbaycan Parlament Jurnalistləri Birliyinin təşəbbüsü
ilə keçirilən xaricdə yaşayan və çalışan azərbaycanlı jurnalistlərın onlayın
konfransında gələn il tamam olacaq Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü
qarşısında təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycanın bu qədim yaşayış
məntəqəsində törətdiyi misilsiz soyqırımının bir daha dünyaya çatdırılması
media aksiyasına start verildi. Videotoplantıda kampaniyanı yüksək səviyyədə
təşkil etmək və keçirmək üçün jurnalist soydaşlarımızın belə görüşlərinin
davamlı olması qərara alındı.

Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə
bağlı onlayn formatda aparılan müzakirədə
qeyd edildi ki, XX əsrin ən dəhşətli faciəsinə
ötən 3 onilliyin zirvəsindən baxışın aktuallığı
ona qabaqcadan ciddi hazırlaşmağı və bu
qanlı aktın dünyaya tanıdılması istiqamətində
indiyədək görülmüş işlərin miqyasını daha da
genişləndirməyi tələb edir. İlk videokonfransın
da əsas məqsədi 2022-ci il fevralın 26-dək
xarici ölkələrin ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımı
haqqında həqiqətləri olduğu kimi çatdırmaq
işinə start vermək idi.
Onlayn görüşdə BDU jurnalistika
fakültəsinin professoru, Əməkdar jurnalist
Qulu Məhərrəmlinin Xocalı həqiqətlərinin
media məkanında tanıdılmasının aktual
aspektləri mövzusunda məruzəsi dinlənildi.

cəhətdən tənəzzülə uğratmaqdır.
Və hazırda Ermənistanda yaşananlar bizim buna nail olduğumuzu göstərir.
Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi, biz Ermənistanı dalana
çevirməli idik və buna nail olduq.
Məsələni daha dərindən başa
düşmək üçün əvvəlcə bu prosesin
necə başladığını bilmək vacibdir.

Həmkarımız mediaaksiyanın önəmi
barədə qəzetimizə açıqlamasında qeyd etdi
ki, Xocalı soyqırımının 30-cu ili yaxınlaşır və
bu gündən onu gündəmdə saxlamaq, dünya
ictimaiyyətinin diqqətini bu mövzuya cəlb
etmək, faciənin təfərrrüatlarını xarici medianın həssas mövzularından birinə çevirmək
üçün addımlar atılmalıdır:
– Bu baxımdan hesab edirəm ki,
beynəlxalq aksiya çox aktualdır və müəyyən
strateji məqsədlərə xidmət edir. Müzakirədə
xaricdəki azərbaycanlı jurnalistlərin iştirakı
çox önəmli idi. Onların bir çoxunu qiyabi
tanısaq da, videokonfransda birbaşa əlaqədə
olduq və maraqlı fikirlərini eşitdik. Bundan
sonra keçiriləcək tədbirlər zamanı konkret
təkliflər irəli sürüləcək, önəmli mülahizələr
bəlli bir səviyyədə ümumiləşdirilib fəaliyyət
üçün proqrama çevriləcək. İnformasiyatəbliğat aksiyasının özəlliyi ilə bağlı əsas
tələb ondan ibarətdir ki, Xocalı soyqırımından
danışarkən və bunu xarici ölkə ictimaiyyətinə
təqdim edərkən həmin coğrafiyanın etnik
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı, o xalqın tarixi
ilə müəyyən mənada əlaqələndirilməlidir. Hər
bir xalqın demokratiyaya, siyasi proseslərə
yanaşma tərzi və s. kimi müəyyən ayrıntılar
var ki, bunları unutmaq olmaz.
Əsas məsələ bu işə başlamaq idi. Uğur
qazanmaq üçün aksiyanı ardıcıl və sistemli
şəkildə davam etdirmək lazımdır. Toplantıda
iştirak edən xaricdə yaşayan jurnalist soydaşlarımız maraqlı təkliflər irəli sürdülər. Onlar öz
ölkəsinə və xalqına qeyrətlə və təmənnasız
xidmət göstərməyə hazırdırlar. Bu, çox
sevindiricidir. Mən hər bir həmkarımızı bu
önəmli media aksiyasında bacardığı qədər
fəal olmağa, doğru istiqamətdə və təsirli işlər
görməyə çağırıram.

Hazırladı:
Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Dövlət başçısı bu məqama
toxunaraq qeyd etmişdir ki,
müharibəni aparmaq üçün bizə
iqtisadi müstəqillik lazım idi. Əks
halda, torpaqlarımız əbədi olaraq
erməni tapdağı altında qala bilərdi.
Ona görə biz bu sahədə də hazırlaşdıq. Bütün nəqliyyat, kommunikasiya, enerji xətlərini elə çəkdik
ki, onlardan yan keçdi. Buna
görə bizə nə qədər təzyiqlər oldu.
Bizə deyirdilər ki, yox, bu xətlər,
dəmir yolları mütləq Ermənistanın
ərazisindən keçməlidir. Hətta,
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu inşa
edilməməlidir. Hətta deyirdilər
ki, bizə bunun üçün kredit
verməyəcəklər.
Azərbaycan isə sübut etdi ki,
bizə heç kimin krediti lazım deyil.
Biz buna nail olduq və Bakı–Tbilisi–Qars çəkildi. Bununla da,
Ermənistan dalana çevrildi.
Bütün bunların nəticəsində
Ermənistandan kütləvi köç başlan-

O vurğulayıb ki, əvvəllər COVID
– 19 virusunun geniş yayılmasından
yaxa qurtaran bəzi ölkələrdə hazırda
yoluxmaların sayı kəskin artır. ÜST
rəhbəri Papua – Yeni Qvineyadakı
mürəkkəb vəziyyətə diqqət çəkərək
deyib ki, 2021-ci ilə qədər bu ölkədə
900-dən az yoluxma və 9 ölüm halı
qeydə alınıb. Hazırda isə 10 minə
yaxın yoluxma və 90-dan çox ölüm
halı hesablanıb.
ÜST-ün regional bürosunun
direktoru Hans Klyuge Avropada
COVID–19-la bağlı vəziyyətin çox
ciddi olduğunu deyib. Bildirib ki,
COVID–19 səbəbi ilə ÜST-ün Avropa
regionunun vəfat edən sakinlərinin
sayı bir milyon nəfəri ötüb. Koronavirusa hər dəqiqədə 160-dan çox insan
yoluxur. Onun sözlərinə görə, yeni
yoluxma hallarının sayı yalnız yaşlı
əhali arasında, xüsusilə də 80 yaşdan
yuxarı insanlar arasında azalır. Fevral
ayından bu qrupda ölüm halları
təxminən 30 faiz azalıb. ÜST bu tendensiyanı yaşlı nəslin peyvəndlənmə
səviyyəsinin yüksək olması ilə izah
edib. Lakin o da qeyd edilib ki,

xəstələrin xəstəxanaya yerləşdirilməsi
miqyası əhəmiyyətli dərəcədə artıb.
Hans Klyugenin sözlərinə görə,
regionda ümumilikdə yeddi vaksin ilə
171 milyon peyvənd vurulub. O, fiziki
məsafəni qorumağın mümkün olmadığı şəraitdə yaşayan yoxsul miqrantların vəziyyətindən danışıb. Yüz mindən
çox qaçqın və miqrantların olduğu və
onların ölkə vətəndaşları ilə yanaşı
peyvənd strategiyasına daxil edildiyi Yunanıstanı misal çəkib. Gələn
ay qaçqın düşərgələrində kütləvi
peyvənd kampaniyası başlayacağını deyib və bildirib ki, yalnız seçilən
insanlar peyvənd olunarsa, digərləri

olduğunun sübutudur.
Əlbəttə, bütün bunlar təsadüfi
reallaşan hadisələr deyil. Bu,
müharibənin başqa bir üzüdür. Əminliklə söyləmək olar ki,
Azərbaycanda müharibənin bütün
istiqamətlərində olduğu kimi,
iqtisadi savaş prosesi də uğurla
idarə olunub. Elə Ermənistan baş
nazirinin “pomidor yetişdirməklə
güclü iqtisadiyyat qurmaq olmaz”
sözü də bu uğurun təzahürüdür.
Bundan sonra olacaqlara
gəldikdə isə buna Azərbaycan
Prezidentinin ADA Universitetində
keçirilən beynəlxalq konfrans
zamanı rumıniyalı doktor Yulian
Çifunun səsləndirdiyi suala verdiyi
cavabla aydınlıq gətirmək olar.
Sual belə idi ki, beş il sonra,
xüsusən də, sülhməramlıların
missiyasının bitməsi ilə Dağlıq Qarabağda vəziyyət necə olacaq?
Prezident İlham Əliyevin
cavabı isə belə oldu: “Rusiya

bu aksiyadan kənarda qalarsa, virusla
mübarizədə göstərdiyimiz ümumi
səylərimiz hədər olacaq.
Sabunçu rayonundakı 22 saylı
şəhər poliklinikasının baş həkimi Aydın
Əhmədov virusun yayılma səbəbi və
yoluxma məkanlarından söz açıb:

O, 20 il müddətində BP şirkətinin
Azərbaycan, Birləşmiş Krallıq və ABŞ
ofislərində müxtəlif rəhbər vəzifələrdə
fəaliyyət göstərib. Həmçinin “Pricewa-

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

xəstələrin üz tutduğu poliklinika, təcili
yardım şöbələri, xəstəxanalara və
müxtəlif tibbi prosedurlara getmək
yoluxmanı artırır. Belə yerlərə ciddi
səbəb olmayana qədər getməyin.
Hazırda Bakıda ən yüksək yoluxma Binəqədi rayonundadır. Belə ki, bu

Mutasiyaya uğrayaraq dünyanı hələ də çəngində saxlayan yeni növ
koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı artaraq 142 milyon 714 min
nəfər olub. Həmçinin pandemiya qurbanlarının sayı da çoxalaraq 3 milyon
44 minə, xəstəlikdən sağalanların sayı isə 121 milyon 230 minə çatıb. Virusa
yoluxma sayına görə ilk beşlikdə olan dövlətlər ABŞ (32 475 043 nəfər),
Hindistan (15 321 089 nəfər), Braziliya (13 977 713 nəfər), Fransa (5 296 222
nəfər) və Rusiyadır (4 710 690 nəfər). Cenevrədə keçirilən brifinqdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru T.A.Qebreyesus bu barədə
deyib ki, dünya pandemiya ərzində koronavirusun yayılmasının ən yüksək
səviyyəsinə yaxınlaşır. Son iki ay ərzində yoluxanların sayında hər həftə
təxminən ikiqat artım qeydə alınıb.

– Yeni ştammlarla dünyanı
sanki yenidən bürüyən və qarşısı
alınmayan COVID – 19 virusundan nə qədər qorunsaq da, virus
bir yol tapıb orqanizmə daxil olur.
Türk mütəxəssisləri virusu daha çox
simptomsuz xəstələrin və uşaqların
yaydığını bildirirlər. Öskürək, qızdırma, təəssüf ki, bütün xəstələrdə olmur
və inkubasiya dövründə özünü biruzə
vermir. İnsanlar xəstə ilə rastlaşmadan da virusa yoluxa bilirlər. Çünki
onları yoluxduran tamam sağlam
görünən iş yoldaşı, rəfiqəsi, ailə üzvü,
dostu, tanışı, qonşusu olur. Virusa
yoluxan insan azı 5 – 7 gün bunu hiss

Zərinə Zeynalova şirkətin prezidenti təyin edilib

Z.Zeynalova dünyanın müxtəlif
coğrafi bölgələrində 25 ildən artıq idarəetmə və təşkilati inkişaf
üzrə peşəkar təcrübəyə malikdir.

etmir və adi həyat tərzinə davam edir.
Bu adamın qapalı məkanda – ofis,
ev, otaq, restoran, maşında maskasız
olması və əlini sağlam adama toxundurması kifayətdir ki, virus zərrəciyini
ötürsün. Məhz buna görə də
mütəxəssislər maskasız gəzməməyi

“Azərbaycana xoş gəlmisiniz”
lövhəsi quraşdırılıb. Nədənsə,
bu lövhə erməniləri qıcıqlandırdı.
Əlbəttə, bu, normal haldır, ora
bizim ərazimizdir.
Prezident İlham Əliyev qeyd
etdi ki, ermənilər bu yoldan
istifadə edirlər və burada onları
sülhməramlılar qorumur. Lakin
buna baxmayaraq, heç bir hadisə
baş vermir.
Bütün bu faktlara rəğmən,
hələ də Ermənistanın baş naziri
çıxışlarında Azərbaycanı erməni
əhaliyə, Ermənistana qarşı
qətliam törətməkdə ittiham edir.
Əslində, ermənilər Azərbaycan
ərazilərində törətdikləri vəhşilikləri,
cinayətləri düşünəndə Azərbaycan
Ordusunun onlara belə, bu qədər
ədalətli davranmasını anlamaqda
çətinlik çəkirlər. Qorxurlar, çünki,
daşına-kəsəyinə türk qanı axıtdıqları Azərbaycan torpaqlarında
şanlı Azərbaycan əsgərinin onlara
eyni tövrdə cavab verəcəyini
zənn edirlər. Çünki onlar “buyur!”
eşitdikləri torpaqlarda həmişə
xainlik ediblər.
Həqiqət isə ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan xalqı cani deyil. Biz
öz torpaqlarımızda savaşmışıq.
Öz torpaqlarımızı düşməndən
azad etmişik. Heç bir halda mülki
əhaliyə qarşı cinayət və işgəncə
aktları törədilməmişdir.
Prezident İlham Əliyevin
dediyi kimi, Azərbaycanın heç bir
dövlətin torpaqlarına ərazi iddiası
yoxdur və biz mülki əhaliyə qarşı
savaşmırıq.

Virusa harada yaxalanırıq?

“Azercell Telekom” MMC-də yeni təyinat
Birləşmiş Krallığın Nottingem Trent Universitetinin İnsan
resurslarının idarəedilməsi və inkişafı üzrə diplomuna malik olan
Zərinə Zeynalova, həm də ABŞ-ın Texas A&M Universitetinin
İcraedici Rəhbər üzrə İnkişaf Proqramının məzunudur. O, İnsan
Resurslarının İdarəedilməsi və İnkişafı üzrə Akkreditə Olunmuş
İnstitutun (CIPD) üzvüdür. Azərbaycan Tibb Universitetinin
bakalavr pilləsi üzrə məzunudur.

sülhməramlıları bölgəni tərk
etdikdən sonra nə olacaq sualına
gəldikdə, bu gün Tovuz, Qazax
və Ağstafa rayonları ərazisində
Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədi mövcuddur.
Orada sülhməramlılar yoxdur və
heç nə baş vermir. Sizə deyim ki,
Azərbaycan Sərhəd Xidmətinin
əsgərləri bu gün Ermənistan
kəndlərinin 5 metrliyində, Qubadlının məşhur Şurnuxu kəndində
dayanır. Ermənilər kəndin
onlara məxsus olduğunu iddia
edirdilər, lakin xəritəyə baxdıqda onun Azərbaycan ərazisində
yerləşdiyi müəyyən olundu.
Biz oraya Sərhəd Xidmətinin
nümayəndələrini göndərdik və
mən onlara göstəriş verdim ki,
orada xətt boyu yerləşsinlər, xətti
keçməsinlər və həmin kənddə
yaşayan ermənilərlə işləri olmasın. Hətta həmin Şurnuxu
kəndinin bir hissəsini tərk etməli
olan ermənilərə biz vaxt verdik. Bu gün deyə bilərəm ki,
Ermənistan ordusu məhv edilib.
O, mövcud deyil. O cümlədən
Ermənistanın sərhəd xidməti.
Yəni, həmin bu kəndin tam
nəzarətə götürülməsində bizə heç
kəs mane ola bilməz. Biz bunu
edirikmi? Xeyr. Belə bir planımız
varmı? Xeyr. Bu, gələcəkdə nəyin
baş verə biləcəyinə cavabdır. Bu
məsələ bizim iradəmizi nümayiş
etdirir.”
Ölkə başçısı, həmçinin əlavə
etdi ki, eyni vəziyyət Ermənistanın
Qafan şəhərini İrəvanla birləşdirən
21 kilometrlik yolda da mövcuddur. Yol Azərbaycan ərazisindən
keçir. Orada sərhəd xidmətimiz
yerləşdirilib. Hətta orada

tövsiyə edirlər. İnsanlar virusa ən çox
qapalı məkanlarda – qatar, avtobus,
taksi, təyyarə, restoran, iş yerində
yoluxurlar.
Yoluxmalar üzrə ikinci yerdə və ən
təhlükəli məkan liftlər hesab olunur.
Liftdə virus zərrəcikləri hər yerdədir.
Orada 5 dəqiqədən artıq, xüsusilə
maskasız qalmaq kifayətdir ki, virus
buruna keçsin. Liftə hər an insanlar
daxil olur və orda tənəffüs qapalı
şəraitdə baş verir, insanlar əllərini
qapıya, duymələrə vururlar. Ona görə
də pandemiya vaxtı özünü düşünən
insan liftdən uzaq olmalıdır.
Xarici ölkələrə səfərlərdən qayıdan
insan 14 gün evdən çıxmamalı, işə
getməməli, təcrid olunub bu müddəti
gözləməlidir. Pandemiyanın əvvəlində
sərhədi keçən hər kəs karantinə
alınırdı, lakin indi bu qayda unudulub.
Ciddi təhlükə də elə burdan başlayır.
Test olunması belə riski azaltmır.
Çünki virus özünü sonradan göstərir
və ya testlər bəzən yanlış olaraq
neqativ göstərə bilər. Bir yerə toxunduqdan sonrakı 10 dəqiqə ərzində
əlləri yumamaq virusa yoluxma riskini
artırır. Çünki virus zərrəciklərinin
kimdə olduğunu və hansı səthdə nə
qədər qaldığını bilmirik. Əlini ağız,
burun, gözlərinə toxundurmağı vərdiş
edənlər, xəstə insanla 15 dəqiqədən
artıq, 1,5 metr ara məsafəsi olmadan bir yerdə qalmamalıdır. Müxtəlif

rayonda koronavirusa yoluxma 14,8
faizdir. Ən az yoluxma isə (0,5 faiz)
Pirallahıda müəyyən edilib. Bir daha
vətəndaşlarımıza müraciət edirəm
ki, karantində olan insanların evinə
daxil olmayın. Onlara qapı arxasından ərzaq vermək olar. Sıxlıq olan
marketlərdən, ticarət mərkəzlərindən,
tədbirlərdən uzaq olun.
Çiy, yarı bişmiş, yaxud, küçədə
bişmiş qidaları yemək risklidir. Başqasının mobil telefon, noutbukuna
toxunmaq, istifadə etmək olmaz.
Bunlar mütləq dezinfeksiya edilməlidir.
İş yerində havalandırma aparılmalı,
dezinfeksiyaya ciddi əməl olunmalı,
heç olmazsa, pəncərə açıq saxlanmalıdır. Gün ərzində tibbi maska hər 2
saatdan bir yenilənməlidir. Maskanın
xarici səthinə əl vurub sonra o əllə
qida qəbul etmək olmaz. Yoluxmaların
20 faiz baş verdiyi nişan, ad günü,
yas məclisi kimi yerlərə getməmək
məsləhətdir. Virusu yayan bir səbəb
də yoluxan insanın bunu gizlətməsidir.
Çünki virus aşkarlanan hər bir insan
bunu dərhal son 5 gün ərzində
ünsiyyətdə olduğu adamlara deməlidir
ki, onlar da müayinə olunaraq virusa
yoluxub-yoluxmadıqlarını öyrənsinlər.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusa
2197 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 1946 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 2197 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

terhouseCoopers” (PwC) və “Pasha
Construction Group” şirkətlərində
rəhbər vəzifələrdə işləyib.
Qeyd edək ki, “Azercell Telekom” MMC-nin öncəki rəhbəri Vahid
Mürsəliyev müqavilə müddəti bitdiyi
üçün tutduğu vəzifədən ayrılıb.
Lider mobil operatorun yeni prezidentinin əsas prioriteti “Azercell”in
kommunikasiya üzrə fəaliyyətinin
inkişafı ilə yanaşı, Azərbaycanda
rəqəmsal transformasiyada qabaqcıl
mövqeyini təmin etmək olacaq.

“Xalq qəzeti”

Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 34 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 303 min 858
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması
faktı müəyyən edilib. Onlardan 267 min 485
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4203 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 32170 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 128 min
656 test aparılıb. Dünənki test sayı isə
13777-dir.

“Xalq qəzeti”
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İtaliya–Azərbaycan tərəfdaşlığı Avropanın Şərq
əlaqələri üçün paradiqma dəyişikliyi yaradır
2020-ci il fevral ayının sonlarında, İtaliyanın
COVID-19 səbəbindən ilk Avropa ölkəsi kimi
qapanmasından bir neçə gün əvvəl, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev italyalı həmkarı Prezident
Sergio Mattarella ilə ikitərəfli danışıqlar aparmaq
üçün Romaya səfər etdi. Səfər çərçivəsində
imzalananan “Çoxtərəfli Strateji Tərəfdaşlığın
gücləndirilməsi üzrə Birgə Bəyannamə” iki
ölkə arasında son dərəcə perspektivli ticarət
əlaqələrinin təməlini qoydu. Ənənəvi enerji
ticarətindən bəhrələnən İtaliya – Azərbaycan taktiki birliyi artıq müdafiə, infrastruktur və sərmayəni
də əhatə edən bütöv bir ticarət tənzimləməsini
əhatə edir. Bir çox mütəxəssis və yerli ekspertlər
indi İtaliyanı Azərbaycanın ən öndə gedən Avropa
müttəfiqi kimi düşünür və bu tərəfdaşlığı Avropa
ölkələri üçün ənənəvi Avropa mərkəzli əhatə
dairəsi xaricində artan və bir çox fürsətlərə işıq
tutan tərəfdaşlıq nümunəsi hesab edirlər .
Azərbaycanın neftlə zəngin Abşeron yarımadası – Qafqaz dağlarının Xəzər
dənizinə qovuşduğu şərq uzantısı – min illərdir
tacirləri özünə cəlb edir. Müasir Azərbaycan
ərazisindən keçərək, səyahətləri “İl Milione”
kitabında təsvir edən böyük İtaliya səyyahı
Marko Polo Azərbaycan haqqında da söz açmışdır. Azərbaycan əsrlər boyu ən güclü ticarət
əlaqələrini bu yarımadadan başlayaraq qurub.
Son illərdə Abşeron yarımadası, Azərbaycanın
həm də ən maraqlı müasir münasibətlərindən
birinin başlanğıc nöqtəsinə çevrilib.
Cənub Qaz Dəhlizi (CQD) Gürcüstan,
Türkiyə, Yunanıstan və Albaniyadan keçərək
Azərbaycan qazını İtaliyanın Brindisi sənaye
limanındakı son təyinat nöqtəsinə çatdırır. Tikintisi
keçən il tamamlanan Cənub Qaz Dəhlizinin son
hissəsi – Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) – ötən
il dekabrın 30 -da Azərbaycandan ilk dəfə olaraq
təbii qazı İtaliyaya çatdırdı.
TAP, İtaliya–Azərbaycan enerji ticarətinin
təməl sütununu təşkil edən və İtaliyanı
Azərbaycanın bir nömrəli ticarət partnyoruna çevirən möhtəşəm əlaqəyə əsaslanan
münasibətlər bu xəttin son hissəsidir. 2019-cu
ildə iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi 6 milyard

dollar təşkil edib. Həmin ildə İtaliyanın aldığı
qazın 17 faizi Azərbaycanın payına düşüb. CQDnin bu əlaqəni daha da genişləndirəcəyi və hər
il İtaliyaya 10 milyard kubmetr Azərbaycan qazı
ötürüləcəyi gözlənilir.
Avropa Komissiyası tərəfindən irəli sürülən
CQD, qaz mənbələrini şaxələndirərək Avropanın Rusiya və Şimali Afrika qazından asılılığını
azaltmağı hədəfləyir. Rusiya 2018-ci ildə AB-nin
ümumi qaz idxalının 40 faizini təmin edərək,
AB-nin ən böyük xarici təchizatçısı olaraq qalır.
AB Cənub Qaz Dəhlizi və xüsusilə İtaliya üçün
şərqdə yeni bir alternativi təşkil edir. Azərbaycan
üçün CQD Avropaya potensial bir marşrut kimi
İtaliya vasitəsilə Avropa ilə daha da yaxınlaşmaq
üçün qızıl imkandır.
Prezident İlham Əliyev fevral ayında Romada
olarkən enerji razılaşmasından daha vacib
nüanslar da əldə etdi. Nəticədə, yeddi ay sonra
alovlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll
etməkdə ona kömək edəcək güclü bir Avropa
müttəfiqi qazandı.
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı Ermənistan
işğalından azad etmək səyləri 27 sentyabrda başlandı və 10 noyabr tarixinədək davam etdi. Qərb
güclərinin tərəddüdünə baxmayaraq, münaqişəyə
dair üçtərəfli Bəyanat qəbul edildi və bir neçə
aydır ki, davamlı atəşkəs müşahidə olunur.
Bakının “Azadlıq” meydanında keçirilən
qələbə şənliklərinə fəxri qonaq kimi dəvət
edilən Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə
münaqişənin sona çatmasına kömək edən
Türkiyə beynəlxalq səviyyədə böyük nüfuz
qazandı. Avropada isə Qərbin səssiz dəstəyini
qazanmağa kömək edən İtaliyanın iştirakı idi.
Azərbaycan və Ermənistan arasındakı gərginliyin
sülh yolu ilə həll olunmasını təşviq etmək üçün
yaradılan çoxtərəfli qrupun – ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi, İtaliya suverenlik, ərazi bütövlüyü və milli sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərini
müdafiə edən ilk üzv oldu. Məhz bu üç prinsip
Azərbaycanın ənənəvi olaraq Dağlıq Qarabağa
qayıtmaq üçün əsas gətirdiyi beynəlxalq hüququn
ana prinsipləri idi. Bu tanınma Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpasına və beynəlxalq etimadın

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi
2021-ci ildə "Abbott m 2000" laborator avadanlığında COVID–19
virusunun müayinələrinin aparılması üçün tələb olunan reagentlərin və
istismar materiallarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
göstərilməsinə kömək etdi.
Azərbaycanla mövcud enerji əlaqələri barədə
kifayət qədər məlumatlandırılması ilə yanaşı, İtaliyanın hərəkətə keçmək qərarı ikitərəfli
razılaşmalarda yeni bir mərhələ oldu. Əvvəllər
İtaliya ilə Azərbaycan arasında sadəcə bir
iqtisadi münasibət olduğu halda, indi güclənən
tərəfdaşlığın əsasını təşkil edə biləcək siyasi bir
ittifaq mövcuddur.
Münaqişənin həllində iştirakına görə İtaliyaya
Qarabağda enerji infrastrukturu müqaviləsi
verildi. 2020-ci ilin dekabrında imzalanan saziş
sayəsində İtaliya Azərbaycanın azad edilmiş
ərazilərində enerji infrastrukturunun yaradılmasına öz töhfəsini verəcək.
İtaliyanın Azərbaycanla dostluq nümayiş
etdirmək istəyinin daha geniş mənada AB
regionu üçün öz təsirləri ola bilər. Avropadakı
siyasi liderlər Rusiyadan ehtiyat edirlər və rus
enerjisindən mövcud asılılığa alternativləri araşdırmaqda maraqlı olacaqlar. Xüsusilə, geopolitik
mənzərə ABŞ-ın yeni prezidentinə uyğunlaşdıqca, Qərb güclərinin yeni alternativ axtarışında olması aydın görünür. Azərbaycan üçün, bu, doğru
zamanda doğru yerdə olmaq imkanı verir.

Patrik LANDAU,
Dünyanın enerji, nəqliyyat və
müdafiə sektorlarında çalışan bir sıra
şirkətlərinə konsultasiya xidmətləri
göstərən Maydex AG
şirkətinin rəhbəri

Açıq tenderdə iddiaçı qismində mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak
edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir
ki, dövlət satınalmalarının https//www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər
toplusunu dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə əldə edə və
müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə
bilərlər:
İddiaçılar iştirak haqqını aşağdakı hesaba köçürməlidirlər.
Tenderdə iştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilatın adı- 9 Saylı Xəzinə İdarəsi
H\h- AZ31CTRE00000000000002478301
VÖEN- 1400421021
Bank- DXA
Kod-210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
Büdcə təsnifatının kodu- 142340
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti
haqqında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat
sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə və
düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiqlənmiş
surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə)
və rekvizitləri;
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd;
- iddiaçının analoji işlər üzrə iş
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;
- digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər
toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa,
üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata
ünvanlaya bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı
almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət etmək
olar.
Əlaqələndirici şəxs – Emin Əliyev.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov r ayonu,
Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və 18.
Telefon- +994124933632 ; Faks:
+994124933632.
E-mail: pharm_emin824@mail.ru
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank
təminatı istisna olmaqla) 17 may 2021-ci
il saat 11.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 25 may 2021-ci il
saat 18.00-dək portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı
26 may 2021-ci il saat 11.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında
virtual iclas formatında aparılacaqdır.
Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını və
qiymətləndirilməsini elektron portal
vasitəsilə izləyə bilər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Qobustan Qış Otlaqlarının Su Təminatı
Sistemlərinin İstismarı İdarəsi

Qobustan Qış Otlaqlarının Su Təminatı
Sistemlərinin İstismarı İdarəsi

büdcə vəsaiti hesabına elektron satınalma vasitəsi ilə cari təmir işlərini
yerinə yetirmək üçün tikinti mallarının və müxtəlif diametrli metal,
plastik, azbessement boruların satın alınması məqsədilə

büdcə vəsaiti hesabına elektron satınalma vasitəsi ilə “MV-8-2”
su xəttində (PK 182+00-PK 212+00, PK225+00-PK255+00) görüləcək
əsaslı təmir işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
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Malgöndərənlər (podratçılar) dövlət
satınalmalarının https://www.etender.
gov.az vahid internet portalından
tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
bilərlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir: -tender predmeti üzrə
keyfiyyət uyğunluğuna aid göstəricilər,
alınması nəzərdə tutulan malmaterialların tələb olunan vaxtda təhvil
verilməsi, irriqasiya və meliorasiya
sistemlərinə aid lisenziya və ən aşağı
qiymət təklifi.
Malgöndərənlər (podratçılar)
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalından
əldə edə bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat- Qobustan Qış Otlaqlarının
Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı
İdarəsi
VÖEN- 3100176751

Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ
0136010000000003944
S.W. İ. F. T. BIK: CTREAZ 22
H/h- AZ88CTRE00000000000002356803
Fond -7
İqtisadi təsnifat kodu- 142330
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 90 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- malgöndərənlərin (podratçıların)
son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
- malgöndərənin (podratçının)
son bir ildəki (əgər daha az müddət
fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank tərəfindən verilmiş arayışı;
- malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri.
- müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və
bank təminatı istisna olmaqla) 17 may
2021-ci il saat 18.00-a, tender təklifi və
bank təminatını isə 25 may 2021-ci il
saat 18.00-a qədər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsi ilə
təqdim etməlidirlər.
Elektron satınalmanın açılışı 26
may 2021-ci il saat 18.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında
həyata keçiriləcəkdir.

Malgöndərənlər (podratçılar) dövlət
satınalmalarının https://www.etender.
gov.az vahid internet portalından
tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
bilərlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
-qeyd olunan işlərin icra qrafiki, irriqasiya və meliorasiya sistemlərinə aid
lisenziya və ən aşağı qiymət təklifi.
Malgöndərənlər (podratçılar)
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalından
əldə edə bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat- Qobustan Qış Otlaqlarının
Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı
İdarəsi
VÖEN- 3100176751
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi

Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ
0136010000000003944
S.W. İ. F. T. BIK: CTREAZ 22
H/h- AZ88CTRE00000000000002356803
Fond -7
İqtisadi təsnifat kodu- 142330
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 90 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- malgöndərənlərin (podratçıların)

son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
- malgöndərənin (podratçının)
son bir ildəki (əgər daha az müddət
fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə
bank tərəfindən verilmiş arayışı;
- malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri.
- müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və
bank təminatı istisna olmaqla) 17 may
2021-ci il saat 18.00-a, tender təklifi və
bank təminatını isə 25 may 2021-ci il
saat 18.00-a qədər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsi ilə
təqdim etməlidirlər.
Elektron satınalmanın açılışı 26
may 2021-ci il saat 18.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında
həyata keçiriləcəkdir.

Ağcabədi Suvarma Sistemləri İdarəsi

Ağcabədi Suvarma Sistemləri İdarəsi

2021-ci il üçün

2021-ci il üçün
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Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Cari təmir üçün mal-materialların satın alınması.
Lot-2. 1 aqreqatlı “Salmanbəyli-4” nasos stansiyasının təzyiqli boru xəttinin əsaslı təmiri işlərinin satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender
təkliflərini möhürlənib imzalanmış ikiqat bağlamada
yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və
maliyyə vəziyyəti.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu hər lot üçün
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını köçürdükdən sonra
əldə edə bilərlər.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İştirak haqqı köçürüldükdən sonra iddiaçılar
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş əsas şərtlər toplusunu Ağcabədi şəhəri, N. Abdullayev küçəsi 4 nömrəli
ünvanda yerləşən Ağcabədi Suvarma Sistemləri
İdarəsindən(əlaqələndirici şəxs- Musa Bağırovdan, telefon- 050-594-25-55, iş: 02127-5-51-20) ala bilərlər.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba
köçürməlidirlər.
Təşkilat- Ağcabədi SSİ
H/h - AZ58CTRE00000000000002355401
VÖEN - 3400055401
Fond - 7
Adı - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod - 210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK: CTREAZ 22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank
təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında
bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitlər.
- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və
surəti) tərtib olunmalıdır. (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən
sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 19 may 2021-ci il saat 17.00-a, tender təklifi və bank
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 28 may 2021ci il saat 17.00-a qədər Ağcabədi Suvarma Sistemləri
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 31 may 2021-ci il saat 16.00
-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə
bilərlər.

Tender komissiyası

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Mexanizmlərin, avtomaşınların və
nasosların ehtiyat hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi,
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə
vəziyyəti.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu hər
lot üçün aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını
köçürdükdən sonra əldə edə bilərlər.
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İştirak haqqı köçürüldükdən sonra iddiaçılar Azərbaycan dilində tərtib edilmiş əsas
şərtlər toplusunu Ağcabədi şəhəri, N. Abdullayev küçəsi 4 nömrəli ünvanda yerləşən
Ağcabədi Suvarma Sistemləri İdarəsindən
(əlaqələndirici şəxs- Musa Bağırovdan,
telefon – 050-594-25-55, iş: 02127-5-51-20)
ala bilərlər.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba köçürməlidirlər.

Təşkilat- Ağcabədi SSİ
H/h- AZ58CTRE00000000000002355401
VÖEN- 3400055401
Fond - 7
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod-210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T.BİK: CTREAZ 22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 18 dekabr 2020-ci
il tarixli nömrəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi

tərəfindən Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 14
nömrəli ünvanda yerləşən Turistlərə Yardım
Mərkəzinin təmiri işlərinin satın alınması

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitlər.
- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq
sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank
zəmanəti istisna olmaqla) 20 may 2021ci il saat 17.00-a, tender təklifi və bank
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 31
may 2021-ci il saat 17.00-a qədər Ağcabədi
Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 1 iyun 2021-ci il
saat 16.00 -da yuxarıda göstərilən ünvanda
açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası
məqsədilə dərc olunmuş satınalma prosedurları və açıq tenderin nəticələri bütün iddiaçıların təqdim etdikləri təkliflərin ehtimal
olunan qiymətdən yüksək olduğundan ləğv
edilir.

Tender komissiyası
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Rusiya Prezidenti Kuba KP katibi
seçilmiş Migel Bermudesi təbrik edib
Türkiyə

Pandemiya turizmə ciddi ziyan vurub
2020-ci ilin əvvəlindən
2021-ci ilin fevralınadək
olan dövrdə Türkiyəyə 17
milyon 18 min 964 turist
gəlib. Bu barədə ölkənin
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi məlumat yayıb.
Statistikaya əsasən,
pandemiya səbəbindən
2020-ci ildə Türkiyənin bölgələrini ziyarət edən turist sayı
2019-cu illə müqayisədə 69,14 faiz azalaraq 15 milyon 971
min 201 nəfər təşkil edib. Onlardan 12,7 milyonu xarici,
3,2 milyonu isə yerli turistlərdir. 2021-ci ilin yanvar-fevral
aylarında isə ölkəyə 1 milyon 47 min 763 turist səfər edib.
Bu göstəricilərə əsasən 2021-ci ilin ilk iki ayı ərzində ölkəni
ziyarət edənlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
70,24 faiz azalıb. Qeyd edək ki, bu dövrdə Türkiyəni ən
çox ziyarət edən turistlər arasında 2 milyon 128 min 758
nəfərlə Rusiya ilk sıradadır.
Xəbəri “Anadolu” verib.

Polşa
Sabiq prezident iş axtarır

Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin Migel Dias-Kanel Bermudesi
Kuba Kommunist Partiyasının
katibi seçilməsi münasibətilə
təbrik edib, Havana ilə strateji
tərəfdaşlığı davam etdirmək
niyyətində olduğunu bildirib.
Bu barədə Kremlin mətbuat
xidmətinə istinadən “İzvestiya.ru”
məlumat yayıb.
Rusiya Prezidenti qeyd
edib ki, partiyanın katibi
seçilməsi Bermudesin ölkə
qarşısında yüksək xidmətlər
göstərdiyini təsdiq edir:
“Hesab edirəm ki, biz birgə
səylərlə dost xalqlarımızın
rifahı naminə gələcəkdə
konstruktiv ikitərəfli dialoqu
və bütün sahələrdə qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlığı təmin
edəcəyik”.
Putin, eyni zamanda, Bermudesi ad günü münasibətilə
təbrik edib, ona dövlət və
partiya fəaliyyətində uğurlar
arzulayıb.
Qeyd edək ki, aprelin
16-da Raul Kastro Kuba
Kommunist Partiyasının
birinci katibi vəzifəsindən
istefa verib. O, partiyanın

Ən innovativ şirkət
“Boston Consulting
Group”un analitikləri
2021-ci ilin ən innovativ
şirkətlərinin reytinqini
tərtib ediblər. Araşdırma nəticəsində ABŞ-ın
“Apple” şirkəti siyahıda
birinci olub. Bildirilir ki,
ən innovativ şirkətlərin ilk
beşliyinə, həmçinin “Alphabet”, “Amazon”, “Microsoft” və
“Tesla” şirkətləri daxil ediliblər.
Yeri gəlmişkən, 2021-ci ilin 50 ən innovativ şirkətlərinin
reytinqinə, həmçinin “Samsung”, “Huawei”, “Xiaomi” və
“Sony” şirkətləri daxil ediliblər.
Məlumatı “Digger.ru yayıb.

Almaniya
Merkeli Armin Laşet əvəzləyəcək
Almaniyanın hakim
“Xristian-Demokrat İttifaqı” kansler vəzifəsinə
namizədliyini səs çoxluğu
ilə dəstəkləyib. Partiyanın
idarə heyəti 31 səslə Armin
Laşetin namizədliyini təsdiq
edib. Bildirilir ki, Xristian
Sosial İttifaqının rəhbəri, Bavariyanın Baş naziri Markus Söderə isə doqquz səs verilib.
Qeyd edək ki, hazırkı kansler Angela Merkelin səlahiyət
müddəti bu il başa çatır. O, növbəti dəfə kansler vəzifəsinə
namizədliyini irəli sürməyib.
Məlumatı “Bild” yayıb.

İngiltərə

Havanada keçirilmiş VIII
qurultayında təsdiq edib ki,
ölkənin sükanını “böyük gücə
və antiimperialist ruha malik”
gənc nəslə təhvil verir.
Xatırladaq ki, ölkəyə
yarım əsrdən artıq Kastrolar
rəhbərlik edib. Raul və
onun böyük qardaşı Fidel
Kastrolar ölkənin ABŞ
yönümlü sabiq prezidenti
Fulxensio Batistə qarşı birgə
mübarizə aparıblar və 1959cu ildə baş vermiş inqilab
nəticəsində hakimiyyətə
gəliblər. Əvvəlcə Fidel
dövlət rəhbəri olub. 2008ci ildə isə o, hakimiyyəti
Raula verib. Ölkə ABŞ-la
diplomatik münasibətlər
qurub və kubalılara mobil

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

rabitədən və internetdən
istifadəyə imkan yaradılıb.
Eyni zamanda, ölkədə şəxsi
mülkiyyətə icazə verilib.
Migel Bermudesə Çin
Xalq Respublikasının Sədri
Si Cinpin də təbrik teleqramı göndərib. Bu barədə
“Sinxua” agentliyi məlimat
verib. Çin lideri də iki ölkə
arasında əməkdaşlığın
dərinləşəcəyinə və ənənəvi
dostluq əlaqələrinin inkişafına ümid etdiyini bildirib.
Migel Dias-Kanel Bermudes qurultayda çıxışı zamanı
“inqilabın döyüşçüsü” olmaqda davam edəcəyini deyib.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

C.Bayden qeyd edib
ki, ABŞ hakimiyyəti
ölkədəki bütün yaşlılar
üçün peyvəndlənmə imkanlarıını təmin etmişdir:
“Peyvəndləmə pulsuz və
rahatdır. Bu, özünüzü,
ətrafdakıları COVID-19dan, o cümlədən onun yeni
ştammlarından qorumaq,
iqtisadiyyatı bərpa etmək
və normal həyata qayıtmaq
üçün əlinizdən gələni etməyə
imkan verəcək”.
Yeri gəlmişkən, bu
günlərdə ABŞ Milli Səhiyyə
İnstitutunun və “Playmaus”
Universitetinin alimləri qripin
müalicəsi üçün yeni hazırlanan МК-4482 (molnupiravir)
preparatının koronavirus
infeksiyasına yoluxmadan 12
saat öncə və ya 12 saat sonra qəbul ediləcəyi təqdirdə
effektiv olduğunu aşkarlayıblar.

Məlumatda qeyd olunur
ki, hazırda preparat insanlar
üzərində klinik sınaqlardan
keçirilir. Alimlər dərmanın
orqanizmdə virusun miqdarını və onun ağ ciyərlərə
vurduğu zərəri azaltmağa
kömək etdiyini deyirlər.
Tədqiqatçıların fikrincə,
preparat COVID-19 infeksiyasına yüksək yoluxma
riski olan hallarda istifadə
edilə, həmçinin yoluxmuş

Mountain Laboratories” laboratoriyasında aparılır.
Bu arada Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı COVID-19
pandemiyası ilə əlaqədar
olaraq qlobal səhiyyədə
fövqəladə vəziyyətin
tətbiqinin daha üç ay uzadılması ilə bağlı qərar verib.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Rəsmi Tokio yapon
jurnalistin həbsinə görə
Myanmaya etirazını bildirib
“Jiji-Press”in yaydığı məlumata görə, Yaponiya
hökuməti Yanqonda etiraz nümayişlərini işıqlandıran
yapon jurnalist Yuki Kitazuminin həbsinə görə Myanmaya etirazını bildirib.

AFR koronavirusa
qarşı mübarizəyə 1,6
milyard avro ayıracaq
 DPA agentliyinin yaydığı məlumata
görə, Almaniya Federativ Respublikasının
(AFR) Təhsil və Elmi Tədqiqatlar Nazirliyi
koronavirusun tədqiqinə 1,6 milyard avro vəsait
ayıracaq.
Mənbə yazır ki, bu vəsaitdən 627 milyon avro koronavirus əleyhinə peyvəndin hazırlanması ilə məşğul olan Almaniyanın “BioNTech” kompaniyası və Tübingen şəhərində
yerləşən “CureVac” əczaçılıq firması üçün nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda, bu məbləğin Almaniya hakimiyyəti tərəfindən
2020-ci ildə səhiyyə sahəsindəki tədqiqatlara ayrılan 2,9 milyard avro həcmində vəsaitə əlavə olaraq verildiyi vurğulanır.
Bildirilir ki, Helmholtz adına İnfeksiya Xəstəliklərinin
Tədqiqatı Mərkəzi (HZI) və Almaniya İnfeksiya Tədqiqatları
Mərkəzi (DZIF) ölkədə COVID-19 infeksiyasının tədqiqatı
üzrə ixtisaslaşan əsas elmi institutlar sayılır. Beləliklə, HZI bu
vəsaitdən təxminən 32 milyon avro, DZIF isə 5,8 milyon avro
alacaq.
Qeyd olunur ki, pandemiyanın statistikasını aparan
“Worldometer” saytının məlumatına əsasən, Almaniyada son
24 saat ərzində koronavirusa 13 min 400-dən çox yoluxma
qeydə alınıb və ölkədə COVID-19 infeksiyasına yoluxanların
sayı 3 milyon 164 min nəfəri ötüb. Eyni zamanda, infeksiya
səbəbindən ölənlərin sayı son sutka ərzində 183 nəfər artaraq 80 min 774 nəfərə çatıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Bildirilir ki, dünən
Tokioda keçirilən
ənənəvi mətbuat konfransı zamanı Yaponiya
Nazirlər Kabinetinin baş
katibi Katsunobu Kato
məlumat verib.
O, məsələni şərh
edərək deyib: “Jurnalistin həbsdə saxlanılması bizim üçün
qəbuledilməzdir. Bununla əlaqədar biz Myanma tərəfinə
etirazımızı bildirmişik və onun tezliklə azad olunmasını tələb
edirik”.
Xatırladaq ki, 45 yaşlı yapon jurnalist bir gün əvvəl yaşadığı evin yaxınlığında həbs olunub, həmçinin onun evində
axtarış aparılıb. Y.Kitazumi hazırda həbsxanadadır. Müstəqil
jurnalist ölkədə baş verənlər barədə yalan informasiya yaymaqda günahlandırılır. Təqsirli olduğu təsdiq ediləcəyi halda,
onu üç ilədək həbs cəzası gözləyir.
Qeyd edək ki, əvvəllər nüfuzlu “Nikkei” qəzetində işləyən
Y.Kitazumi hazırda müstəqil jurnalist kimi fəaliyyət göstərir.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

Neftin qiyməti
artmaqda davam edir
Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda davam
edir. Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 1,72 faiz artaraq bir bareli 67,97 dollar
olub.
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin qiyməti 0,98 faiz
artaraq bir bareli 64,01, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 0,36 faiz artaraq bir bareli 66,72 dollar olub.
Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ-da neft ehtiyatının azalması
dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin bahalaşmasına səbəb
olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

99 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Əsgərova Nigar İsgəndər qızının adına verilmiş sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi barədə 25 may 2018-ci il tarixli FD 11374 nömrəli diplom Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyası Rəyasət Heyətinin 16 aprel 2021-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən etibarsız hesab edilir.

Mourinyo istefaya göndərilib
İngiltərənin “Tottenhem”
futbol klubunun portuqaliyalı
baş məşqçisi Joze Mourinyo
istefaya göndərilib. London
klubunu iyuna kimi 29 yaşlı
Rayan Meyson çalışdıracaq. Qeyd edək ki, İngiltərə
Premyer Liqasında “Çelsi”
və “Mançester Yunayted” klublarını da çalışdırmış Joze
Mourinyo “Tottenhem”lə 2019-cu ilin noyabrın 20-də dörd
illik müqavilə bağlamışdı. Komandanın Avropa Liqasında
mübarizəni dayandırması və 32 turdan sonra Premyer
Liqada 50 xalla yeddinci sırada qərarlaşması onun istefaya
göndərilməsinə səbəb olub.
Məlumatı “Telegraph” yayıb.

xəstələrin səmərli müalicəsini
digər dərmanlarla birgə təmin
edə bilər.
Tədqiqat işləri ABŞ-ın
Montana ştatının Hamilton
şəhərindəki Milli Allergiya və
İnfeksiya Xəstəlikləri İnstitutunda (NIH) yerləşən “Rocky

Bayden: Ölkəmizdə bütün yaşlılar üçün
peyvəndləmə imkanları təmin edilmişdir

Polşanın sabiq prezidenti
və Nobel Sülh Mükafatı laureatı Lex Valensa iş axtarışı
ilə bağlı internetdə elan verib.
O, pensiyasının 6 min zlotiya
olduğunu, həyat yoldaşının isə hər ay 7 min zlotiya
xərclədiyini və buna görə də
20 min zlotiya maaşı olan iş istədiyini deyib. Valensa yayımladığı elanda ailə toplantılarında qonaqlar ilə bir araya
gələrək şəkil çəkdirib imza ata biləcəyini bildirib. Özündən
“Təcrübəli lider, böyük natiq, Nobel Sülh Mükafatı laureatı,
1990-1995-ci illərdə Polşanın Prezidenti” kimi bəhs edən
Valensa şirkətlərdə liderlik təhsili verə və təşviq iclaslarında iştirak edə biləcəyini vurğulayıb.
Məlumatı “Lenta.ru” yayıb.

ABŞ

ABŞ Prezidenti Cozef Bayden amerikalıları
koronavirusa qarşı təcili peyvəndlənməyə çağırıb.
“The Associated Press” agentliyi xəbər verir ki,
dövlət başçısının bununla bağlı çıxışı populyar
“NBC” telekanalının vaksinasiyaya həsr edilmiş
verilişində yayımlanıb.

ÂÂ Aprelin 21-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi
əsəcək, gündüz arabir güclənən şimal-qərb
küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 12-14, gündüz
18-23, Bakıda gecə 12-14, gündüz 20-22
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm
civə sütunundan 762 mm civə sütununa
yüksələcək, nisbi rütubət gecə 65-70, gündüz
45-50 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış
yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək.
Gecə 10-15°, gündüz 24-29° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
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Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı
gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək.Gecə 7-12° , gündüz 15-20° isti
olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı
gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 12-17°, gündüz 24-29° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dolu
düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
11-16°, gündüz 22-27°, dağlarda gecə 5-10°,
gündüz 17-22° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək.Gecə 12-17°, gündüz 25-30° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə
11-13°, gündüz 22-27°, dağlarda gecə
11-13°, gündüz 18-23° isti olacaq.

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

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

COVID-19 virusu dünyada
geniş yayılmaqda davam edir
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) məlumatına
görə, artıq səkkiz həftədir ki, dünyada COVID-19 virusuna
yoluxanların sayı artır. Artıq beş həftədir ki, koronavirus
infeksiyasından ölənlərin sayı çoxalır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) rəhbəri Tedros Qebreyesus bildirib ki, son həftə ərzində dünyada 5,2 milyon nəfər COVID-19
virusuna yoluxub. Pandemiya başlanandan indiyədək 3 milyon
nəfərdən çox koronavirusun qurbanı olub.
TASS-ın məlumatına görə, həkimlər bildiriblər ki, koronavirus
infeksiyasına yoluxanların əksəriyyəti 25-59 yaş arasındadır. Bu isə
hamını narahat edir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Hüseyn Mövsümov və Aqiyə Naxçıvanlı Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) İdarə Heyətinin
sədri Aslan Aslanova anası
ZİNYƏT XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Asif Əsgərov Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi
(AZƏRTAC) İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanova anası
ZİNYƏT XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Suraxanı rayonundan Əziz Əzizov Azərbaycan Dövlət
İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) İdarə Heyətinin sədri
Aslan Aslanova anası
ZİNYƏT XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Xanlar Vəliyev və Hərbi Prokurorluğun kollektivi
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) İdarə
Heyətinin sədri Aslan Aslanova anası
ZİNYƏT XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun kollektivi institutun əməkdaşı Afayət Tahirovaya
atası
SARI ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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