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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva 20 Yanvar faciəsinin 31-ci ildönümü
ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər
20 Yanvar faciəsindən 31
il keçir. Sovet imperiyasının
Bakıda törətdiyi qanlı
qırğının 31-ci ildönümü
ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva
Şəhidlər xiyabanını ziyarət
ediblər.

Prezident İlham Əliyev rəsmi
“Facebook” səhifəsində 20 Yanvar
faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva
ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak
olanların xatirəsini yad etdilər.
Prezident İlham Əliyev “Əbədi
məşəl” abidəsi önünə əklil qoydu.
Azərbaycan Respublikasının dövlət
himni səsləndirildi.
***
31 il əvvəl yanvarın 20-də
ölkəmizə ərazi iddiaları irəli sürən

Ermənistanın təcavüzkarlığından
və keçmiş SSRİ rəhbərliyinin onlara
havadarlığından hiddətlənən, Bakının
küçə və meydanlarına axışaraq buna
qəti etirazını bildirən xalq kütlələrinə
qarşı sovet ordusunun döyüş
hissələrinin yeridilməsi Azərbaycanda
misli görünməyən faciəyə gətirib
çıxardı. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizəyə qalxan dinc
əhaliyə divan tutulması, kütləvi terror
nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın
qətlə yetirilməsi və yaralanması totalitar sovet rejiminin süqutu ərəfəsində
onun cinayətkar mahiyyətini bütün
dünyaya bir daha nümayiş etdirdi.
Sovet imperiyasının hərb maşınının həmin gün Azərbaycan xalqına
qarşı həyata keçirdiyi vəhşi terror
aktı insanlıq əleyhinə törədilən ən
ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər
tarixinə yazıldı. Böyük itkilər, günahsız insanların qətli ilə nəticələnən
20 Yanvar faciəsi cinayətkar imperiya rəhbərliyinin xəyanətkar
siyasətinə dözməyən, öz azadlığına,
müstəqilliyinə qovuşmağa can atan
Azərbaycan xalqının həm də mübarizliyini, əyilməzliyini və məğrurluğunu
nümayiş etdirdi.
20 Yanvar Azərbaycan xalqının
tarixində təkcə faciə günü yox, həm
də şərəf səhifəsidir. Xalqımız həmin
gün üstünə şığıyan dəhşətli kabusa
qarşı sinəsini sipər etməyi, özünün
mənliyini və mətinliyini nümayiş
etdirməyi bacardı. Məhz həmin
hadisələr bilavasitə nümayiş etdirdi ki,
Azərbaycan xalqı pozulan hüquqlarının, suverenliyinin bərpası uğrunda
savaşmaq əzminə sahibdir. Təəssüf
ki, həm SSRİ, həm də o vaxtkı
Azərbaycan rəhbərliyi bu qanlı qırğının bilavasitə təşkilatçıları və iştirakçıları olduqlarından nəinki onun açılma-

 Prezident İlham Əliyev
rəsmi “Facebook” səhifəsində
20 Yanvar faciəsinin 31-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

sı və cinayətkarların məsuliyyətə cəlb
olunmasından ötrü tədbirlər görmədi,
əksinə, bu cinayəti ört-basdır etmək
üçün əllərindən gələni etdilər.
Qara Yanvar faciəsindən bir
gün sonra ümummilli lider Heydər
Əliyevin Azərbaycanın Moskvadakı
nümayəndəliyinə gedərək qırmızı
rejimin Azərbaycanda həyata keçirdiyi
qanlı aksiyanı törədənləri ifşa etməsi
o dövrdə xalqımıza dayaq, təsəlli
oldu. Xalq o ağır günlərdə köməksiz
olmadığını hiss etdi. Uzun illər
Azərbaycana rəhbərlik edən, keçmiş
ittifaq dövlətində yüksək vəzifələrdə
çalışan, zəngin idarəçilik təcrübəsi
və sarsılmaz iradəsi ilə SSRİ
rəhbərliyinin qəzəbinə tuş gələrək
təqaüdə göndərilən Heydər Əliyev
bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq,
o ağır günlərdə xalqının sırasında,

onunla birgə oldu, həmrəy oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyev öz
bəyanatı ilə, əslində, Azərbaycanda
gedən proseslərə qiymət verdi. O,
SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana
münasibətdə qətiyyən xoşniyyətli
davranmadığını diqqətə çatdırdı.
Hakimiyyəti həm də onda qınadı ki,
Azərbaycana siyasi savadı olmayan, kölə xislətli insanın rəhbər təyin
olunması xalqla hakimiyyət arasında
dərin uçurumun yaranmasına səbəb
olub. Bu uçurumun yaradılması da,
ilk növbədə, mərkəzi hakimiyyətin
maraqlarına xidmət edirdi və bununla
belə, gələcəkdə yaranacaq bütün
problemlərin, konkret desək, 20 Yanvar faciəsinin baş verməsinə səbəb
olmuşdu.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvan

Muxtar Respublikasının Ali Soveti
1990-cı il noyabrın 21-də bu hadisəyə
ilk dəfə siyasi-hüquqi qiymət verdi.
Sovet hakimiyyətinin süqutundan və
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpasından sonra bir müddət başları
hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qarışan Azərbaycan rəhbərləri xalqımıza qarşı törədilən bu ağır cinayətin
səbəblərinin araşdırılması və
cinayətkarların müəyyənləşdirilməsi
istiqamətində məqsədyönlü iş
aparmadılar. Yalnız ümummilli lider
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə
qayıdışından sonra – 1994-cü ildə 20
Yanvar hadisələri dövlət səviyyəsində
siyasi-hüquqi qiymətini aldı.
Beləliklə, 20 Yanvar faciəsi tarixi
yaddaşımızda təkcə kədərli hadisə,
hüzn günü kimi qalmadı, onun xalqımızın taleyindəki və tarixindəki yeri
məna və mahiyyət baxımından daha
mötəbərdir. 20 Yanvar Azərbaycan
xalqının tarixinə həm də fədakarlıq
və qəhrəmanlıq zirvəsi kimi daxil
oldu. Xalqımız XX yüzilliyin sonunda
əvəzedilməz qurbanlar verdi, amma
əsrlərlə iftixar ediləcək, qürur duyulacaq müstəsna iradə və cəsurluq,
milli ruhun sarsılmazlığı ilə müşayiət
olunan bir tarix qazandı.
Bütün dünyaya sübut etdi ki, biz
bir millət olaraq haqq-ədaləti bərqərar
etməyə və öz ləyaqətimizi qorumağa qadirik. Odur ki, Qanlı Yanvar
Azərbaycan xalqı üçün faciə olmaqdan daha çox ləyaqətini qorumaq baxımından ən uca zirvə, bu yolda hər
cür qurban verməyə hazır olan xalqın
tarixində şərəfli səhifədir. Tariximizin bu səhifəsi imperiya güllələrinin
səsindən açılsa da, şəhidlərimizin
qanı ilə yazıldı. Həm də əbədi yazıldı.
Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin,
ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş
bütün şəhidlərin ruhu şaddır. Çünki
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı

AZƏRTAC xəbər verir ki, paylaşımda
“20 Yanvar milli iradəmizin zəfər çaldığı
gün” sözləri qeyd edilib.

Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva rəsmi “Instagram” səhifəsində
20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib
 Azərbaycan
Respublikasının
Birinci vitseprezidenti Mehriban
Əliyeva rəsmi
“Instagram”
səhifəsində 20
Yanvar faciəsinin
31-ci ildönümü ilə
əlaqədar paylaşım
edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
paylaşımda deyilir:
“Xalqımızın azadlığı uğrunda həlak olmuş
həmvətənlərimizin – 20 Yanvar
faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Allah bütün
şəhidlərimizə rəhmət eləsin!”.

Azərbaycan Ordusu Azərbaycan xalqının
30 illik həsrətinə son qoyaraq torpaqlarımızı erməni işğalından azad edib yeni reallıq
yaratdı, dəmir yumruq qalib gəldi. İndi həmin
ərazilərdə Azərbaycanın üçrəngli bayrağı

dalğalanır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
genişmiqyaslı quruculuq işlərinə başlanılıb
və məcburi köçkünlər öz doğma torpaqlarına
qayıtmağa hazırlaşırlar.

AZƏRTAC
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Türkmənistan
Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında
videokonfrans formatında görüş keçirilib
Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun çıxışı

Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər dənizində “Dostluq”
yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və
mənimsənilməsi haqqında Anlaşma Memorandumunun imzalanması
ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Türkmənistan
Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında videokonfrans
formatında görüş keçirilib.
Türkmənistan və Azərbaycan prezidentləri görüşdə çıxış etdilər.
– Hörmətli İlham Heydər oğlu,
ilk növbədə, Sizi salamlamaq və
bu görüşdə iştirak etdiyinizə görə
təşəkkürümü bildirmək istərdim.
Bu gün Türkmənistan ilə Azərbaycan
arasında ənənəvi dostluq, qardaşlıq münasibətlərində çox əhəmiyyətli
gündür. Türkmənistan Hökuməti ilə
Azərbaycan Respublikasının Hökuməti
arasında Xəzər dənizində “Dostluq”
yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və
mənimsənilməsi haqqında qarşılıqlı
Anlaşma Memorandumu imzalanır.
Ölkələrimiz tərəfindən aparılmış çoxillik
böyük işin nəticəsi olan bu sənəd enerji
sahəsində əməkdaşlığın və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə, iki nəhəng
enerji dövlətinin çox zəngin birgə potensialının üzə çıxarılmasına, Xəzər dənizi
regionunda davamlı energetikanın,
geniş qarşılıqlı faydalı və beynəlxalq
tərəfdaşlığın inkişafı üçün ən əlverişli
şərait yaradılmasına yönəlib.
Məlum olduğu kimi, 2020-ci ilin
mart ayında mənim Bakıya rəsmi
səfərim zamanı Sizinlə birlikdə Xəzər
dənizində energetika sahəsində ikitərəfli
əməkdaşlıq imkanlarını ətraflı müzakirə
və təhlil etdik. Nəticədə Xəzərdə iri
karbohidrogen resursları yataqlarından
birində birgə iş barədə razılaşma əldə
edildi. Həm də vurğulandı ki, həmin
fəaliyyətin əsas prinsipləri həmrəylik,
qarşılıqlı hörmət və dəstək olacaq.
Buna görə də həmin yatağı “Dostluq”
adlandırmaq barədə bizim ümumi
qərarımız dərin rəmzi məna daşıyır.
Şübhə yoxdur ki, yuxarıda qeyd etdiyim
razılaşmalar, qəbul olunmuş qərarlar
bizim münasibətlərimizin, dövlətlərimizin
tarixinə həqiqi mehriban qonşuluğun, məsuliyyətin və uzaqgörənliyin,
hüquq bərabərliyinin və bir-birinin
mənafelərini nəzərə almağın parlaq
nümunəsi kimi daxil olacaq. Onlar,
əlbəttə, Türkmənistan və Azərbaycan
xalqları, həmçinin bizim dövlətlərimiz
arasında dostluğu və qardaşlığı daha da
möhkəmlədəcək.
Şübhəsiz ki, memorandumun imzalanması Xəzərdə Türkmənistan ilə
Azərbaycanın energetika sahəsində
əməkdaşlığında prinsipcə yeni mərhələ
deməkdir. Möhkəm beynəlxalq hüquqi
bazaya əsaslanan birgə iş üçün yeni
imkanlar açılır, bizim regiona sistemli və
uzunmüddətli əsasda iri xarici investisi-

yalar axını üçün əlavə ciddi stimullar yaranır, ölkələrimizin milli iqtisadiyyatlarının inkişafına və dinamik artımına, yəni,
yeni iş yerlərinin yaradılmasına, insanların həyat səviyyəsinin və keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə güclü təkan verilir.
Fürsətdən istifadə edib iki ölkənin
mütəxəssislərinə və ekspertlərinə,
həmçinin məhz bu sənədin hazırlanmasına töhfə verənlərin hamısına dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, bu gün
Türkmənistan ilə Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər ardıcıl və
dinamik inkişaf edir. Biz beynəlxalq
arenada ümumi sülhün, sabitliyin və
təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinin
tərəfdarları kimi uğurla əməkdaşlıq edirik. Bizim ölkələr qlobal gündəliyin prinsipial əhəmiyyətli mövzusu olan enerji
təhlükəsizliyi, beynəlxalq enerji axınlarının konfiqurasiyası barədə təsəvvürlər
və bütövlükdə dünya energetikasının
arxitekturası haqqında eyni fikirdədirlər.
Burada iki dövlətin beynəlxalq
təşkilatlarda da fəal və səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Türkmənistan onun beynəlxalq
təşəbbüslərinin daim dəstəklənməsinə
və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş
Assambleyasının qətnamələrinin
Türkmənistan tərəfindən irəli sürülmüş
bir sıra layihələrinin həmmüəllifi kimi
Azərbaycana təşəkkürünü bildirir.
Öz növbəmdə mən də
Türkmənistanın Azərbaycanın
beynəlxalq qurumlarda irəli sürdüyü
təşəbbüsləri və təklifləri dəstəkləməyə
hazır olduğunu təsdiq edirəm. Bu
kontekstdə Azərbaycan Respublikasının Qoşulmama Hərəkatında parlaq
sədrliyini qeyd etmək istərdim. Bu,
Azərbaycanın və onun rəhbərliyinin
yüksək nüfuzunu təsdiq etdi. 2019-cu ilin
oktyabr ayında Qoşulmama Hərəkatının
uğurla keçirilmiş Zirvə görüşünün
gedişində Türkmənistan ədalətli və
şəffaf prinsiplərə, enerji mənbələrindən,
onların çatdırılması vasitələrindən
bərabərhüquqlu istifadəyə, həm istehsalçıların, həm də enerji resurslarını
nəql edənlərin və istehlakçıların maraqlarının nəzərə alınmasına və tanınmasına əsaslanan qlobal enerji təhlükəsizliyi
sisteminin formalaşmasında qoşulmayan dövlətlərin fəal iştirakının tərəfdarı
kimi çıxış edib.
Xəzər mövzusunda qarşılıqlı

fəaliyyət Türkmənistan-Azərbaycan
əməkdaşlığının ən mühüm istiqamətidir.
Ölkələrimiz Xəzər dənizinin möhkəm
sülh, mehriban qonşuluq, qarşılıqlı anlaşma və səmərəli tərəfdaşlıq zonasına
çevrilməsinə böyük töhfə verirlər. Bütün
Xəzəryanı ölkələrin fikrincə Xəzər dənizi
sülh və mehriban qonşuluq dənizidir.
2018-ci ilin avqust ayında sahilyanı beş dövlətin rəhbərləri tərəfindən
Xəzər dənizinin hüquqi statusu barədə
Konvensiyanın imzalanması çoxtərəfli
birgə işin nəticəsi idi. Bu konvensiya
Xəzərdə, o cümlədən, enerji sahəsində
əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcı oldu.
2019-cu ildə Türkmənbaşı şəhərində
keçirilmiş birinci Xəzər İqtisadi Forumunun gedişində biz Azərbaycan
Hökumətinin nümayəndə heyəti ilə çox
məzmunlu və faydalı danışıqlar apardıq,
bir sıra mühüm razılaşmalar əldə etdik.
Bu gün biz məhz ikitərəfli münasibətləri
ardıcıl olaraq möhkəmlətməyin
zəruriliyini şüurlu olaraq anlamağa, Xəzərdə əməkdaşlığın əsas
istiqamətləri üzrə uzunmüddətli maraqların üst-üstə düşməsinə, Xəzərdə
bizim dövlətlər, digər sahilyanı ölkələr,
həmhüdud regionlar və iri beynəlxalq
biznes üçün yəqin ki, açılan çox böyük perspektivlərin başa düşülməsinə
əsaslanırıq.
Nəqliyyat sferası da bizim
tərəfdaşlığımızın mühüm sahəsidir.
Türkmənistan və Azərbaycan bu gün
əfqanıstanlı, gürcüstanlı və türkiyəli
tərəfdaşları ilə birlikdə Asiya ilə Avropa arasında ən mühüm kontinental
magistrala çevrilməli olan Lapis-Lazuli
nəqliyyat dəhlizinin səmərəli fəaliyyəti
üzərində fəal iş aparır. Türkmənistan və
Azərbaycan həm də Xəzər dənizi–Qara
dəniz nəqliyyat yolu sisteminin yaradılmasının təşəbbüskarlarından biridir.
Hörmətli İlham Heydər oğlu,
biz birlikdə böyük, mühüm və çox
perspektivli bir layihəyə başlayırıq. Əminəm ki, “Dostluq” yatağında
Türkmənistanın və Azərbaycanın birgə
işi uğurlu və səmərəli olacaq. Bu tarixi
sənədi dəstəklədiyinizə, xalqlarımız
və dövlətlərimiz arasında dostluğun,
qardaşlığın və əməkdaşlığın inkişafı və
möhkəmlənməsi işinə böyük diqqətinizə
və şəxsi töhfənizə görə Sizə səmimiqəlbdən təşəkkür edirəm. Sizi bugünkü
əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik
edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı,
dövləti və siyasi fəaliyyətinizdə yeni
uğurlar arzu edirəm. Həmçinin bütün
Azərbaycan xalqına sülh, firavanlıq və
rifah arzularımı çatdırmağınızı Sizdən
xahiş edirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
İmzalama mərasiminin hörmətli iştirakçıları, icazə verin, çıxış üçün sözü dərin
hörmətlə Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər
oğlu Əliyevə verim. Buyurun, qardaş.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

– Çox sağ ol, qardaş. Hörmətli
cənab Prezident, hörmətli Qurbanqulu Məlikquluyeviç. Sizi görməyimə
çox şadam. Təəssüf edirəm ki, bu
gün qardaş Türkmənistanda keçirilən
mərasimdə iştirak edə bilmədim, lakin
aydındır ki, pandemiya səbəbindən
bu, hələ mümkün deyil. Bununla belə,
bu gün biz videokonfrans formatında
yenidən görüşmək, mühüm məsələləri
müzakirə etmək, bizim qardaşlıq,
dostluq münasibətlərinin xarakterini və
ruhunu əks etdirən əlamətdar sənədin
imzalanmasında iştirak etmək imkanına
malikik. Qəti əminəm ki, ölkələrimiz arasında bütün səviyyələrdə, ilk növbədə,
prezidentlər səviyyəsində sıx siyasi
qarşılıqlı fəaliyyət olmasaydı, bugünkü
sənədin imzalanması mümkün olmazdı.
Hörmətli Qurbanqulu Məlikquluyeviç,
Sizinlə birlikdə səy göstərmişik ki,
ölkələrimizin müvafiq strukturları məhz
prezidentlərin onlara göstərdiyi kimi –
əməkdaşlıq, dostluq, qarşılıqlı dəstək
və qarşılıqlı maraqların düzgün başa
düşülməsi ruhunda işləsinlər. Ona görə
də mən bugünkü sənədi tarixi sənəd
adlandırardım, çünki Azərbaycan və
Türkmənistan ilk dəfə olaraq Xəzər
dənizindəki yatağın mənimsənilməsi
üzrə birgə işə başlayır və bu yataq,
həmin yataqdakı iş ölkələrimizi və
xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıracaq,
həm Türkmənistan, həm də Azərbaycan
xalqlarına xeyir gətirəcək.
Son illərdə ölkələrimiz arasında
münasibətlər çox müsbət dinamikaya malikdir. Ali səviyyədə qarşılıqlı
səfərlərimizin xronologiyasına nəzər salmaq kifayətdir. Son 3 ildə Türkmənistan
və Azərbaycan prezidentlərinin 5
qarşılıqlı səfəri olub. Bu səfərlər
çərçivəsində 50-dən çox sənəd imzalanıb. Müqayisə üçün deyim ki, bizim
qarşılıqlı münasibətlərimizin bütün tarixi
ərzində 100-dən çox sənəd imzalanıb,
onların yarısı son 3 ildə imzalanıb.
Ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki,
bütün bu sənədlər, o cümlədən, enerji
sahəsində əməkdaşlığa dair əldə etdiyimiz razılaşmalar yerinə yetirilir. Bugünkü
imzalama Xəzərin karbohidrogen resurslarının mənimsənilməsində yeni səhifə
açır. Bu layihə ölkələrimizin, habelə
qonşularımızın enerji təhlükəsizliyinin
möhkəmlənməsinə şərait yaradacaq.
Bu layihə ixrac üçün böyük imkanlar
açır, ona görə də xalqlarımızın rifahının
yüksəlməsinə şərait yaradacaq.
İkitərəfli qarşılıqlı fəaliyyət

məsələlərinə də toxunmaq istərdim.
Siz bu barədə danışdınız. Mən Sizin
sözlərinizi tamamilə dəstəkləyirəm ki,
biz beynəlxalq strukturlarda bir-birimizi
fəal dəstəkləyirik. Fürsətdən istifadə edib
Sizi və bütün qardaş türkmən xalqını
keçən il qeyd etdiyiniz Türkmənistanın
neytrallığının yubileyi münasibətilə
təbrik etmək istərdim. Bir daha qeyd
etməliyəm ki, Azərbaycan BMT Baş
Assambleyasının Türkmənistanın
əbədi neytrallığı barədə Qətnaməsinin
həmmüəllifi olub. Qoşulmama
Hərəkatının sədri kimi Azərbaycanın
fəaliyyətini qiymətləndirdiyinizə görə
də Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sədrlik
çərçivəsində bizim təşəbbüsləri, xüsusən,
Qoşulmama Hərəkatının Zirvə görüşünün, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının Sammitinin, həmçinin BMT
Baş Assambleyasının koronavirusa
qarşı mübarizə məsələləri üzrə xüsusi
sessiyasının keçirilməsi təşəbbüslərini
dəstəklədiyinizə görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm. Belə qarşılıqlı dəstək bizim
münasibətlərimizin ruhunu və xarakterini
əks etdirir. Əminəm ki, biz milli maraqlarımızın təmin edilməsi üçün gələcəkdə də
beynəlxalq arenada fəal qarşılıqlı əlaqə
saxlayacağıq.
Hörmətli Qurbanqulu Məlikquluyeviç,
nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığımızı Siz
artıq qeyd etdiniz. Bu əməkdaşlıq həm
bizim ölkələr, həm də qonşularımız üçün
böyük perspektivlər açır. Türkmənistan
və Azərbaycan nəqliyyat infrastrukturunun, məhz sıx qarşılıqlı əlaqəli
şəkildə işləyən və bizim ərazilərimizdən
keçməklə yüklərin tranzitini təmin edən,
habelə Azərbaycan ilə Türkmənistan
arasında əmtəə dövriyyəsi imkanlarını artıran müasir beynəlxalq dəniz
limanları yaradılması layihələrini bir
növ sinxronlaşdırıblar. Əminəm ki,
ölkələrimiz arasında nəqliyyat-logistika
sahəsində əməkdaşlıq bizim regionda
yaranmış yeni şərait və yeni nəqliyyat
yollarının açılması imkanları nəzərə
alınmaqla daha yüksək səviyyəyə
çatacaq. Düşünürəm ki, bu, bizim bütün
tərəfdaşlarımız və qonşularımız üçün
əlavə imkanlar yaradacaq.
Türkmənistanın nəqliyyat-logistika
potensialının möhkəmlənməsi işində
Sizin şəxsi xidmətlərinizi xüsusi qeyd
etmək istərdim. Ona görə ki, tranzitlə
bağlı məsələlərdə qonşu ölkələrlə
qarşılıqlı fəaliyyət olmasa, nəticə əldə
etmək mümkün deyil. Bu gün bizim
nəqliyyat-logistika infrastrukturunun

yüksək səviyyəsini qeyd etməyimiz
Türkmənistanın və Azərbaycanın bu
sahədə məqsədyönlü fəaliyyətinə dəlalət
edir. Bu, bizim regionda və hətta bu
regiondan uzaqda – Avrasiya məkanında
yerləşən bütün ölkələr üçün çox böyük
imkanlar yaradır. Ona görə ki, nəqliyyat
sferası da enerji sferası kimi, ölkələri
birləşdirir. Bir daha demək istəyirəm, bu
gün bizim bu Memorandumu imzalamağımız əlamətdar hadisədir, onun müsbət
nəticələri olacaq.
Sizin dediyiniz regional əməkdaşlıq
məsələsinə də toxunmaq istərdim.
Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə
arasında, həmçinin Azərbaycan,
Əfqanıstan və Türkmənistan arasında
üçtərəfli əməkdaşlıq formatı artıq mövcuddur. Bu əməkdaşlıq konkret nəticəyə,
biznes fəaliyyəti, iri infrastruktur
layihələrinin reallaşdırılması üçün daha
əlverişli şərait yaradılmasına yönəlib.
Hörmətli Qurbanqulu Məlikquluyeviç,
əlbəttə, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə
Türkmənistanın durmadan inkişaf
etməsini xüsusi qeyd etmək istərdim.
Siz öz ölkənizi inamla inkişaf, sosial həyatın ən mühüm məsələlərinin
həlli, dövlətinizin sərhədləri ilə
məhdudlaşmayan infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsi yolu ilə
irəli aparırsınız. Həmhüdud dövlətlərdə
də Sizin investisiya siyasətiniz barədə
bilirəm. Bunsuz Lapis-Lazuli layihəsini
bu gün reallaşdırmaq mümkün olmazdı.
Mən bilmirəm, bəlkə də, çoxları bilmir ki, bu gün Əfqanıstandan yüklərin
Türkmənistana, Azərbaycana və daha
sonra digər ölkələrə çatdırılmasını təmin
edən dəmir yolu məhz Türkmənistanın
qonşu Əfqanıstanda investisiyalara dair
müdrik siyasəti nəticəsində inşa edilib. Buna görə də bu gün qeyd etmək
istərdim ki, məhz region ölkələri ilə
əməkdaşlığa bizim ümumi yanaşmalarımız və həm bizim üçün, həm də qonşularımız üçün vacib məsələlərin həlli
tamamilə yeni reallıqlar yaradır.
Siz qeyd etdiyiniz kimi, Xəzər
mehriban qonşuluq dənizi, əməkdaşlıq
dənizidir. Əminəm ki, Xəzər ölkələrimiz
arasında təbii sərhəd olduğuna baxmayaraq, bundan sonra da ölkələrimizi və
xalqlarımızı birləşdirəcək. Fürsətdən
istifadə edib Sizdən xahiş etmək istərdim
ki, qardaş Türkmənistan xalqına ən xoş
arzularımı, firavanlıq, inkişaf, sülh və
rifah diləklərimi çatdırasınız.
Diqqətinizə görə sağ olun.

Prezident Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov:
– Məzmunlu çıxışınıza,
Türkmənistanın və onun xalqına
ünvanlanan xoş sözlərinizə görə
Sizə təşəkkür edirəm.
İndi isə biz Sizin razılığınızla,
Türkmənistan ilə Azərbaycan Respublikası arasında mühüm tarixi
sənədin imzalanması mərasiminə
başlayırıq.
***
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan
Hökuməti arasında Xəzər
dənizində “Dostluq” yatağının
karbohidrogen resurslarının
birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi və
mənimsənilməsi haqqında Anlaşma Memorandumu imzalandı.
Sənədi Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Türkmənistan
Nazirlər Kabinetinin sədr müavini,
Xarici İşlər naziri Rəşid Meredov
imzaladılar.
***

Prezident Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov dedi:
– Hörmətli İlham Heydər
oğlu, ilk növbədə, Sizi və bizim
bütün azərbaycanlı qardaşlarımızı tarixi sənədin – Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə
Türkmənistan Hökuməti arasında
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resursları-

nın birgə kəşfiyyatı, işlənilməsi
və mənimsənilməsi haqqında
Anlaşma Memorandumunun
imzalanması münasibətilə təbrik
edirəm. Ölkələrimizin və xalqlarımızın həyatında həqiqətən
əlamətdar olan bu hadisə
dostluğun və əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə
istiqamətlənib. Uzun illər ərzində

Türkmənistan və Azərbaycan
iki müstəqil dövlət kimi ən geniş istiqamətlər spektri üzrə
münasibətləri ardıcıl olaraq
inkişaf etdirirlər. Qeyd etmək
lazımdır ki, ikitərəfli səmərəli
əlaqələrin əsasını ən yüksək
dövlət səviyyəsində qurulan açıq,
konstruktiv və səmimi siyasi dialoq
təşkil edir. Sizinlə mütəmadi

görüşlərimizin gedişində siyasidiplomatik, ticari-iqtisadi, mədənihumanitar və sair sahələrdə
ikitərəfli tərəfdaşlığa dair mühüm
mövzular müzakirə edilir. Sözsüz
ki, belə əlaqələrin nəticələri iki
dövlətin hökumət və xarici siyasət
idarələrinin sonrakı fəaliyyətinin
predmetinə çevrilir. Mən bu
kontekstdə Türkmənistanın

və Azərbaycanın dövlət strukturlarının, yəni Prezidentlər
səviyyəsində əldə olunan razılaşmaların icrasına məsuliyyət
daşıyan qurumların fəaliyyətinin
aktivləşdirilməsini məmnuniyyətlə
qeyd etmək istərdim. Bu,
öz növbəsində, hər iki tərəfi
Türkmənistan–Azərbaycan
əməkdaşlığında böyük potensial

imkanlardan istifadəyə yönəlmiş
yeni ideyaların və təşəbbüslərin
axtarılmasına və icrasına stimullaşdırmalıdır. İmzalanmış Memorandumun əhəmiyyəti məsələsinə
qayıdaraq, Sizin diqqətinizi bir
daha ona yönəltmək istərdim ki,
bu sənəd strateji istiqamətdə –
enerji sahəsində TürkmənistanAzərbaycan tərəfdaşlığında
prinsipcə yeni mərhələ açır. Bunun
üçün zəruri olan hər şey – həm
siyasi iradə, həm texniki və texnoloji təchizatın yüksək səviyyəsi,
yüksək ixtisaslı kadrlar və neft-qaz
sahəsində zəngin iş təcrübəsi
var. Lakin Xəzərdə birgə uğurlu
fəaliyyətin əsas rəhni əsrlərboyu
türkmən və Azərbaycan xalqlarında mövcud olan möhkəm qardaşlıq telləridir. Burada Xəzər regionunda möhkəm sülh, mehriban
qonşuluq, qarşılıqlı anlaşma və
əməkdaşlıq şəraiti yaradılmasına
Türkmənistanın və Azərbaycanın
töhfəsini və səyini xüsusi vurğulamaq istəyirəm.

(ardı 3-cü səhifədə)
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Türkmənistan
Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında
videokonfrans formatında görüş keçirilib

Səfər zamanı Türkmənistan Prezidenti
Qurbanqulu Berdiməhəmmədov nazir
Ceyhun Bayramovu qəbul edib.
Habelə nazir Ceyhun Bayramovun
Türkmənistanın xarici işlər naziri Rəşid
Meredov ilə təkbətək, eləcə də nümayəndə
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşləri
keçirilib.

Azərbaycan və Türkmənistan
XİN başçılarının görüşü keçirilib
 Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramovun Türkmənistana səfəri çərçivəsində bu ölkənin Xarici
İşlər naziri Rəşid Meredov ilə təkbətək, eləcə də nümayəndə heyətlərinin
iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşləri keçirilib.

qın əl-ələ, çiyin-çiyinə birlikdə inamla
irəliləməsinə, bir-birini dəstəkləməsinə,
öz xalqlarının gələcəyi naminə
əməkdaşlıq etməsinə, bununla da
ölkələrimizin hələ illər boyu, onilliklər
boyu davamlı inkişafını təmin
etmələrinə görə qürur duyardılar.
Bu gün onu da qeyd etmək
istərdim ki, bugünkü mərasim
ölkələrimizin müstəqilliyinin, suverenliyinin, iqtisadi potensialının
möhkəmləndirilməsi üzrə çoxillik
gərgin fəaliyyətinin nəticəsidir. Bu
gün Türkmənistan və Azərbaycan
beynəlxalq arenada tam əsasla
müstəqil xarici və daxili siyasət barədə
danışa bilən ölkələrdir. Təəssüf ki, artıq bu gün dünyada belə hallara az-az
rast gəlirik. Bizim ölkələrimiz özlərini
tamamilə təmin edən ölkələrdir. Onlar
istər beynəlxalq kreditlərdən, istər
xarici köməkdən, istərsə də xarici
təsirin hər hansı başqa formalarından
və növlərindən asılı deyil. Bu ölkələr
öz milli, mənəvi, əxlaqi ənənələrinə
möhkəm sadiqdirlər. Bu, bizi irəliyə
aparan əsasdır.
Bu gün Türkmənistan və
Azərbaycan nisbətən gənc müstəqil
dövlətlərdir. Bizim müstəqil dövlətlərə
çevrilməyimizdən hələ 30 il keçməyib,
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 Yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramovun Türkmənistana səfəri baş tutub.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
İdarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, səfər
çərçivəsində Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının hidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı
və istismarı üzrə Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Türkmənistan Hökuməti arasında Anlaşma Memorandumu hər iki ölkənin
xarici işlər nazirləri tərəfindən imzalanıb.

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Məhz bizim iki ölkənin yüksək siyasi və diplomatik fəallığı nəticəsində
son onilliklərdə Xəzəryanı dövlətlərin
mütəmadi əsasda zirvə görüşlərinin və
digər yüksək forumlarının keçirilməsi
mümkün olub, Xəzəryanı ölkələrin
indiki və gələcək tələblərinə cavab
verən, Xəzər dənizində təhlükəsizlik,
iqtisadiyyat və ekologiya kimi mühüm sahələrdə çoxtərəfli qarşılıqlı fəaliyyətin əsas parametrlərini
müəyyən edən beynəlxalq hüquqi baza yaradılıb. Fikrimcə, bu,
çox cəhətdən Türkmənistan ilə
Azərbaycan arasında qarşılıqlı anlaşmanın yüksək səviyyəsi və Xəzər
problemlərinə aid bütün məsələlərin
həllinə bizim yanaşmalarımızın ümumiliyi sayəsində mümkün olub.
Mən Türkmənistan–
Azərbaycan münasibətlərinin
vəziyyətini bütövlükdə çox yüksək
qiymətləndirirəm, ikitərəfli qarşılıqlı fəaliyyətin və tərəfdaşlığın
səmərəliliyini və müsbət dinamikasını
qeyd etmək istəyirəm.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, Sizi
bugünkü tarixi hadisə münasibətilə
bir daha təbrik edirəm. Sizə bir daha
möhkəm cansağlığı, çoxşaxəli dövləti
fəaliyyətinizdə gələcək uğurlar,
qardaş Azərbaycana sülh, xoşbəxtlik
və firavanlıq arzu edirəm. Diqqətinizə
görə bir daha təşəkkür edirəm.
Əlbəttə, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Zati-aliləri İlham Heydər
oğlu Əliyevə bir daha söz vermək
istərdim. Buyurun, qardaş.
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Sağ ol, əziz qardaş. Artıq qeyd etdik ki, bu gün bizim
münasibətlərimizdə tarixi gündür.
Əminəm ki, bugünkü imzalanma
mərasimi regional əməkdaşlığın
inkişafı üçün çox müsbət səmərəyə
malik olacaq. Siz artıq qeyd etdiniz
ki, Xəzəryanı ölkələrin əməkdaşlığı
da çox dinamik, qarşılıqlı anlaşma və
qarşılıqlı dəstək ruhunda inkişaf edir,
bunun nəticəsində Xəzər dənizinin
hüquqi statusu haqqında Konvensiya imzalanıb. Xəzəryanı ölkələr
xoş məram, siyasi iradə nümayiş
etdiriblər.
Çoxillik uzun diskussiyalardan sonra enerji resurslarının mənimsənilməsi,
habelə Xəzərin qorunması üzrə birgə
fəaliyyət üçün ölkələrə yeni imkanlar
açan konvensiya razılaşdırılıb. Biz
birgə səylərimizlə bundan sonra da
xalqlarımıza bu qədər nemətlər bəxş
edən bu nadir su hövzəsini qorumaq
üçün nə lazımdırsa etməliyik. Bu gün
imzalanma prosesini müşahidə edərək
düşündüm ki, əcdadlarımız bugünkü
mərasimi görsəydilər, yəqin ki, şad
olardılar. Necə deyərlər, onların ruhu
şaddır. Onlar bizə görə, iki qardaş xal-

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri
Türkmənistanda səfərdədir

Bakı şəhəri, 19 yanvar 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Prokurorluq orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi
ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan və bu səbəbdən
kirayə götürülmüş mənzildə yaşayan prokurorluq
işçilərinə pul kompensasiyasının məbləği və verilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 12
iyul tarixli 112 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il
12 iyul tarixli 112 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-vericilik Toplusu, 2011, № 7, maddə 741; 2019,
№ 4, maddə 776) ilə təsdiq edilmiş “Prokurorluq orqanlarında xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yeri
olmayan və bu səbəbdən kirayə götürülmüş mənzildə yaşayan prokurorluq işçilərinə pul kompensasiyasının məbləği
və verilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 2-ci hissəyə “prokurorluq işçilərinə” sözlərindən sonra
“və onların ailə üzvlərinə” sözləri əlavə edilsin.
2. Aşağıdakı məzmunda 2-1-ci hissə əlavə edilsin:
“2-1. İşçiyə onun hər bir ailə üzvünə görə bu Qaydanın
2-ci hissəsində göstərilən müvafiq kompensasiyaların 50
faizi məbləğində əlavə pul kompensasiyası ödənilir.”.
3. 3.2-ci bəndə “ərazidə onun” sözlərindən sonra “və
yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin” sözləri əlavə edilsin.
4. 3.4-cü bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül
işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 3.5-ci bənd
əlavə edilsin:
“3.5. prokurorluq işçisinin ailə üzvlərinin şəxsiyyət
vəsiqəsinin, 16 yaşına çatmamış uşaqlarının doğum
haqqında şəhadətnamələrinin və ailə üzvlərinə aid olması
barədə digər sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş
surəti.”.
5. Aşağıdakı məzmunda 5-1-ci hissə əlavə edilsin:
“5-1. Prokurorluq işçisinin ailə tərkibində dəyişiklik baş
verdikdə o, bu barədə rəhbərliyə məruzə etməli və pul kompensasiyasının verilməsi ilə bağlı müvafiq sənədləri təqdim
etməlidir.”.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

lakin bu illər ərzində çox böyük uğurlar qazana bilmişik. Məsələn, bu gün
inamla irəliləyirik, sosial rifah, iqtisadi
inkişaf, qlobal transmilli layihələr
sahəsində çox mühüm məsələləri
həll edirik. Ölkələrimiz investisiyalar
üçün açıqdır. Xarici şirkətlər həm
Türkmənistana, həm də Azərbaycana
inamla böyük vəsait yatırırlar. Ona
görə ki, əmindirlər, onların vəsaitləri
qorunacaq, bizim ölkələrdə siyasi
sabitliyə əmindirlər, o da bu gün ən
mühüm inkişaf amilidir. Sabitlik olmadan inkişaf mümkün deyil. Sabitlik
tərəqqiyə, rifaha, investisiyalara, ən
iri beynəlxalq şirkətlərin diqqətinə
və bununla da ölkələrin beynəlxalq
aləmdə rolunun, onların təsirinin
möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır.
Bu gün ölkələrimizin həm tarixi,
həm də mədəni baxımdan oxşarlığı,
ortaq köklərimiz, ortaq dilimiz, ortaq
dinimiz barədə danışarkən, biz,
əlbəttə, bütün bu müsbət cəhətləri
belə səmərəli əməkdaşlığa transformasiya etmişik. Beləliklə, bu gün biz,
sadəcə, Xəzərdə bir yataq haqqında
memorandum imzalamırıq, bu gün
biz münasibətlərimizin gələcək uğurlu
inkişafında çox mühüm addım atırıq.
Hörmətli Qurbanqulu

Məlikquluyeviç, Sizi təbrik etmək, qardaş türkmən xalqına bir daha ən xoş
arzularımı bildirmək, Sizə möhkəm
cansağlığı, təşəbbüslərinizdə uğurlar arzu etmək istərdim. Abadlıq,
şəhərsalma sahəsində çox böyük
səylərinizi də qeyd etmək istərdim.
Mən bilirəm ki, Siz həm Aşqabadda,
həm də digər şəhərlərdə şəhərsalma
layihələrinə şəxsən rəhbərlik edirsiniz. Buna görə də Sizin dostlarınız,
qardaşlarınız kimi Aşqabada gələndə
biz ürəkdən sevinirik ki, müasir, gözəl,
sakinlər üçün rahat şəhər yaradılıb.
Bu, Sizin ölkənin inkişafına yönəlmiş
çoxillik səylərinizin və öz xalqınıza
bağlılığınızın, ona sədaqətinizin
nəticəsidir. Sonda bizim birliyimizi, bir
növ təsdiqləyərək Türkmənistanda da
aydın başa düşüləcək sözləri demək
istəyirəm – yaşasın AzərbaycanTürkmənistan dostluğu!
Prezident Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov:
– Çıxışınıza görə çox sağ olun,
qardaş.
Prezident İlham Əliyev:
– Sağ olun.

2020-ci ildə əsas kapitala
17 milyard 28,1 milyon manat
məbləğində, yaxud 2019-cu
illə müqayisədə 8,3 faiz az
vəsait yönəldilmişdir. Neftqaz sektoruna yatırılmış
investisiyaların həcmi 0,3 faiz
artmış, qeyri neft-qaz sektoruna
yönəldilən vəsaitin həcmi isə
12,3 faiz azalmışdır.

bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə
yetirilməsinə sərf olunmuşdur.
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin
ümumi dəyərində müəssisə və təşkilatların
vəsaitləri 50,4 faiz, büdcə vəsaitləri 27,6
faiz, bank kreditləri 6,2 faiz, əhalinin şəxsi
vəsaitləri 5,7 faiz, sair vəsaitlər 8,6 faiz,
büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitləri
isə 1,5 faiz təşkil etmişdir.
Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusdan 770 nəfər
sağalıb, 218 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 770 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 218 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ
qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19
üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış
9 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 228 min 246
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 218 min 387 nəfər

əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimad mühitinin
gücləndirilməsinə töhfə verdiyi vurğulanıb.
Tərəflər, regional əməkdaşlıq, o
cümlədən, üçtərəfli formatda əməkdaşlıq
məsələlərini müzakirə ediblər. Bu ilin yanvarın 16-da Azərbaycan, Türkmənistan
və Əfqanıstan arasında ticarət və investisiya, energetika, nəqliyyat və logistika,
telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları, gömrük və sərhəd məsələləri
sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi
və dərinləşdirilməsi üzrə Yol Xəritəsinin
imzalanmasına istinad edilərək, bu xüsusda
tədbirlərin icrası məsələləri müzakirə edilib.
Görüşdə tərəflər ölkələrin beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və
qarşılıqlı dəstəyi, eləcə də qarşılıqlı maraq
doğuran regional məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıblar.

Vətən müharibəsində yaralanan
və bu gün şəhidlik zirvəsinə ucalan
Daxili Qoşunların hərbi qulluqçusu
ilə vida mərasimi keçirilib

AZƏRTAC

Əsas kapitala 17 milyard manatdan
çox vəsait yönəldilmişdir

Statistika Komitəsinin məlumatında
bildirilir ki, istifadə olunmuş vəsaitin 11
milyard 175,8 milyon manatı və ya 65,6
faizi məhsul istehsalı sahələrinə, 4 milyard 485 milyon manatı (26,4 faizi) xidmət
sahələrinə, 1 milyard 367,3 milyon manatı
(8 faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf
olunmuşdur. Əsas kapitala yönəldilmiş
vəsaitlərin 11 milyard 911,1 milyon manatını və ya 69,9 faizini daxili vəsaitlər təşkil
etmişdir. Sərmayə qoyuluşunun 10 milyard 954,1 milyon manatı və ya 64,3 faizi

XİN-in Mətbuat Xidməti İdarəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüşdə iki ölkə
arasında siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyatlogistika, mədəni-humanitar və digər
sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
daha da möhkəmləndirilməsi məsələləri
daxil olmaqla, geniş spektr üzrə ətraflı fikir
mübadiləsi aparılıb.
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının
hidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı və
istismarı üzrə hökumətlər arasında Anlaşma
Memorandumunun imzalanması hər iki dövlət
arasında, eləcə də Xəzər dənizi bölgəsində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, habelə enerji
təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinin bariz
nümunəsi kimi qeyd olunub. Razılaşmanın əldə edilməsinin, eyni zamanda, Xəzər
dənizinin sülh, mehriban qonşuluq və dostluq
dənizi olmasını möhkəmləndirdiyi, Xəzərdə

müalicə olunaraq sağalıb, 3053 nəfər vəfat
edib. Aktiv xəstə sayı 6806 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 341 min 807
test aparılıb. Dünənki test sayı isə 5309-dur.

“Xalq qəzeti”

 Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Daxili Qoşunlarının hərbi qulluqçusu,
çavuş Elşən Quluzadə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda
qəhrəmancasına döyüşərkən ağır yaralandığına görə tibb müəssisəsinə
yerləşdirilib.
DİN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, həkimlərin səylərinə baxmayaraq,
çavuş Elşən Quluzadə yanvarın 21-də şəhidlik
zirvəsinə ucalıb.
Şəhidimizlə vida mərasimində Azərbaycan
Respublikasının daxili işlər naziri, general-polkovnik

Vilayət Eyvazov və nazir müavinləri iştirak ediblər.
Şəhid Elşən Quluzadənin cənazəsi polis
əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçularının müşaiyəti ilə doğulub boya-başa
çatdığı Füzuli rayonuna aparılaraq orada dəfn
ediləcək.

20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi
bir dəqiqəlik sükutla yad olunub
 Yanvarın 20-də
Bakı vaxtı ilə saat 12:00da Azərbaycanın bütün
ərazisində 20 Yanvar
şəhidlərinin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad
olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb,
gəmilərdən, avtomobillərdən səs
siqnalları verilib, hüzn əlaməti
olaraq dövlət bayraqları endirilib.
Qeyd edək ki, Qanlı Yanvar
faciəsinin 31-ci ildönümü ilə
əlaqədar respublikanın şəhər
və rayonlarında şəhidlərin
xatirəsi anılıb.
Yanvarın 20-də səhər saatlarından başlayaraq Şəhidlər
xiyabanını ziyarət edən insanlar qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb,
məzarları üzərinə qərənfillər
düzüblər.
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Xəzər dənizində “Dostluq” yatağı
Azərbaycan Ordusu –
ilə bağlı sənədin imzalanması mühüm
Cənubi Qafqazın
beynəlxalq və regional önəm daşıyır
Dünən Aşqabad şəhərində “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Xəzər dənizində
“Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı,
işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında Anlaşma Memorandumu”
imzalanıb. Mühüm tarixi hadisə kimi diqqət çəkən bu memorandumda adı çəkilən “Dostluq” yatağı barəsində bəhs etməzdən
əvvəl Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafının bəzi məqamlarına
nəzər salmaq istərdik. Xatırladaq ki, respublikamızda bu sahənin
tərəqqisi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki Xəzər
dənizində yeni yataqların kəşf olunması, ölkəmizin neft emalı, neftkimya sənayesinin yenidən qurulması və modernləşdirilməsində
dönüş mərhələsi, məhz ümumilli liderin Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi 1970-80-ci illərdə başlayıb. Yeri gəlmişkən, həmin dövrə
qədər Xəzər dənizində işlədilən texniki vasitələr yalnız dənizin
dərinliyi 40 metrə qədər olan sahələrdə işləməyə imkan verib.
Buna görə də ulu öndər respublika rəhbərliyinə gəldiyi ilk vaxtlardan bu məsələni diqqət mərkəzində saxlayıb, dəniz yataqlarının
işlənilməsi üçün yeni müasir avadanlıqlar – qazma qurğuları,
borudüzən gəmilər, 2500 ton yük qaldıra bilən “Azərbaycan” kran
gəmisi, geofiziki kəşfiyyat işləri aparan gəmilər və başqa texniki
vasitələrin Azərbaycana gətirilməsini gerçəkləşdirib.
Bütün bunlarla bərabər, 1970-ci
ildə “Xəzərdənizneft” İstehsalat Birliyi
(İB) yaradılıb və SSRİ Neft Sənayesi
Nazirliyi Xəzərin bütün sektorlarında
geoloji-kəşfiyyat, qazma, işlənmə,
istismar və digər işlərin aparılmasını
Azərbaycan neftçilərinə həvalə edib.
Onu da xatırladaq ki, dənizin 200 metr
dərinliyindəki sahələrdə işləməyə
imkan verən “Şelf” tipli yarımdalma
üzən qazma qurğularının alınması nəticəsində dənizin daha dərin
sahələrində zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf olunmasına imkan yaranıb.
Nəticədə, 1975-ci ildə “Bulla-dəniz”
yatağının işlənilməsinə başlanılması,
1979-cu ildə “Günəşli”, 1985-ci ildə
“Çıraq”, 1988-ci ildə “Azəri”, 1989-cu
ildə isə “Kəpəz” yatağı aşkar edilib.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra həyata keçirilən
uzaqgörən siyasət nəticəsində 1994cü il sentyabrın 20-də Bakı şəhərində
tarixə “Əsrin müqaviləsi” kimi daxil
olan Xəzər dənizində neft yataqlarının
işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında müqavilələrin imzalanmasını reallaşdırdı.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə Xəzər dənizinin mineral
sərvətlərindən istifadə üçün dünyanın
aparcı neft şirkətlərinin və xarici investisiyaların cəlb edilməsi üzrə çox mühüm siyasi addım kimi, bu istiqamətdə
ilk dəfə olaraq Xəzər dənizində
beynəlxalq əməkdaşlığa yol açıldı.
Bununla da Azərbaycan Respublikası Xəzər dənizində dialoq, qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlıq və sabitlik
mühitinin formalaşdırılmasınını daim

diqqət mərkəzində saxladığını, eləcə
də Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi üçün ilk
təşəbbüs göstərən ölkələrdən biri kimi
çıxış etdiyini təsdiqlədi. Bu səylər,
eyni zamanda, Xəzər dənizində
bölgü məsələləri üzrə bütün sahilyanı
ölkələrin mövqelərinin yaxınlaşdırılmasına və ümumi razılığın əldə
edilməsinə önəmli təsir göstərdi.
Xəzər dənizində bölgü məsələləri
üzrə sahilyanı ölkələr arasında
dialoq üçün hər zaman ikitərəfli və
çoxtərəfli formatlara üstünlük verilib. Bu çərçivədə 2001-ci il noyabrın
29-da “Azərbaycan Respublikası və
Qazaxıstan Respublikası arasında
Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi
haqqında Saziş”, 2002-ci il sentyabrın 23-də “Azərbaycan Respublikası
və Rusiya Federasiyası arasında
Xəzər dənizinin dibinin həmhüdud
sahələrinin bölünməsi haqqında

Saziş” və 14 may 2003-cü il mayın
14-də “Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında Xəzər dənizinin
dibinin həmhüdud sahələrinin bölgü
xətlərinin kəsişmə nöqtəsi haqqında
Saziş” imzalanıb.
Xəzər dənizinin şimal hissəsinin
dibinin bölünməsi üzrə razılaşmanın əldə edilməsi, öz növbəsində,
bütün sahilyanı ölkələr arasında
Xəzər dənizinin hüquqi statusunun
müəyyənləşdirilməsi üzrə beştərəfli
formatda aparılan prosesə güclü
təkan verib. Xəzəryanı dövlətlər
arasında qarşılıqlı kompromis və
mövqelərin yaxınlaşması nəticəsində
2018-ci il avqustun 12-də “Xəzər
dənizinin hüquqi statusu haqqın-

da” Konvensiyanın imzalanması
ilə Xəzərin huquqi statusu üzrə
ümumi razılaşmanın gerçəkləşməsi
Azərbaycanın Xəzər dənizi üzrə
sərgilədiyi strategiyanın məqsədyönlü
və əsaslı olduğunu bir daha nümayiş
etdirib.
Burada “Dostluq” yatağı haqqında bəhs etmək istərdik. Əvvəlcə
xatırladaq ki, Azərbaycanın “Kəpəz”,
Türkmənistanın isə “Sərdar” adlandırdığı və zəngin neft-qaz ehtiyatlarının olduğu yataq iki ölkənin
dəniz sərhədində yerləşir. Yataq
SSRİ dövründə azərbaycan neftçiləri
tərəfindən 4 kilometr dərinliyindəki
layda kəşf olunub və 1989-cu ildə
orada ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb.
Ümumiyyətlə, Xəzər dənizində
geologiya-kəşfiyyat işlərinin aparılması, yeni yataqların aşkarlanması
bilavasitə Azərbaycan neftçilərinin,
geoloqlarının adı ilə bağlıdır. Xoşbəxt

Qarabağda həyat yenidən
normal məcraya düşəcək
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev bu il yanvarın 14-də Füzuli-Şuşa
yolunun, həmçinin Füzuli rayonunda hava limanının
təməllərini qoyub. Sonra dövlət başçısı İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları
Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğaldan azad edilən
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində olublar.
Mən bu barədə telereportaja böyük
maraqla baxdım və sonsuz qürur, sevinc
hissləri yaşadım. Möhtərəm Prezidentimiz
Şuşaya səfəri zamanı çox dəyərli fikir və
mülahizələr səsləndirdi. Xalqımızın sevimli
lideri dedi: “Şuşa şəhəri mənim tərəfimdən
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildi.
Şuşa şəhərinin bərpası və tarixi simasının
özünə qaytarılması istiqamətində işlərə start
verildi. Bütövlükdə müharibədən cəmi iki ay
vaxt keçib, ancaq böyük quruculuq işlərinə
start verildi”.
Vətən müharibəsi günlərində şanlı ordumuz böyük şücaətlər və qəhrəmanlıqlar nümayiş etdirmişdir. Dövlətimizin başçısının qeyd
etdiyi kimi, Qarabağın azad olunması uğrunda
44 günlük müharibə XXI əsrin müharibəsidir.
Müharibənin hər bir günü zəfər günü idi. Hər
gün Azərbaycan əsgəri irəli gedir, bir gün belə
geri addım atmırdı. Bu, dünya müharibələri
tarixində çox nadir hallarda müşahidə edilən
bir mənzərədir.
Mən Əfqanıstan müharibəsinin odalovundan keçmişəm. Hər bir müharibənin
nə qədər çətin və ciddi sınaq olduğunu
yaxşı dərk edirəm. Azərbaycan xalqı igid və
qəhrəman xalq olduğunu bir daha sübut etdi.
Yağı düşmən qarşımızda diz çökdü. Biz Vətən
müharibəsindəki qələbəni Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin yüksək qətiyyəti, xalqımızın
mərd, igid, qorxmaz əsgər və zabitlərinin
fədakarlığı sayəsində əldə etmişik. Bizə
bu parlaq qələbənin böyük sevincini bəxş
edənlərin əməyini heç vaxt unutmayacağıq!
Əminəm ki, bu şanlı tarixi qələbə ilə
gələcək nəsillər də fəxr edəcəklər. Qəlbləri
şad yaşayacaqlar, dünyanın hər yerində
başları uca gəzəcəklər. Azərbaycanlı olduqları
ilə qürur duyacaqlar. Bundan böyük səadət
ola bilərmi? Əlbəttə, yox! Şanlı, qalib ölkənin
sakini, vətəndaşı olmaq çox böyük fəxarətdir!

Ali Baş Komandan Şuşada əsgərlər qarşısında Vətən müharibəsində şanlı qələbənin
tarixi əhəmiyyətinə qiymət verərkən demişdir:
“Bu müharibə bizim tariximizdə əbədi yaşayacaq. Bu müharibəni biz şəhidlərimizin canı,
qanı bahasına, hərbçilərimizin şücaəti hesabına qazanmışıq. Allah bütün şəhidlərimizə
rəhmət eləsin! Allah onların yaxınlarına səbir
versin!”
Ermənilər işğal etdikləri ərazilərdə barbarcasına hər şeyi dağıdıblar. Evləri viran
qoyublar, ağacları kəsiblər, meşələri yandırıblar. Dünya onların necə yırtıcı xislətə sahib olduğunu gördü. Onlar özləri özlərini ifşa etdilər.
Azərbaycan torpaqlarında isə “Böyük
qayıdış” başlayır. Bu gün hər kəs əmindir ki,
Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin
müdrik rəhbərliyi ilə Şuşanı, külli Qarabağı
yenidən dirçəldəcək, bu bərəkətli torpağı
əvvəlkindən də gözəl bir məkana çevirəcək.
Azərbaycan xalqı qurub-yaradan xalqdır.
Biz Qarabağda düşmənin dağıtdığı bütün
kəndləri, şəhərləri yenidən tikib quracağıq. Bu
torpaqların həqiqi sahibləri öz doğma ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar. Ən yaxın aylar,
illər ərzində Qarabağda həyat normal məcraya
düşəcək. Beləliklə, Qarabağda tarixi ədalət
tamamilə bərpa olunacaq.
Düşünürəm ki, hər bir Azərbaycan
vətəndaşı tutduğu vəzifədən, maddi imkanlarından asılı olmayaraq, Qarabağda
böyük quruculuq işlərinə imkanı, gücü çatan
qədər öz töhfəsini verməyə borcludur. Biz
bunu etməklə, həm ulularımızın, həm də
şəhidlərimizin ruhunu sevindirmiş olacağıq.
İnşallah, hər şey yaxşı olacaq. Qarabağ
Azərbaycandır!

Əfrahim TƏHMƏZOV,
Əfqanıstan müharibəsi veteranı,
istefada olan ədliyyə polkovniki

Yusifzadə, Qurban Abbasov, Bəhmən
Hacıyev və digər neftçilərimiz bu
sahədə mühüm fəaliyyət göstəriblər.
SSRİ dövründə bu yataq
Azərbaycanla Türkmənistanın
dənizdəki sərhədinin tən ortasında
yerləşdiyi üçün “Promejutoçnoe”, yəni
“Aralıq” adlandırılıb.
Hazırda həmin yatağın “Dostluq” adlandırılması iki ölkə arasında
dostluğun, qardaşlığın, qarşılıqlı
əlaqələrin, eyni zamanda, tarixi etnikdini ənənələrə söykənməsinin bariz
nümunəsidir.
“Dostluq” yatağı Azərbaycan
neftçiləri tərəfindən kəşf olunsa
da, Azərbaycanla Türkmənistanın
dənizdəki sərhədində yerləşdiyinə
görə, uzun illər onun işlənməsi
mümkün olmayıb və məsələ ilə bağlı
ardıcıl danışıqlar aparılıb, 1998-ci ildə
isə Xəzər dənizinin orta xətt koordinatları üzrə Azərbaycan Respublikası
ilə Türkmənistan arasında danışıqlar
məqsədilə ekspert qrupu yaradılıb.
Dövlət başçıları arasında ardıcıl
təmaslar, qarşılıqlı səfərlər iki dost
ölkə arasında bütün məsələlərin hər
iki tərəf üçün qənaətbəxş səviyyədə
həlli üçün etibarlı zəmin yaradıb.
Nəhayət, bu, iki ölkə arasında yuxarıda adı çəkilən memorandumun
yanvarın 21-də Aşqabad şəhərində
imzalanması ilə nəticələnib.
Beləliklə, memorandumun imzalanması tarixi hadisədir, Azərbaycanın
neft-qaz strategiyasının inkişafında
böyük əhəmiyyətə malikdir.
Yataqdan hasil olunacaq neft
və qaz Azərbaycanın mükəmməl
və əhatəli infrastrukturu və ixrac
kəmərləri vasitəsilə daşınacaq.
Neft və qaz ixracatçısı olan
respublikamızın həm də tranzit ölkə
kimi əhəmiyyətini artıracaq.
Sənədin imzalanması
Azərbaycanla Türkmənistan arasında energetika və nəqliyyatkommunikasiya sahələrində
əməkdaşlığın yeni mərhələyə
qaldırılmasına, Xəzər dənizinin
dibinin bölünməsi üzrə dialoqun və əməkdaşlığın daha da
möhkəmləndirilməsinə müsbət təsir
göstərəcək, eyni zamanda, Xəzər
dənizi regionunda enerji və nəqliyyatkommunikasiya layihələrinin reallaşdırılmasına və xarici investorların bu
layihələrə cəlb edilməsinə, habelə
Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit potensialının möhkəmlənməsnə yeni
imkanlar yaradacaq.

“Xalq qəzeti”
Türkiyə şirkətləri
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tekstil
fabriklərinin qurulması
üçün ilkin mərhələdə
50 milyon dollar investisiya qoymağı nəzərdə
tuturlar.

Türk şirkətlərindən
50 milyon dollar yatırım
Bakıda səfərdə olan Türkiyə Cümhuriyyətinin Tüm Kalkınma
İş Adamları və Girişimcilər Dərnəyinin İdarə Heyətinin sədri İlhami Öztürk qeyd edib ki, rəhbərlik etdiyi qurum bir çox sahələrdə
fəaliyyət göstərir, lakin ilk mərhələdə tekstil sahəsinə yatırım
etmək nəzərdə tutulur.
İ.Öztürk bildirib ki, digər sahələrdə hansı fəaliyyətlərin
göstəriləcəyi Azərbaycandakı müzakirələrdən sonra müəyyən
ediləcək.

“Xalq qəzeti”

Ötən il 72,4 milyard
manatlıqdan çox ümumi daxili
məhsul istehsal olunmuşdur
İlkin məlumatlara əsasən
2020-ci ildə ölkədə 72 milyard 432,2 milyon manatlıq
və ya əvvəlki ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə 4,3 faiz az
ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur.
Dövlət Statistika
Komitəsindən verilən məlumatda
bildirilir ki, iqtisadiyyatın qeyri
neft-qaz sektorunda əlavə dəyər
2,6 faiz, neft-qaz sektorunda isə
7,0 faiz azalmışdır.
ÜDM istehsalının 33,7 faizi
sənaye, 11,5 faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,7 faizi
tikinti, 7,1 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 6,9 faizi kənd
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2 faizi informasiya
və rabitə, 1,2 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə
sahələrinin, 20,2 faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula
və idxala xalis vergilər ÜDM-in 9,7 faizini təşkil etmişdir.
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 7262,8 manata bərabər
olmuşdur.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

ən güclüsü

D

övlətimizin başçısının prezidentlik fəaliyyətinə başladığı ilk gündən diqqət
yetirdiyi prioritet istiqamətlərdən biri də hərbi quruculuq məsələsi oldu.
Xatırladaq ki, 2003-cü ildə andiçmə mərasimindəki nitqi zamanı Prezident
İlham Əliyev dedi: “Azərbaycanda ordu quruculuğu məsələsi daim diqqət mərkəzində
olacaqdır. Azərbaycanın çox güclü ordusu olmalıdır. O, qarşıda duran bütün məsələləri
həll etmək iqtidarında olmalıdır. Əminəm ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı ordumuzun ən yüksək standartlara cavab verməsinə və qarşıda duran bütün vəzifələri yerinə
yetirməsinə imkan verəcəkdir”.

Ölkə rəhbəri ötən 17 il ərzində bu vədinə
sadiq qaldı, respublikamızda ordunun
gücləndirilməsi ilə bağlı mühüm işlər gördü,
silahlı qüvvələrimizdə keyfiyyət və kəmiyyət
dəyişikliklərinin yaranmasına nail oldu.
Azərbaycan Ordusu bu güc-qüdrətini
2016-cı ilin aprelin 2-də sübut etdi: Ermənistan
ordusunun təxribatlarına cavab olaraq, silahlı
qüvvələrimiz sürətli əks-hücum əməliyyatı ilə
düşməni ağır məğlubiyyətə uğradaraq, Füzuli,
Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğal altındakı
ərazilərinin 2 min hektardan çox hissəsini azad
etdi. Həmçinin minlərlə hektar ərazi Azərbaycan
Ordusunun tam nəzarətinə keçdi. Azərbaycan
Ordusu dördgünlük Aprel döyüşləri ilə xalqımıza

olmayan hər hansı dövlət siyasi müstəqillik
də əldə edə bilməz. Digər bir mühüm məsələ
Azərbaycanın hərbi qüdrətinin artırılması idi ki,
Prezident bunu ən prioritet məsələlərdən hesab
edirdi. Məlum olduğu kimi, ölkəmizin hərbi
büdcəsi Ermənistanın ümumi dövlət büdcəsinə
bərabərdir. Prezidentin vurğuladığı kimi, bizim
əsas problemimiz torpaqlarımızın işğal altında
olmasıdır. Ona görə bizim xərclərimiz arasında
birinci yerdə hərbi xərclər dayanır. Biz lazım
olan texnikanı aldıq. Bu texnikanı, müasir silahları Azadlıq meydanında dəfələrlə keçirilmiş
paradlarda nümayiş etdirirdik. Biz ordumuzu inkişaf etdirərkən ən qabaqcıl meyilləri nəzərdən
keçirmişdik. Biz o silahları alırdıq ki, bu silahlar

qələbə sevinci yaşatdı.
Silahlı qüvvələrimizin daha bir uğuru Aprel
döyüşlərindən iki il sonra – 2018-ci ilin mayında Günnüt zəfəri ilə qazanıldı. Bu uğurlu əməliyyat nəticəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 11 min hektardan artıq ərazisi
və Şərur rayonunun Günnüt kəndi düşməndən
azad edilərək dövlət sərhədi boyunca əlverişli
mövqelər Azərbaycan Ordusunun nəzarəti
altına keçdi. Beləliklə, Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun müdafiə zolağının ön xəttinin dövlət
sərhədi boyu əlverişli mövqelərə irəli çəkilməsi
əməliyyatı uğurla nəticələndi, qarşıya qoyulan
məqsədə nail olundu.
Ali Baş Komandanın daimi nəzarəti, diqqət
və qayğısı nəticəsində Azərbaycan Ordusunun
bu uğurlu əməliyyatının ən böyük nəticələrindən
biri o oldu ki, silahlı qüvvələrimiz mənəvipsixoloji, döyüş ruhu, sosial, ictimai, texnikitəchizat, silah-sursat, peşəkarlıq baxımından
Ermənistan ordusunu müqayisəolunmaz
dərəcədə qabaqladığını ortaya qoydu və
düşmən də bu üstünlüyü tam anladı. Erməni
ictimaiyyəti bu prosesdə gerilədiyini, uduzduğunu öz üzərində açıq-aydın hiss etdi.
Nəhayət, Azərbaycan Ordusunun ötən
il sentyabrın 27-də işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı başladığı əks-hücum
əməliyyatında əldə etdiyi möhtəşəm qələbənin
ən başlıca səbəbi də yuxarıda vurğuladığımız kimi, Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin son 17 ildə həyata keçirdiyi güclü
dövlət, güclü ordu strategiyası, milli birlik və
döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyi idi.
Ötən il noyabrın 23-də işğaldan azad
edilmiş Ağdamda səfərdə olarkən Ali Baş
Komandan İlham Əliyev ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi məsələsinin
hər an gündəmdə prioritet məsələ olduğuna
diqqəti çəkərək demişdir: “Biz bu torpaqlara
Azərbaycan xalqının, şəhidlərimizin canı, qanı
bahasına, qəhrəmanlarımızın şücaəti hesabına
qayıtmışıq. Biz güc toplamalı idik və toplayırdıq.
Mən son 17 il ərzində xalqa müraciət edərkən
dəfələrlə deyirdim ki, biz daha güclü olmalıyıq,
daha qüdrətli ordu qurmalıyıq. Bu gün dünyada güc amili həlledici rol oynayır. Haqq-ədalət
bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq bizim
tərəfimizdədir, güc də bizim tərəfimizdə olmalıdır. Məhz gücümüzün yetərli dərəcədə olmaması nəticəsində Azərbaycan 1990-cı illərin
əvvəllərində işğala məruz qalmışdır. Biz güc
toplayırdıq, güclənirdik. Mən deyirdim ki, hər
gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu müqəddəs
günü, bu zəfər gününü öz əməyi, zəhməti,
Vətənə olan sədaqəti ilə yaxınlaşdırmalıdır”.
Həqiqətən də, ötən illər ərzində ölkə
rəhbərliyi tərəfindən beynəlxalq müstəvidə
böyük işlər görülürdü. 1993-cü ildə BMT
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 4 qətnamə
qəbul edilmişdi, sonradan isə BMT Baş Assambleyası, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası
Parlament Assambleyası müvafiq qərar və
qətnamələr qəbul etmişdilər. Bu hüquqi baza
Azərbaycanın siyasi müstəvidə qələbə qazanması demək idi.
Düşmən üzərində möhtəşəm qələbə qazanmaq naminə düşünülmüş siyasət yeridən,
bu yolla addım-addım irəliləyən Azərbaycan
rəhbərliyi ölkə iqtisadiyyatının güclənməsi və
iqtisadi potensialımızın artırılması üçün lazımi
islahatlar aparırdı. İqtisadi cəhətdən müstəqil

bizim üstünlüyümüzü təmin etsin və Vətən
müharibəsi bunu göstərdi.
Vətən müharibəsində Azərbaycanın parlaq
qələbəsi silahlı qüvvələrimizin hazırda dünyanın güclü ordularından biri olduğunu təsdiqlədi.
Məhz elə bunun nəticəsidir ki, “Global Firepower” təşkilatının 2021-ci il üzrə hesabatında
Azərbaycanın dünyanın 138 ölkəsi arasında
hərbi gücünə görə 64-cü yerdə, Cənubi Qafqazda isə birinci yerdə qərarlaşdığı bildirilir.
Reytinqdə qonşu Gürcüstan siyahıda 92,
Ermənistan isə 100-cü yerdədir.
Hesabatda Azərbaycanda 3,7 milyondan çox hərbi xidmətə yararlı insanın mövcudluğu diqqətə çatdırılır. Həmçinin silahlı
qüvvələrimizdə 425 min hərbi qulluqçudan 125
mininin aktiv xidmətdə olması vurğulanır.
Araşdırmada, eyni zamanda, bildirilir ki,
müharibənin aparılması üçün əsas komponent
yanacağın olmasıdır. Azərbaycan gün ərzində
800 min barel neftin hasilatını reallaşdırır, 180
min barel nefti isə istehlak edir. Ölkəmizin
təsdiqlənən neft ehtiyatlarının həcminin isə 7
milyard barel olduğu xatırladılır.
Yeri gəlmişkən, 2020-ci ilin reytinqində də
Azərbaycan 64-cü mövqedə olub.
Bütün bu üstünlüklər Cənubi Qafqaz
ölkələrinin büdcələrindəki hərbi xərclərdə də
diqqət çəkir. Belə ki, Azərbaycanda 2021-ci
ilin dövlət büdcəsində ölkənin müdafiə və milli
təhlükəsizliyi üçün 4,58 milyard manat (2,7
milyard dollar) xərclənəcəyi nəzərdə tutulub.
Bu ötən illin hərbi xərclərindən, təxminən, 782
milyon manat (460 milyon dollar) və ya 20,5
faiz çoxdur. Keçən ilin hərbi xərcləri dövlət
büdcəsinin ümumi xərclərinin 13,8 faizini təşkil
edirdi. Bu il isə bu rəqəm 18 faizdən bir qədər
artıqdır.
Cari ilin dövlət büdcəsində müdafiə
xərclərinin 5 istiqamətdə xərclənəcəyi qeyd
olunub. Müdafiə qüvvələrinə ayrılan xərclər
15,8 faiz, milli təhlükəsizliyə ayrılan xərclər 6,6
faiz, sərhəd xidmətinə ayrılan xərclər 0,9 faiz,
müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi
tədqiqatlar üçün ayrılan xərclər 2,6 faiz, müdafiə
və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər
fəaliyyətlər üçün isə əvvəlki illə müqayisədə
31,2 faiz artırılıb.
Qonşu Gürcüstanın hərbi xərcləri cari il
üçün cəmi 900 milyon lari və ya 274 milyon 655
min dollar təşkil edəcək. Bu isə Azərbaycanla
müqayisədə, təxminən, 9,8 dəfə azdır.
Ermənistan cari ildə ordusuna 312 milyard
dram və ya 597 milyon dollar ayıracaq. Müdafiə
sahəsindəki xərclər 2020-ci ilə nisbətən cəmi
1,3 faiz artıb. Ən diqqətçəkən məqam isə odur
ki, müdafiə xərcləri sosial təminat və dövlət
idarəetməsi xərclərindən sonra üçüncü yerdədir.
Başqa sözlə, dövlət borcunun idarə edilməsi
və dövlət aparatının qorunmasını özündə
cəmləşdirən dövlət idarəçiliyinə müdafiədən
daha çox vəsait ayrılıb.
Bütün hallarda, aparılan müqayisələr belə
bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Ermənistan
ötən ilə nisbətən hərbi xərcləri artırsa da,
Azərbaycanla ayaqlaşmaq gücündə deyil. Ən
azından ona görə ki, Azərbaycanın müdafiə
məqsədli xərcləri Ermənistanla müqayisədə,
təxminən, 4,5 dəfədən artıq olacaq.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

5

22 yanvar 2021-ci il, cümə

Biz belə övladlar tərbiyə etmiş
valideynlər qarşısında baş əyirik,
müharibədə yaralananlara şəfa və
xoşbəxt həyat arzulayırıq. İndi ən
vacib məsələ xalqımızın Qələbə
ilə nəticələnən Vətən sevgisini, bu
zəfərin baş sərkərdəsi olan ölkə
rəhbəri İlham Əliyevin qazandığı
ümumxalq məhəbbətini, milli
birliyimizdən yaranan öyüncü
qoruyub saxlayaraq, işğaldan
azad edilmiş ərazilərin bərpasına
və inkişafına yönəlmiş yaradıcı
qüvvəyə çevirməkdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin
müvafiq sərəncam və göstərişləri
ilə artıq işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə ilk zəruri bərpa işlərinə
başlanıb. Prezident bu günlərdə
Şuşaya səfəri zamanı yolüstü
Füzuli beynəlxalq aeroportunun
təməlqoyma mərasimində təntənəli
surətdə bəyan etdi: “Şuşa şəhəri
mənim tərəfimdən Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan edildi.
Şuşa şəhərinin bərpası və tarixi
simasının özünə qaytarılması
istiqamətində işlərə start verildi.
Bütövlükdə, müharibədən cəmi
iki ay vaxt keçib, ancaq böyük
quruculuq işlərinə start verildi...
Böyük qayıdış başlayır, bütün
işlərə start verildi. Əminəm, necə
ki, düşməni qısa müddət ərzində
torpaqlarımızdan qovduq,-- cəmi 44
gün ərzində,-- bizim tarixi dədəbaba torpağımız olan Qarabağı da
qısa müddətdə bərpa edəcəyik”.
Qarabağ kimi iri və böyük
potensialı olan bir bölgədə
irimiqyaslı, uzunmüddətli bərpa,
dirçəliş və inkişaf prosesinə start
verildiyi bir məqamda, bildirək
ki, ümumiyyətlə, regionlarda
iqtisadiyyatın və bütövlükdə
məhsuldar qüvvələrin inkişaf
istiqamətləri müəyyən edilərkən
hər bir bölgənin fərqli xüsusiyyətləri
(iqtisadiyyatın inkişafında tarixən
toplanmış təcrübə, inkişafın
mövcud vəziyyəti, torpaq, iqlim
şəraiti və i.a.) və respublikamızın
qarşısında duran ümumi strateji
xarakterli vəzifələr nəzərə alınır.
Bu baxımdan Qarabağın işğaldan
azad edilmiş rayon və şəhərlərinin
əvvəlki həyatının yeni keyfiyyətdə
bərpa və inkişaf etdirilməsi daha çox
özünəməxsusluq kəsb edir.
Belə ki, Qarabağın işğaldan
azad edilməsi xalqımızın,
dövlətimizin qarşısına yerinə
yetirilməsi hamımızın birgə səylərini
tələb edən çox mühüm vəzifələr
qoyur. Biz işğaldan azad edilmiş
rayonların, şəhərlərin, kəndlərin
əvvəlki simasını yeni keyfiyyətdə,
indiki dövrün tələblərinə uyğun
bərpa etməliyik. Etiraf edək ki,
bu o qədər də asan vəzifə deyil.

Qarabağın düşməndən azad
olunmuş ərazilərində xalqımızın
uzun illər yaratdığı maddi,
mənəvi sərvətlər dağıdılmış,
saxtalaşdırılmışdır. Evlər, məktəblər,
yollar, enerji, su təminatı sistemi,
səhiyyə müəssisələri talan və məhv
edilmişdir. Bizə sinəsi cadar-cadar
olan torpaqlar, kol basmış yamaclar,
burada vaxtı ilə insanların yaşamış
olduğunu göstərən xarabalıqlar
qalmışdır. Torpaqların böyük bir
hissəsi indiki vəziyyətində kənd
təsərrüfatı üçün yararsız hala
salınmışdır.
Təbiidir ki, dövlət səviyyəsində
bütün təsərrüfat və xidmət

enerji, yol, səhiyyə kimi insanın
həyat və fəaliyyəti üçün zəruri olan
sahələrin bərpasına göstəriş verdi.
Su həyatın özüdür, yol müasir
həyatın qan damarlarıdır, enerji
fəaliyyət və inkişafın hərəkətverici
qüvvəsidir, səhiyyə Qarabağa
qayıdacaq insanların sağlamlığının
və işgüzarlığının qorunmasının
vacib şərtləridir.
İstehsal və sosial infrastruktur
sahələrinin bu istiqamətlərdə inkişafı
bir tərəfdən işğaldan azad olmuş
rayonların, bütövlükdə, Qarabağ
bölgəsinin iqtisadiyyatının vahid
bir regional sistem kimi inkişafına,
digər tərəfdən Ermənistanla

şəhəri Azərbaycan mədəniyyətinin
paytaxtı elan etmiş, Şuşanın nəinki
Azərbaycanın, həm də bütün
regionun mədəniyyət mərkəzi
olduğunu qeyd etmişdir.
Lakin Şuşada həddindən
artıq müxtəlif istehsal və xidmət
müəssisələri yerləşdirib, onun
böyük şəhərə çevrilməsinə çalışmaq
düzgün olmaz. Bu onun təbiətinə,
kurort-sağlamlıq mərkəzi kimi
əhəmiyyətinə ziyan verə bilər.
Fikrimizcə, işğaldan azad olunmuş
ərazidə daha iki şəhərin regional
mədəni-iqtisadi mərkəz kimi
inkişafına üstünlük vermək olar.
Bunlar, bütövlükdə, Qarabağda

dağıdılmış, məhv edilmiş olduğu
üçün onların hər birinin bərpasına
eyni dərəcədə, eyni vaxtda diqqət
yetirmək məqsədyönlü deyil. Bu
nisbətən çətin, uzun müddətli, eyni
zamanda, daha çox vəsait tələb
edən, qüvvələrin səpələnməsinə
səbəb olan bir işə çevrilə bilər. Odur
ki, bir yol üzərində yerləşmiş, yaxud
vaxtilə bir-biri ilə sıx əlaqədə olmuş
bir neçə kənddən birinə üstünlük
verməklə, onu kəndlərarası mərkəz
kimi ilk növbədə bərpa və inkişaf
etdirmək məqsədyönlü olar. Belə
kəndin perspektivliliyini müəyyən
edərkən, onun kəndlər arasında
əlverişli coğrafi mövqeyi, ərazisinin

Şuşa şəhərinin bərpası və tarixi simasının özünə
qaytarılması istiqamətində işlərə start verildi.
Bütövlükdə, müharibədən cəmi iki ay vaxt keçib,
ancaq böyük quruculuq işlərinə start verildi.
Böyük qayıdış başlayır, bütün işlərə start verildi. Əminəm, necə ki, düşməni qısa müddət ərzində
torpaqlarımızdan qovduq, – cəmi 44 gün ərzində, –
bizim tarixi dədə-baba torpağımız olan Qarabağı da
qısa müddətdə bərpa edəcəyik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Qarabağ əvvəlkindən də gözəl,
güclü və sevimli bir diyar olacaq
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il düşmən əsarətində qalmış Qarabağın xilası uğrunda
44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan Ordusunun
parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Ölkəmizin illər boyu intizarla
gözlədiyimiz ərazi bütövlüyü təmin edildi. Biz bu qələbəyə
görə rəşadətli ordumuza, Azərbaycan Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə minnətdarıq.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti,
sarsılmaz iradəsi, əzmkarlığı bu qələbədə həlledici rol
oynadı. Xalqımızın, ordumuzun, dövlətimizin bizə bu tarixi
zəfəri qazandırmış sarsılmaz birliyindən yeni güc alırıq.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə öz həyatını
qurban vermiş şəhidlərimiz isə heç vaxt unudulmayacaq.
Allah Vətən yolunda həlak olmuş soydaşlarımıza rəhmət
eləsin, qəbirləri nurla dolsun.

sahələrinin yeni keyfiyyətdə
bərpası və inkişafını əhatə edən
uzunmüddətli (təqribən, 10 il
müddətinə) strateji xətt, plan
və proqram hazırlanıb həyata
keçiriləcəkdir. Artıq ölkə rəhbəri
İlham Əliyevin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə bu istiqamətlərdə
təşkilati və praktiki fəaliyyət və
tədbirlər geniş vüsət almaqdadır.
Fikrimizcə, təsərrüfat və xidmət
sahələrinin keyfiyyətli bərpası
və inkişafı məsələlərinin
həllində növbəlilik, ardıcıllıq
müəyyənləşdirilməlidir.
İrimiqyaslı, uzunmüddətli
bərpa və inkişaf posesində öz
yurdlarına qayıdacaq insanların
həyat və fəaliyyəti üçün ən zəruri
şəraitin təmin edilməsi birinci plana
keçməlidir. Prezident, İlham Əliyev,
çox haqlı olaraq, Qarabağ əraziləri
işğaldan azad edilən andan su,

həmsərhəd rayonlarla Azərbaycanın
digər əraziləri arasında ikitərəfli
əlaqələrin inkişafına şərait
yaratmalıdır. Şübhəsiz ki, yaxın
vaxtlarda Qarabağda elm və təhsil
ocaqlarının yaranmasına, elmin və
təhsilin inkişafına da xüsusi diqqət
yetiriləcəkdir.
Qarabağda əvvəlki həyatın yeni
keyfiyyətdə bərpası və inkişafının
çox mühüm şərtlərindən biri əhalinin
məskunlaşmasının təşkilidir. Bu
məsələdə şəhər və kənd əhalisinin
məskunlaşmasına sıx əlaqədə
və eyni zamanda bir qədər fərqli
formada yanaşmaq lazımdır. Birinci
növbədə, Qarabağda mədəniiqtisadi mərkəz rolunu oynayacaq
şəhərlərin müəyyənləşdirilməsi və
onların inkişafına üstünlük verilməsi
vacibdir. Məlumdur ki, bunlardan
birincisi Şuşadır. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev artıq

məhsuldar qüvvələrin səmərəli ərazi
təşkilini, həm də respublikamızda
mədəni-iqtisadi mərkəz rolunu
oynaya bilən şəhərlərin düzgün
bölüşdürülməsi mənafeyini nəzərə
almaqla müəyyən edilə bilər.
Bu şəhərlərdən biri, ehtimal
ki, Füzulidir. Burda beynəlxalq
aeroportun tikilməsi bunun
üçün əlverişli şərait yaradır.
Üçüncü şəhəri də idarəetmənin
təkmilləşməsi, respublikamızın
ərazisində mədəni-iqtisadi mərkəz
rolunu oynaya bilən şəhərlərin
nisbətən bərabər bölüşdürülməsi
və Qarabağın ümumi inkişafı
mənafeyini nəzərə almaqla
müəyyən etmək olar.
Əhalinin məskunlaşmasında
nisbətən çətin və vacib məsələ
kənd əhalisinin məskunlaşmasının
təşkilidir. Əksər şəhərlər, rayon
mərkəzləri kimi kəndlər də

böyüklüyü, əvvəlki vaxtlarda
əhalisinin sayı, nəqliyyat təminatı,
təsərrüfat üçün yararlı torpaq
sahəsi, inzibati rayon mərkəzi ilə
əlaqə imkanı nəzərə alınmalıdır.
Kəndlərarası mərkəzlərin
yaranması və inkişafı yerli
əmək ehtiyatlarından istifadənin
yaxşılaşmasına, şəhərlərə əhali
axınının nisbətən azalmasına,
şəhər həyat tərzinin nisbətən
bərabər yayılmasına əlverişli şərait
yaradar. Lakin bunlar digər kəndlərin
inkişafının məhdudlaşdırılması
demək deyil. Ermənistanla
həmsərhəd rayonlarda kəndlərarası
mərkəzlərlə bərabər inkişafa imkanı
olan bütün məntəqələrə eyni
dərəcədə diqqət və məsuliyyətlə
yanaşılmalıdır. İşğaldan azad
olunmuş başqa rayonlarda
kəndlərarası mərkəzlər istisna
olmaqla, qalan yerlərdə ilk dövrdə

bərpa və inkişaf, əsasən, əhalinin
öz təşəbbüsü və vəsaiti hesabına
həyata keçirilə bilər. Bir qədər
sonra həyat öz axarına düşəndə
bu kəndlərin də perspektiv inkişaf
yolları daha aydın görünəcək.
İstehsal sahələrini bərpa
edərkən, birinci növbədə, xalqın
tarixən zəngin təcrübə toplamış
olduğu sahələrin yeni şəraitin
tələblərinə uyğun bərpasına
diqqət yetirilməlidir. Məlumdur ki,
işğaldan azad olunmuş ərazilərin
iqtisadiyyatı tarixən çoxsahəli
xarakter daşımışdır. Qarabağın
zəngin təbiəti, əlverişli coğrafi
mövqeyi burada istehsal və xidmət
sahələrinin kompleks inkişafına
şərait yaradır. Keçən əsrin 80-ci
illərində regionda müxtəlif istehsal
sahələri öz inkişafının ən yüksək
səviyyəsinə çatmışdı. İşğaldan
azad olunmuş ərazilər üzümçülük-

şərabçılıq, baramaçılıq-ipəkçilik,
pambıqçılıq və mahlıc, tütünçülüksiqaret, meyvəçilik-konserv,
taxılçılıq-qida, heyvandarlıq-ətsüd və digər istehsal sahələrində
Azərbaycan iqtisadiyyatında çox
mühüm yer tuturdu.
Bu ərazilərdə o zaman
cihazqayırma, tikinti materialları,
mineral sular istehsalı, yüngül
sənaye, xüsusilə xalçaçılıq, ipəkçilik,
yeyinti sənaye sahələri inkişaf
etmişdi. Qarabağ Azərbaycanın
xalçaçılıq inkişaf etmış əsas
regionlarından biri idi. İşğaldan
azad olunmuş ərazilərdə bu
sahələrin inkişaf imkanlarının
birinci növbədə öyrənilməsi və
potensialdan səmərəli istifadə
daha məqsədəuyğun olardı.
Eyni zamanda, iqtisadiyyatın
digər sahələrinin əlverişli inkişaf
imkanlarından da istifadə oluna
bilər. Misal üçün Qarabağda
turizmin və onunla bağlı istehsal
sahələrinin inkişafı üçün çox böyük
imkanlar var. Lakin bu imkanlardan
bir az sonra, tədricən istifadə real
görünür.
Məqsəd Qarabağı onun böyük
imkanlarına uyğun olaraq hərtərəfli
inkişaf etdirmək, modernləşdirmək,
Azərbaycanın zəngin və iqtisadi
cəhətdən ən güclü regionlarından
birinə çevirməkdir. Uzun illər
regional inkişaf problemləri ilə
məşğul olan iqtisadçı alim kimi
inanıram ki, Vətən müharibəsində
tarixi qələbəmizin-- “Qarabağ
Azərbaycandır!” həqiqətinin davamı
olaraq, Qarabağa qayıdış, dirçəliş
və yüksəliş prosesi də müdrik və
uzaqgörən Prezidentimiz, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında gerçəyə çevriləcək,
inşallah! Qoy ulu Tanrı üstümüzdə
yar olsun, xalqımız xoşbəxt yaşasın,
bəxtiyar olsun!

Əli NURİYEV,
AMEA-nın müxbir üzvü,
professor,
Əməkdar elm xadimi

Azərbaycan Avropa İnsan Haqları
Məhkəməsində də qalib gələcək
– Çingiz müəllim, ərazilərimiz
işğaldan yeni azad olunub və
Ermənistanın vurduğu zərər
hələ tam qiymətləndirilməyib.
Sizcə, Avropa İnsan Haqları
Məhkəməsində iddia qaldırmaq
tez deyildimi?
– Yanvarın 15- də Azərbaycan
dövləti tərəfindən Ermənistan
dövlətinə qarşı qaldırılmış iddia
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə
təqdim edilib. Doğru deyirsiniz,
hələ qiymətləndirmə tam başa
çatmayıb, ərazilərimiz minalardan
təmizlənməyib. Xatırladım ki, Avropa
İnsan Haqları Məhkəməsində bu cür
iddialara baxılması bəzi hallarda on
il çəkir. Ona görə də bu, ilkin iddia
kimi qəbul olunmalıdır. Bu iddia ona
görə operativ şəkildə qaldırılıb ki,
vaxt Azərbaycanın xeyrinə işləsin.
Artıq Avropa İnsan Haqları
Məhkəməsi qaldırdığımız iddianı tam icraata götürdükdən
sonra həm cavabdeh tərəf olan
Ermənistan dövləti, həm iddiaçı tərəf – Azərbaycan dövləti bu
iddiaya yeni faktlar, yeni tələblər,
yeni qiymətləndirmələr əlavə
etmək hüququna malikdir. Əgər
biz gözləsəydik ki, ərazilər minalardan təmizlənsin və ondan sonra
qiymətləndirmə prosesi bir neçə ilə
başa çatsın və ondan sonra iddia
qaldıraq, bu, uzun zaman tələb
edəcəkdi. Təbii ki, bu da bizi qane
edə bilməzdi.
– Konkret hansı istiqamətlər
üzrə iddia qaldırılıb?
– Azərbaycan dövləti konkret
dörd istiqamətdə Ermənistanı günahlandırır. Birincisi, qeyd olunur ki,
30 ilə yaxın müddətdə Ermənistan
Azərbaycan dövlətinin Qarabağ
hissəsini və 7 ətraf rayonu işğal
etməklə Azərbaycan vətəndaşlarının
beynəlxalq hüquq və eyni zamanda,
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası ilə qorunan hüquqlarını pozub.
Bu hüquqlar hansılardır? Birincisi,
insanların yaşamaq hüququdur.
İkincisi, insanların işgəncə və qeyri-

Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Avropa İnsan Haqları
Məhkəməsində Ermənistanla bağlı iddia qaldırıb. Həmin
iddiada Ermənistanın ölkəmizə vurduğu maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi öz əksini tapıb. Bu barədə ətraflı məlumat
verilməsi üçün Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin
sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadəyə
müraciət etdik.

insani rəftarlara məruz qalmasıdır.
Eyni zamnda, dini etiqad
azadlığının, habelə, şəxsi və ailə
hüququnun, sərbəst hərəkət etmək,
mülkiyyət hüququnun pozulmasıdır. Bu iddialar artıq beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən də qəbul
edilib. Çünki 30 ilə yaxındır ki, bu
bölgədən olan soydaşlarımız bütün
hüquqlardan məhrum olublar.
İddiada, eyni zamanda, qeyd olunur
ki, Azərbaycan vətəndaşlarının itkin
düşmüş 3 min 890 nəfərin taleyi bu
gün də məlum deyil və Ermənistan
tərəfi onların taleyinin araşdırılması üçün hansısa bir addım atmır.
Mən oxuculara məlum olsun deyə,
qeyd edirəm ki, bunlar 44 günlük
Vətən müharibəsi zamanı deyil,
Birinci Qarabağ savaşı dönəmindən
bugünədək itkin düşənlərdir.
Məlum olduğu kimi, təcavüzkar
Ermənistan havadarlarının dəstəyi
ilə Azərbaycanın rayonlarını
və yaşayış məntəqələrini işğal
etdikcə soydaşlarımızı əsir və girov
götürüblər. Mən 15 ildən artıq idi
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının üzvü olmuşam. Biz,
hətta o dövrlərdə də 3-cü dövlət,
Qırmızı xaç və digər təşkilatlar
vasitəsilə Ermənistana sorğu
göndərir, itkin düşmüş insanların taleyi ilə bağlı məlumatlar verilməsini,
girovların qaytarılmasını tələb edir-

dik. İtkin düşənlərin çox cüzi hissəsi
tapılıb qaytarıldı, ancaq 3 min 890
nəfər haqqında indiyədək heç bir
məlumat verilməyib. Ona görə də
həmin şəxslər bizim tərəfimizdən
itkin düşmüş hesab olunurlar. Bu da
iddiada öz əksini tapıb.
İddianın ikinci istiqaməti üzrə
Azərbaycan tərəfi haqlı olaraq,
2020- ci ilin iyul təxribatı ilə bağlı Ermənistan tərəfindən Tovuz
istiqamətində baş vermiş təxribatda
yenə də vətəndaşlarımızın Avropanın İnsan Hüquqları Konvensiyasının tələbləri ilə hüquqlarının
pozulması məsələsini qoyub.
Üçüncüsü, 44 günlük Vətən
müharibəsinə aid olan məsələlərdir.
Bu arada, qeyd olunur ki, 44 günlük
müharibə Azərbaycanın Qələbəsi ilə
başa çatsa da, döyüşlərin gedişində
Ermənistan tərəfi qeyri-insani rəftar,
eyni zamanda, ən böyük humanitar

hüquq olan Cenevrə Konvensiyasının tələblərini kobud şəkildə
pozmuş və döyüş bölgələrindən
kənarda olan ərazilərimizi, yaşayış
məntəqələrimizi ağır artilleriyadan,
uzaq ballistik raketlərdən atəşə
tutmuş, həm fosforlu bombalardan,
həm də digər qadağan olunmuş
silahlardan istifadə etmişdir.
Bunun nəticəsində, 93 mülki
şəxsimiz həlak olub. Onlardan 12-si
uşaq, 28-si qadındır, – 423 nəfər isə
yaralıdır. Yaralıların isə 104-ü qadın,
5- i uşaqdır. Bunlar da iddiada öz
əksini tapıb. Ümumilikdə, vurulan
bütün zərər Ermənistandan tələb
olunur. Təbii ki, gələcəkdə digər
faktlar və məlumatlar da iddiaya
əlavə olunacaq.
Dördüncüsü, yenə Ermənistan
tərəfindən işğal nəticəsində
ərazilərin minalanması və dağıdılmış şəhərlərin, kəndlərin olma-

sıdır. Həmçinin, ötən il 10 noyabr
bəyanatından sonra Ermənistan
ərazisindən silahlı birləşmələrin
Dağlıq Qarabağa göndərilməsi ilə
bağlı Azərbaycan vətəndaşlarının
haqlı olaraq, bu ərazilərə geri
qaytarılmasının, məskunlaşmanın
çətinləşməsidir. Ermənistan
dövlətindən həmin iddiaların təmin
edilməsi ilə bağlı addımlar atılması tələb olunur. Bir daha qeyd
edim ki, bu, ilkin iddiadır və bunu
vaxt itirməmək məqsədilə təqdim
etmişik. Gələcəkdə daha tutarlı,
qiymətləndirilmiş və faktlara, hüquqa
söykənən məlumatlar iddiaya əlavə
olunacaq.
– Təcrübəli hüquqşünas kimi,
deyə bilərsinizmi ki, Avropa İnsan
Haqları Məhkəməsinin bu iddianı
təmin etməsi üçün daha hansı
vasitələrdən istifadə edə bilərik?
– Düşünürəm ki, Avropa
İnsan Haqları Məhkəməsinin
Azərbaycanın əleyhinə qərar çıxarması qeyri- mümkündür. Çünki artıq
Avropa Məhkəməsində presedent
hüququ var və bu, təkcə bizim
respublikamızla yox, bir neçə ölkə
ilə bağlıdır. Xatırlayırsınızsa, 2005ci il aprelin 6-da respublikamızın
bir qrup vətəndaşı Avropa İnsan
Haqları Məhkəməsinə müraciət
etmişdi. Məhkəmənin 2011-ci il
14 dekabr qərarı ilə ərizəçilərin
şikayətləri qəbul edilmişdir. Avropa
İnsan Haqları Məhkəməsi Çıraqov
və başqalarının Ermənistana qarşı
iddiası üzrə 2015-ci il iyunun 16da qərar qəbul etmişdir. Qərarda
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 8-ci, 13-cü və 14-cü
maddələrinin və Konvensiyaya dair
1 saylı Protokolun 1-ci maddəsinin
pozuntusu haqqında qərar qəbul
etmiş və beləliklə, Azərbaycan
vətəndaşlarının iddiası təmin
edilmişdir. Azərbaycan hökuməti
bu işdə üçüncü tərəf qismində
çıxış etmişdir. Göründüyü kimi,
məhkəməyə iddia ərizəsi təqdim
edildikdən 10 il sonra işə baxıl-

mış və ərizəçilərin iddiaları təmin
olunmuşdur. Bunu misal çəkməkdə
məqsəd odur ki, yanvarın 15- də
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə
müraciət etməkdə məqsədimizin
vaxt udmaq olduğunu diqqətə çatdırmaq istərdim.
Avropa İnsan Haqları
Məhkəməsinin bu məsələ ilə
bağlı qəbul etdiyi qərarda bir neçə
məqam Ermənistanın işğalçı,
Azərbaycan ərazisnin bir qisminin
təcavüzkar ölkənin nəzarətində
olduğunu bir daha təsdiqləyirdi.
Hətta həmin qərarda qeyd olunur
ki, təxminən 150 minlik əhalisi olan
“Dağlıq Qarabağ respublikası” –
tanınmayan respublika ( təbii ki, bu,
Ermənistan tərəfindən şişirdilmiş
rəqəmdir - Ç.Q.) 7 milyon əhalisi
olan Azərbaycana qarşı savaş
açmaq iqtidarında deyildir və bu,
işğal Ermənistan silahlı birləşmələri
tərəfindən həyata keçirilib. Yəni,
artıq Avropa Məhkəməsinin belə
bir təcrübəsi və qərarı var. Qanunda, xüsusilə beynəlxalq hüquqda ,
əsasən, presedentə istinad olunur.
Presedent də Avropa İnsan Haqları
Məhkəməsinin özünün qəbul etdiyi
qərardır.
Artıq son vaxtlar bir çox
beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən
ölkəmizdəki diplomatik korpusların nümayəndələri işğaldan azad
edilmiş ərazilərə gedir, orada
ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərin,
barbarlığın şahidi olur, isti ocaqlarından didərgin salınmış soydaşlarımızla görüşürlər. Artıq beynəlxalq
ictimaiyyət də doğma yurdlarından
didərgin salınmış soydaşlarımızın
sayını bilir. Belə olan halda, təbii
ki, Ermənistan dövləti uduzan tərəf
olacaq və ölkəmizə vurduğu maddi
və mənəvi zərərə görə təzminat

ödəmək məcburiyyətində qalacaq.
Təzminatın məbləğinə gəlincə, bunu
hələ dəqiq demək mümkün deyil.
Cənab Prezident də dəfələrlə qeyd
edib ki, beynəlxalq qiymətləndirici
təşkilatların nümayəndələri də
daxil edilməklə həmin ərazilərdə
qiymətləndirilmə işləri aparılacaq. Hələlik qarşıda duran əsas
vəzifələrdən biri ərazilərin minalardan təmizlənməsidir. İddia
ərizəsində də bu fakt öz əksini tapıb.
Təbii ki, qiymətləndirmə tam
başa çatdıqdan sonra bu da iddia
ərizəsində öz əksini tapacaq. Bu
işlərdə beynəlxalq ekspertlərdən
istifadə etməyimiz gələcəkdə
bizim həmin təşkilatlar qarşısında
bu məsələlərin müzakirəsi zamanı üstünlük əldə etməyimizə
əlverişli şərait yaradacaq.
Qiymətləndirmədə beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələrinin
olması çox vacibdir. Bu yaxınlarda
“Amnesty International” təşkilatı
Ermənistanın barbarlıq, vəhşi
hərəkətini tənqid edən bir hesabat
yaydı. Bu cür təşkilatların belə açıqlamaları və hesabatları bizə əsas
verir ki, gələcəkdə bu sənədləri
də ortaya qoyaq. Çünki bu hesabat beynəlxalq təşkilat tərəfindən
yayılıb.
Məhz buna görə də möhtərəm
Prezidentimiz haqlı olaraq deyir ki,
bu cür işlərə beynəlxaq təşkilatların
nümayəndələrinin dəvət olunması mütləq lazımdır. Həmişə
haqlı tərəf qalib olur. Azərbaycan
haqlıdır və Avropa İnsan Haqları
Məhkəməsində də qalib gələcəyinə
şübhə ola bilməz.

Müsahibəni qələmə aldı:
Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”
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Hərbi Prokurorluqda kollegiya iclası keçirilib

 Yanvarın 21-də Hərbi Prokurorluqda
2020-ci ildə cinayətkarlığa qarşı mübarizə, qanunçuluq
və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması
sahəsində görülmüş işlərin vəziyyəti, bununla
əlaqədar Respublika Hərbi Prokurorluğunun struktur
qurumlarında və ərazi hərbi prokurorluqlarında
keçirilmiş əməliyyat müşavirələrinin nəticələri və
qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş
kollegiya iclası keçirilib.

Hərbi Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, əvvəlcə kollegiya iştirakçıları ölkəmizin ərazi
bütövlüyü uğrunda canlarını fəda
etmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini
bir dəqiqəlik sükutla yad edib,
qazilərə şəfa diləyiblər.
Azərbaycan Respublikası Baş
prokurorunun müavini – hərbi
prokuror, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev bildirib ki,
müasir müstəqil Azərbaycanın
memarı və qurucusu ulu öndər
Heydər Əliyevin mükəmməl və
zamanı qabaqlayan siyasətini
dövrün tələbləri ilə uzlaşdıraraq
uğurla davam etdirən möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin müdrik
düşüncəsi, sarsılmaz qətiyyəti
və yorulmaz fəaliyyəti ilə xalqın
əzmkarlığının vəhdəti sayəsində
bütün dünyada baş verən neqativ proseslərə, o cümlədən
koronavirus (COVID-19) pandemiyasına baxmayaraq, 2020-ci
ildə də dövlətimizin hərtərəfli
qüdrətlənməsi və əhalinin rifahının
daha da yaxşılaşdırılması prosesinin davamlılığı təmin edilib. Eyni
zamanda, 30 ilə yaxın müddətdə
işğal altında qalan torpaqlarımız
Müzəffər Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrimizin
misilsiz rəşadəti nəticəsində azad
edilərək ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunub, bununla da
2020-ci il Azərbaycan tarixinə qızıl
hərflərlə yazılıb.
Dövlətimizin hərtərəfli inkişaf
edərək daha da qüdrətlənməsində
və qazanılan ardıcıl uğurlarda,
eləcə də ölkəmizin beynəlxalq
əlaqələrinin genişləndirilməsində
yüksək erudisiyası, iti zəkası,
mükəmməl idarəçilik qabiliyyəti,
xalqına sədaqəti, milli-mənəvi
dəyərlərə sadiqliyi və digər
məziyyətləri, eləcə də saysızhesabsız xeyirxah əməlləri ilə
dünya qadınlarına örnək olan
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın hərtərəfli
fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət
kəsb etdiyini vurğulayan Xanlar Vəliyev bu nəcib insanın
respublikamızda təhsilin, elmin, səhiyyənin, mədəniyyətin,
idmanın və digər sahələrin
inkişafındakı xidmətlərindən,
eləcə də UNESCO-nun və
ISESCO-nun xoşməramlı səfiri
kimi Azərbaycanla adları çəkilən
beynəlxalq təşkilatlar arasında
qarşılıqlı faydalı əlaqələrin yaranması, milli-mənəvi dəyərlərimizin
və mədəniyyətimizin dünyada
tanıdılması istiqamətində gördüyü
böyük işlərdən danışıb.
Dövlətimizin başçısının
rəhbərliyi ilə son illər ölkəmizdə
bütün sahələrdə əldə olunmuş
böyük uğurlardan bəhs edən hərbi
prokuror bütün dünyanı cənginə
alan koronavirus pandemiya-

sına qarşı ölkəmizdə aparılan
effektiv mübarizəni xüsusi qeyd
edərək, dünyanın bir sıra qüdrətli
dövlətlərinin xeyli itkilər verdiyi və
ciddi zərərə məruz qaldığı halda,
Azərbaycanın pandemiyadan az
zərər və minimal itki ilə çıxmasının müdrik rəhbərin mükəmməl
siyasətinin, onun rəhbərliyi ilə
görülən qabaqlayıcı tədbirlərin,
o cümlədən çoxsaylı yeni tibb
müəssisələrinin tikilib istifadəyə
verilməsinin, tibb işçilərinin sayının
və onların təminatının artırılmasının, eləcə də tibb xidməti
səviyyəsinin yüksəldilməsinin
və xalq-hakimiyyət vəhdətinin
nəticəsi olduğunu bildirib. Vurğulanıb ki, ümumbəşəri bəla
ilə mübarizədə prokurorluq, o
cümlədən hərbi prokurorluq
əməkdaşları da üzərinə düşən
vəzifələri məsuliyyətlə yerinə
yetiriblər.
Ölkədə demokratik proseslərin
prokurorluq orqanlarında da
müvafiq islahatların həyata
keçirilməsinə zəmin yaratdığını
qeyd edən hərbi prokuror diqqətə
çatdırıb ki, Prezident İlham
Əliyevin mayın 1-də Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru
Kamran Əliyevi bu vəzifəyə təyin
etməsi ilə əlaqədar videoformatda
qəbulu zamanı verdiyi dəyərli tapşırıq və tövsiyələrin prokurorluq, o
cümlədən hərbi prokurorluq orqanlarında həyata keçirilməsi ilə prokurorluğun yeni, mütərəqqi islahatlar və səmərəli dəyişikliklər dövrü
başlayıb. Qısa müddətdə prokurorluqda, eləcə də hərbi prokurorluqda struktur və kadr islahatları
həyata keçirilərək, prokurorluq
orqanlarının müasir dövlət təsisatı
kimi yenidən formalaşdırılması,
o cümlədən dövrün tələblərinə
adekvat uyğunlaşdırılması,
fəaliyyətində şəffaflığın artırılması,
işin çevikliyinin və səmərəliliyinin
təmin edilməsi istiqamətində mühüm işlər görülüb.
Dövlətimizin sürətli inkişafının Silahlı Qüvvələrin
qüdrətlənməsinə də rəvac verdiyini deyən ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev bildirib ki, son illər
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin yüksək diqqət və qayğısı
sayəsində Silahlı Qüvvələrimizin
maddi-texniki bazası əhəmiyyətli
dərəcədə möhkəmləndirilib,
arsenalı ən müasir silah-sursat,
hərbi texnika və digər avadanlıqla
gücləndirilib, hərbçilərin sosial
vəziyyəti davamlı yaxşılaşdırılıb,
mənəvi-psixoloji hazırlıq səviyyəsi
və döyüş əhval-ruhiyyəsi artırılıb, müasir tələblərə tam cavab
verən və istənilən döyüş tapşırığını ən yüksək səviyyədə yerinə
yetirməyə qadir olan Azərbaycan
Ordusu formalaşdırılıb. Təsadüfi
deyil ki, ötən illərdə olduğu kimi,
“Global Firepower” hərbi-analitik

Ermənistan 44 günlük müharibədən sonra siyasi,
iqtisadi-maliyyə sahələrində ciddi tənəzzüllə üzləşib.
Əhalinin sosial şəraiti son dərəcə ağırlaşıb. Ermənistanın
Hərbi Sığorta Fondunun qəyyumlar şurasının üzvü Mesrop
Manukyan “Facebook”dakı səhifəsində baş nazir Nikol
Paşinyanın müharibə getdiyi dövrdə ölkəyə, ən azı, 38,4
milyard dollar ziyan vurduğunu yazıb.
M.Manukyan, eyni zamanda,
ölkəsinin müdafiə sisteminə 2 milyard dollara yaxın zərər dəydiyini,
Zod qızıl mədəninin geri qaytarılması nəticəsində Ermənistanın 8
milyard dollardan məhrum olduğunu, itirilmiş hidroelektrik stansiyaların dəyərinin 600 milyon dollar
təşkil etdiyini də qeyd edib.
Yeri gəlmişkən, M.Manukyan
yuxarıda Zod qızıl mədəninin
adını çəkməklə Kəlbəcər rayonu
ərazisində yerləşən qızıl yatağını nəzərdə tutub. Xatırladaq ki,
Ermənistan bu yatağı istismar
etməklə, eləcə də digər yeraltı və
yerüstü sərvətlərimizi talamaqla,
infrastrukturu, evləri, maddimənəvi dəyərlərimizi dağıtmaqla
Azərbaycana külli miqdarda zərər
vurub.
“4rd.am” saytı isə yazır ki,
müharibədəki məğlubiyyətdən

sonra Ermənistanda əhali 2021-ci
ildən yaxşı heç nə gözləmir: “Maksimum dərəcədə qənaət etmək
lazımdır. Çünki ölkənin valyuta
ehtiyatları tükənir”.
Sayt daha sonra bildirir ki,
hazırda Ermənistanda yoxsulluq
pik həddədir, miqrasiya tempi isə
əvvəlkindən də yüksəkdir: “Əhali
iş tapa bilmir. Həyat səviyyəsi
ildən-ilə aşağı düşür. Hökumət
vətəndaşların rifahı üçün heç bir
cəhd göstərmir. Buna görə də
Ermənistanda insanlar çıxılmaz
vəziyyətdə qalıblar. Hökumətin
xarici borcları da getdikcə artır.
Hakimiyyət yeni kreditlər almaqla xərclərini ört-basdır etməyi,
büdcədəki kəsiri örtməyi düşünür.
Ancaq bununla mövcud problemi
aradan qaldırmaq mümkün deyil.
Əksinə, bu, Ermənistanın dövlət
borcunun 9 milyard dollara qədər

təşkilatının dünya ölkələri ordularının gücü ilə bağlı hazırladığı 2020ci il hesabatında da Azərbaycan
Ordusu Cənubi Qafqazın ən
güclü ordusu reytinqini qoruyub.
Qeyd olunanlar hərbi uğurlarımızı
şərtləndirib və nəticədə düşmənin
sentyabrın 27-dən başlayan
növbəti təxribatlarının qarşısının
alınması üçün gedən döyüşlərdə
Azərbaycan Ordusu öz gücünü və
qüdrətini əyani şəkildə göstərərək
Vətən savaşında tarixi Qələbəmizi
təmin edib.
Millətinə xidməti həyat amalına
çevirmiş dövlətimizin başçısının
xalq qarşısında verdiyi vədləri
əməlləri ilə doğrultduğunu xüsusi vurğulayan hərbi prokuror
bildirib ki, Azərbaycanın son bir
neçə əsrlik tarixinə ən uğurlu il
kimi düşən ötən il müdrik rəhbər,
peşəkar siyasətçi, mahir diplomat
və yenilməz sərkərdə Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyev
hərbi və diplomatik-siyasi yolla
Azərbaycanın tarixi ərazilərini
düşmən tapdağından azad
etməklə bu vədini də yerinə
yetirdi. Bu möhtəşəm Qələbə
Azərbaycan Prezidentinin yürütdüyü siyasətin alternativsiz olmasının növbəti təzahürüdür.
Xanlar Vəliyev Vətən
müharibəsi ərəfəsində ön
xətdə yerləşən hərbi hissə və
bölmələrdə xidmət aparan hərbi
qulluqçularla görüşmək məqsədilə
Baş prokuror Kamran Əliyevlə
birlikdə cəbhə bölgəsinə səfər
etdiyini xatırladıb. Qeyd olunub
ki, ötən il hərbi prokuror əvvəlki
illərdə olduğu kimi, Dövlət Sərhəd
Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevlə
birlikdə Sərhəd Qoşunlarının
“Qazax” əlahiddə sərhəd diviziyasının düşmənlə üz-üzə dayanan hərbi hissə və bölmələrinə,
müdafiə nazirinin müavini Kərim
Vəliyevlə birlikdə Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan və cəbhə
xəttində yerləşən müvafiq hərbi
hissələrə gedərək şəxsi heyətlə,
o cümlədən döyüş şəraitində
xidmət aparan hərbi qulluqçularla görüşlər keçirib. Hər il olduğu
kimi, ötən il də, o cümlədən
məlum döyüşlər zamanı Hərbi
Prokurorluğun rəhbər işçiləri,
o cümlədən hərbi prokurorun
müavinləri, böyük köməkçiləri,
idarə, şöbə rəisləri, ərazi hərbi
prokurorları da ön xətdə xidmət
aparan hərbçilərlə görüşmək
məqsədilə aidiyyəti dövlət qurumlarının müvafiq yüksək vəzifəli
şəxsləri ilə birlikdə cəbhəyanı
zonada yerləşən hərbi hissələrə
səfərlər ediblər. Bütün görüşlərdə

hərbi qulluqçuların milli və döyüş
ruhunun daha da yüksəldilməsi,
onlara vətənpərvərlik hisslərinin
aşılanması, hüquqi biliklərin
artırılması istiqamətində söhbətlər
aparılıb. Verilən suallar ətraflı
cavablandırılıb, şəxsi heyətin
hərtərəfli maarifləndirilməsi ilə
əlaqədar zəruri tədbirlər görülüb,
xidməti vəzifələrini nümunəvi icra
edənlər mükafatlandırılıb. Səfərlər
əsnasında, həmçinin hərbi qulluqçuların qayğı və problemləri, eləcə
də yaşayış, məişət və xidmət
şəraiti ilə maraqlanılıb.
Ötən ilin prokurorluq, o
cümlədən hərbi prokurorluq
orqanları üçün də uğurlu il olduğunu vurğulayan Xanlar Vəliyev
bildirib ki, əvvəlki illərdə olduğu
kimi, Hərbi Prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti səmərəli olmaqla
Silahlı Qüvvələrdə nizam-intizamın davamlılığının təmin edilməsi,
cinayətkarlığın və digər hüquqazidd əməllərin qarşısının alınması,
qanunçuluq və hüquq qaydasının
möhkəmləndirilməsi, insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
qorunması məqsədilə qarşıya
qoyulan vəzifələr əməkdaşlar
tərəfindən uğurla icra olunub.
Cinayət işlərinin başlanmasının
qanuniliyinə və əsaslılığına xüsusi
diqqət yetirilməsi, icraatda olan
işlər üzrə bütün halların hərtərəfli,
tam və obyektiv araşdırılması
istiqamətində həyata keçirilmiş
fəaliyyət, düzgün qurulmuş istintaq
metodikası və taktikası, səriştəli
aparılan istintaq hərəkətləri,
tələb edilən səviyyədə prosessual rəhbərlik, eləcə də işçilərin
peşəkarlığı və əzmi sayəsində
qeydə alınmış cinayətlərin 99,5
faizi açılıb.
Qürur dolu 44 gün ərzində
də hərbi prokurorluq orqanları əməkdaşlarının istər xidmət
yerində, istərsə də ezam olunduqları müvafiq ərazilərdə xidməti
vəzifələrinin icrası ilə bağlı
üzərlərinə düşənləri layiqincə
yerinə yetirdiklərini vurğulayan
hərbi prokuror bildirib ki, Vətən
müharibəsi başladığı tarixdən
işin səmərəliliyini daha da artırmaq və qarşıya çıxan məsələləri
operativ həll etmək məqsədilə
Respublika Hərbi Prokurorluğunda operativ qərargah yaradılıb,
ayrı-ayrı vaxtlarda hərbi prokuror və onun müavinləri də daxil
olmaqla Mərkəzi Aparatın rəhbər
və digər işçilərindən ibarət qruplar,
həmçinin müvafiq ərazi hərbi prokurorluqlarının əməkdaşları döyüş
əməliyyatları aparılan bölgələrə
ezam olunaraq gündəlik ortaya

çıxan məsələlərin, bəzi hallarda
Hərbi Prokurorluğun funksiyalarına aid olmayan problemlərin
yerindəcə həlli istiqamətində zəruri
tədbirlərin həyata keçirilməsini
təmin ediblər. Belə ki, əməkdaşlar
döyüş bölgələrində xidməti
vəzifələrinin icrası ilə bərabər,
müşahidələr aparmaqla, hərbi
qulluqçuların qayğıları ilə maraqlanaraq, hər hansı nöqsan, çatışmazlıq və çətinlik aşkar edildiyi
təqdirdə onların aradan qaldırılması məqsədilə səlahiyyətləri
çərçivəsində tədbirlər görmüş, o
cümlədən zəruri hallarda aidiyyəti
üzrə müvafiq orqanlara müraciət
olunmasını təmin ediblər.
Eyni zamanda, hərbi
hissələrdə həm səfərbərlik üzrə
hərbi xidmətə çağırılmış, həm də
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olan şəxslərlə, habelə komandir heyəti ilə fasiləsiz görüşlər
keçirilərək, hərbi qulluqçuların
əhval-ruhiyyəsi öyrənilib, onlarda vətənpərvərlik hisslərinin və
döyüş ruhunun yüksəldilməsi
istiqamətində zəruri tədbirlər
görülüb. Bununla yanaşı, tibb
müəssisələrində müalicə alan
hərbi qulluqçularla, o cümlədən
onların səhhəti və müalicələrinin
gedişi ilə mütəmadi olaraq maraqlanılıb, diqqət və qayğı göstərilib.
Həmçinin Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin və Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumlarının
köməyindən istifadə edilməklə
döyüş əməliyyatlarında həlak olmuş şəxslərin şəxsiyyətlərinin qısa
müddətdə müəyyənləşdirilərək
aidiyyəti üzrə təhvil verilməsi üçün
zəruri tədbirlər görülüb. Hərbi prokurorluq orqanlarının əməkdaşları
tərəfindən təxirəsalınmaz istintaq
hərəkətləri, çoxsaylı ekspertizalar, zərurət olduqda məhkəməgenetik ekspertizası keçirilib.
İndiyədək həlak olmuş 2 min
858 nəfərin şəxsiyyətinin tam
müəyyənləşdirilərək ailələrinə
təhvil verilməsi təmin edilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, ötən il
xidməti vəzifələrini nümunəvi icra
edən əməkdaşlar Baş Prokurorluq və Hərbi Prokurorluq üzrə
verilmiş əmrlərlə müvafiq qaydada həvəsləndiriliblər. Prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin
dövlət səviyyəsində də yüksək
qiymətləndirildiyi və xidməti
vəzifələrini yerinə yetirərkən
fərqlənmiş 38 əməkdaşın, o
cümlədən Hərbi Prokurorluğun
9 işçisinin Azərbaycan Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr
tarixli sərəncamı ilə orden və
medallarla təltif edilməsinin hər

bir prokurorluq əməkdaşının
böyük sevincinə səbəb olduğu
xüsusi vurğulanıb. Xanlar Vəliyev
Hərbi Prokurorluğun əməkdaşları
adından dövlətimizin başçısına
dərin minnətdarlığını ifadə edərək,
bunun həm də kollektivin üzərinə
böyük məsuliyyət qoyduğunu və
fəaliyyətin səmərəliliyinin bundan
sonra da artırılacağını bildirib.
Məlumat verilib ki, fəaliyyət
istiqamətləri üzrə görülən işlərlə
bərabər, insan hüquq və azadlıqlarının daha etibarlı müdafiəsinin və
bununla əlaqədar həyata keçirilən
tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq
məqsədilə bir sıra digər işlər də
görülüb. Bu istiqamətdə əldə olunan
müsbət nəticələrdə Hərbi Prokurorluq orqanları ilə Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili
Qoşunlar və digər hərbi qurumlar,
həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları
arasında yaranmış qarşılıqlı sağlam
və işgüzar əlaqələrin də çox böyük
əhəmiyyəti olub. Bütün bunların
nəticəsində də hesabat dövründə
qeydə alınmış cinayətlər əvvəlki
illə müqayisədə ümumilikdə 36,1
faiz, hərbi xidmət əleyhinə olan
cinayətlər 47,6 faiz, qeyri-hərbi
cinayətlər isə 18,6 faiz azalıb.
Eyni zamanda, 2019-cu illə
müqayisədə 2020-ci ildə qeydə
alınmış qəsdən adam öldürmə
cinayətləri 30 faiz, hakimiyyətdən
sui-istifadə etmə cinayətləri 71,7
faiz, odlu silahı, döyüş sursatını,
partlayıcı maddələri və qurğuları
talama və ya hədə-qorxu ilə tələb
etmə cinayətləri 53,8 faiz, tabelik
münasibətlərində olmayan hərbi
qulluqçular arasında qarşılıqlı
münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozma cinayətləri 69,5 faiz,
xuliqanlıq cinayətləri 83,3 faiz,
mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər
isə 57,5 faiz azalıb.
Bildirilib ki, ötən illərdə olduğu
kimi, 2020-ci ildə də ölkəmizdə
korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı kəsərli mübarizə uğurla davam
etdirilib. Dövlətimizin başçısının
bu sahədə qarşıya qoyduğu
vəzifələrin icrası ilə əlaqədar Hərbi
Prokurorluq orqanları mütəşəkkil
cinayətkarlığın ən təhlükəli
təzahürlərindən biri olan korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
fəaliyyətini daha da gücləndirib.
Belə cinayətlərin aşkarlanması və
qarşısının alınması istiqamətində
struktur qurumları tərəfindən bir
sıra işlər görülsə də, bu sahədə
tədbirlərin səmərəliliyi və intensivliyi daha da artırılmalıdır.
Qeyd edilib ki, hesabat dövründə prokurorluqda
vətəndaşların müraciətlərinə

Ermənistanın “Xoşbəxtlik” küçəsində
yaşayanlar özlərini bədbəxt hesab edirlər

yüksəlməsini reallaşdıracaq.
Ermənistan əhalisi sosial-iqtisadi problemlər üzündən respublikanı
tərk etmək məcburiyyətində qalıb.
“İravunk” qəzetinin məlumatına
əsasən, ölkənin Kotayk vilayətində
bu mənzərə daha aydın nəzərə

çarpır. Belə ki, 13 il əvvəl 900ə yaxın sakini olan Alaparas
kəndində yaşayanların sayı indi
heç 200-ə çatmır. Ermənistanın
digər əyalətlərində olduğu kimi,
burada da vəziyyət ürəkaçan deyil.
Ən maraqlısı da odur ki, kəndin

küçələrindən birinə “Xoşbəxtlik”
adı verilib. Sakinlər hər dəfə bu adı
görəndə özlərini təhqir olunmuş
hesab edirlər.
Nəşr yazır ki, əslində
“Xoşbəxtlik” küçəsində yaşayanlar
bədbəxtdirlər. Onların dolanışıqla
bağlı ciddi problemləri var. Küçənin
adı ilə yaşadıqları həyat tərzi tərs
mütənasibdir. Bu ölkədə onsuz
da xoşbəxt insanlar azdır. Kəndin
təkcə yollarına baxmaqla burada
əhalinin necə yaşadığını görmək
olar. Buna görə də doğulduqları
yerdə özlərini bədbəxt hesab edən
insanlar xoş günlərini doğulduqları
torpaqlarda deyil, xarici ölkələrdə
axtarırlar.
Erməni politoloq Qagik Hambaryan da Ermənistanda iqtisadi
fəlakət yaşandığını, baş nazir
Nikol Paşinyanın xalqın başının
altına yastıq qoymaqla məşğul
olduğunu bildirib: “Dövlət Gəlirləri
Komitəsinin məlumatına görə,
2020-ci ildə Ermənistanda 22 min
154 müəssisə bağlanıb. Bu da

2019-cu illə müqayisədə 52 faiz
çoxdur. Baş nazir kreslosundan
əl çəkməyən Nikol Paşinyan bu
fəlakətli məlumatlardan xəbərdar
olduğu halda, “qızıl dağlar” vəd
edir, cəmiyyətə yalan danışmaqdan utanmır.
Ermənistan hökumətinin son
iclası zamanı baş nazir Nikol
Paşinyan 2021-ci il üçün bir sıra
makroiqtisadi məsələləri açıqlayıb.
Bu ili Ermənistanın iqtisadi inkişafının bərpası ili adlandırıb. Paşinyan iclasda deyib ki, “müharibə və
pandemiya səbəbindən 2020-ci
il iqtisadi cəhətdən çox çətin
oldu. Ona görə də çətinliklərin
öhdəsindən gəlməyimizə imkan
verəcək tədbirləri formalaşdırmalıyıq”.
Onun sözlərinə görə, ikinci
Qarabağ müharibəsindən əvvəl
Ermənistanda yaranmış vəziyyəti
bərpa etmək lazımdır: “Biz aydın
şəkildə göstərməliyik ki, 2021-ci
il dönüş ili olacaq… Bu il iqtisadi
inkişafımızın bərpası ili olacaq”, –

baxılması işinin səmərəliliyinin
artırılması üzrə ardıcıl və sistemli
tədbirlər görülüb. Vətəndaşməmur münasibətlərinin
sağlam zəmində qurulması,
vətəndaşların müraciətlərinə
baxılması və qəbulu işinin daha
da təkmilləşdirilməsi barədə
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
dəyərli tövsiyələri bir daha
müşavirə iştirakçılarının diqqətinə
çatdırılıb, hər bir əməkdaşdan
gündəlik fəaliyyətində onlara ciddi
əməl edilməsi tələb olunub.
Kollegiya iclasında hesabat
dövründə görülmüş müsbət işlərlə
yanaşı, “Prokurorluq haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş
fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin
səmərəliliyinə mənfi təsir göstərən
hallar da ətraflı təhlil olunub.
İbtidai araşdırma və prosessual
rəhbərliyin həyata keçirilməsi,
dövlət ittihamının müdafiəsi,
hüquqi və fiziki şəxslərə vurulmuş
zərərin ödənilməsi, vətəndaş
müraciətlərinə baxılması və
onların qəbulu ilə əlaqədar işin
səmərəliliyinin daim artırılması
tələb olunub.
Hərbi prokurorluq orqanlarında
xidməti, icra və əmək intizamının
daha da möhkəmləndirilməsi də
diqqət mərkəzində saxlanılıb,
bu sahədə aşkarlanan hər hansı
nöqsan və pozuntuya qarşı prinsipiallıq mövqeyindən yanaşılmaqla
müvafiq tədbirlərin görülməsi
təmin edilib. Belə ki, hesabat
dövründə xidməti fəaliyyətində yol
verdikləri nöqsanlara və pozuntulara görə 19 hərbi prokurorluq
işçisi intizam məsuliyyətinə cəlb
olunub. Onlardan 1-i prokurorluq
orqanlarından xaric edilib, 1-i aşağı vəzifəyə keçirilib, 2-si vəzifədən
azad olunub, 4-nə “şiddətli
töhmət”, 11-nə isə “töhmət” elan
edilib.
Məruzə ətrafında çıxışlarda
hərbi prokurorun müavinləri və
digər işçilər hesabat dövründə
görülmüş işlərdən danışıb, qarşıda
duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi
üçün həyata keçiriləcək tədbirlər
barədə ətraflı məlumat veriblər.
Xalqın öz liderinə misilsiz
məhəbbətindən bəhs etməklə
kollegiya iclasına yekun vuran
ədliyyə general-leytenantı Xanlar
Vəliyev bildirib ki, Hərbi Prokurorluğun kollektivi ulu öndər
Heydər Əliyevin millətimizin və
dövlətimizin maraqlarına xidmət
edən müdrik siyasətinin Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər
Ali Baş Komandanı İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsində, onun rəhbərliyi ilə
görülən böyük işlərdə və həyata
keçirilən mütərəqqi islahatlarda
yaxından iştirak edərək, dövlət
müstəqilliyinin, ictimai-siyasi
sabitliyin, əmin-amanlığın qorunması, qanunun aliliyinin təmin
olunması, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi, Silahlı
Qüvvələrdə nizam-intizamın,
qanunçuluğun və hüquq qaydasının daha da möhkəmləndirilməsi
istiqamətindəki fəaliyyətinin
səmərəliliyini daim artıracaq,
cinayətkarlığa və digər qanun pozuntularına, eləcə də dövlətimizin
qüdrətlənməsinə xələl gətirə
biləcək hallara qarşı mübarizədə
barışmaz mövqe tutaraq üzərinə
düşən bütün vəzifələri ləyaqətlə
yerinə yetirəcək.

deyə Ermənistan baş naziri vurğulayıb. O, ölkəsinin bir çox iqtisadi
problemlə üzləşdiyini, bununla
yanaşı, hələ də əlverişli imkanların
mövcudluğunu deyib: “Əlbəttə,
diqqətimizi, ilk növbədə, sosialhumanitar problemlərin həllinə
yönəltməliyik. Digər tərəfdən,
yanvarın 11-də Moskvada imzalanmış üçtərəfli bəyanatın və onun
mümkün icrasının Ermənistan
Respublikası üçün tamamilə yeni
iqtisadi imkanlar yarada biləcəyini
düşünürük. Bu fürsətdən maksimum dərəcədə istifadə etməklə
təkcə iqtisadi inkişafımızı deyil,
həm də daha yüksək standartları
müəyyənləşdirmək niyyətindəyik”.
Baş nazir 2021-ci ildə həyata
keçirilən proqramların keyfiyyətinin
2022-ci ilin makroiqtisadi
kontekstinə təsir göstərəcəyini də
qeyd edib. Bu il üçün iqtisadi inkişafın ümumi proqnozlarını təqdim
edən Ermənistanın maliyyə naziri
Atom Cancuqazyan isə bildirib ki,
pandemiyanın və Qarabağdakı
müharibənin nəticələrinə görə
büdcə prosesinin mümkün qədər
tez müzakirə olunmasına başlamaq məsləhətdir.

“Xalq qəzeti”
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22 yanvar 2021-ci il, cümə

Qərb bölgəsindən xəbərlər
hörmət və ehtiramını ifadə edib.
Abidə digər mərasim iştirakçıları tərəfindən
də ziyarət olunub. Ölkədə tətbiq edilən xüsusi
karantin rejiminin qaydaları nəzərə alınaraq
sakinlər anım mərasimində kütləvi surətdə iştirak
etməyiblər. Bununla belə, şəhərdə fəaliyyət
göstərən idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri
az sayda kollektiv üzvləri ilə birlikdə gün ərzində
Şəhidlər Xiyabanına gələrək Vətən yolunda
canlarından keçənlərin xatirəsinə ehtiramlarını
bildirmişlər.

Goranboy
Gəncə
20 Yanvar faciəsinin 31-ci ildönümü ilə
əlaqədar Gəncədə şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edilib. Anım mərasimi ölkədə tətbiq
edilən xüsusi karantin rejimi qaydalarına
uyğun şəkildə keçirilib.
Mərasimdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Niyazi Bayramov, ictimaiyyət
nümayəndələri, hüquq-mühafizə orqanlarının
rəhbərləri və şəhid ailələri iştirak ediblər. Əvvəlcə
Şəhidlər xiyabanının girişində Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə itkin
düşmüş şəxslərin xatirəsinə inşa edilmiş lövhənin
önünə güllər düzülüb. Daha sonra şəhər rəhbəri
Niyazi Bayramov Şəhidlər Memorial Kompleksi
Abidəsi önünə əklil qoyub, şəhidlərin ruhuna

Goranboy Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Məhərrəm Quliyev müntəzəm olaraq
şəhid ailələrinə baş çəkir, onların problemləri
ilə maraqlanır, mümkün olan məsələləri

yerindəcə həll edir, əlaqədar təşkilatların
rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verir.
Rayon rəhbəri kənd və qəsəbələrdəki şəhid
məzarlarını da ziyarət edir, onların ruhuna dualar
oxunur. İcra hakimiyyətinin başçısı bu dəfə
idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin, ictimai
fəalların iştirakı ilə Düzqışlaq kəndindəki Şəhidlər
xiyabanına gəlmişdir. Şəhidlərimizin məzarları
ziyarət olunmuş, məzarlar üzərinə təzə-tər güllər
qoyulmuş, ruhlarına dualar oxunmuşdur.

Naftalan
Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Vüqar Novruzov icra hakimiyyətinə müraciət
edən vətəndaşların növbəti onlayn qəbulunu
keçirmişdir.
O, qəbulda səslənən müraciətləri
diqqətlə dinlədikdən sonra sakinlərə
müvafiq izahatlar vermiş, bir sıra
məsələlərin həllini müvafiq müəssisə
və təşkilat rəhbərlərinə tapşırmış, bu
işlərin gedişini nəzarətə götürmüşdür.
Qəbula gələnlər onların şikayət
və təkliflərini diqqətlə dinlədiyi,
lazımi göstərişlər verdiyi üçün şəhər
rəhbərinə razılıq etmiş, ölkədə
həyata keçirilən müxtəlif sosial
layihələrə, abadlıq-quruculuq işlərinə
görə Prezident İlham Əliyevə və

“Azəristiliktəchizat” ASC

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
filialı
Kod- 200220
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ
01350100000000001944
SWİFT- AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1
faizi həcmində bank təminatı
(zərflərin açıldığı tarixdən sonra
ən azı 60 bank günü qüvvədə
olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari
ödənişlərə aid vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının son bir ildəki
maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
-iddiaçının tam adı, hü-

Göygöl
Görüşdən əvvəl könüllülər şəhərin
mərkəzində yerləşən Şəhidlər xiyabanına
gələrək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anmış, məzarları
üzərinə tər çiçəklər düzmüşlər.
Sonra rayon icra hakimiyyətində görüş olmuşdur. Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti başçısının
müavini Kəmalə İbrahimova çıxış edərək ölkə
Prezidentinin göstəriş və tapşırıqlarına uyğun
olaraq yeni nəsil üçün geniş şəkildə proqramlar
icra olunduğunu, gənclər siyasətinin uğurla davam etdiyini, Azərbaycan gənclərinin ölkə başçısı
ətrafında sıx birləşdiyini və könüllülərimizin

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

istilik şəbəkələrində qəza, təmir və yenidənqurma işlərindən sonra
asfalt örtüyünün bərpasının satın alınması məqsədilə

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İstilik şəbəkələrində
qəza, təmir və yenidənqurma
işlərindən sonra asfalt örtüyünün
bərpasının satın alınması.
Tender iştirakçıları dövlət
satınalmalarının https:/www.
etender.gov.az vahid internet
portalına (portal) elektron imzaları vasitəsi ilə daxil olmaqla
tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə edə bilərlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi
maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Təkliflərin
qiymətləndirilməsində analoji işlərdə təcrübəyə, maliyyə
vəziyyətinə, aşağı qiymət,
yüksək keyfiyyət və müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi üçün
zəruri potensial meyarlara üstünlük veriləcəkdir.
Tenderdə iştirak etmək
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə
təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 100 manatdır.
H/h- AZ62AİİB33010019442200226122
VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank”ın Qaradağ

Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

fəaliyyətinin çox önəmli olduğunu bildirmişdir.
K. İbrahimova demişdir: “Bütün dövlət strukturlarında könüllü gənclər fəaliyyət göstərir.
Dövlət proqramında gənclərin potensialından
daha səmərəli istifadə etmək, cəmiyyətin bütün sahələrində gənclərin fəal iştirakına şərait
yaratmaq, onlara peşə vərdişini aşılamaq, təcrübi
biliklərini artırmaq, yaradıcı və innovativ potensialın üzə çıxarılmasını dəstəkləmək və könüllülük
hərəkatını inkişaf etdirmək nəzərdə tutulmuşdur.
Bu istiqamətdə işlər Göygöl rayonunda da uğurla
davam edir”.
Görüşdə ictimai-siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin baş məsləhətçisi Vüqar Hüseynov
çıxış edərək demişdir ki, könüllülük fəaliyyəti
ilə məşğul olan gənclər bir neçə istiqamət üzrə
çalışıblar. İki ay müddətində onların təcrübi
bilikləri artırılmış, qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması
istiqamətində işlər görülmüşdür. Bütövlükdə, bu
işlər həm gənclər, həm də Göygöl Rayon İcra
Hakimiyyəti üçün faydalı olmuşdur.
Tədbirdə çıxış edən könüllülər iki ay ərzində
icra hakimiyyətində böyük təcrübə və səriştə qazandıqlarını, bu təcrübənin onların gələcək əmək
fəaliyyətləri dövründə çox böyük əhəmiyyət daşıyacağına inandıqlarını qeyd etmiş, onlar üçün yaradılan şəraitə görə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını
bildirmişlər.
Sonda Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətində
təcrübə keçmiş könüllü gənclərə xüsusi sertifikatlar təqdim olunmuş və xatirə şəkli çəkdirilmişdir.

quqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata
ünvanlaya bilərlər.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən
sənədləri (tender təklifi və bank
təminatı istisna olmaqla) 11 fevral 2021-ci il saat 12.00-a , tender təklifi və bank təminatını isə
19 fevral 2021-ci il saat 12.00 -a
qədər portal vasitəsi ilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 22 fevral 2021-ci il saat 12.00-da
açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələrilə portal vasitəsilə tanış
ola bilərlər.
Qeyd-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər
bütün prosedurlar yalnız elektron
qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Daxili Qoşunların Baş İdarəsi

2021-ci il üçün baytarlıq dərman preparatlarının və
dezinfeksiyaedici maddələrin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün
zəruri vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. İddiaçı qismində
ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri açıq
tenderdə iştirak edə bilərlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə
və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə
bilərlər. İştirak haqqı 30 manatdır.
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod -210005
VÖEN- 1401555071
M/hAZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı-DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş
İdarəsi
H/h - AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN- 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu- 142330
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət (müraciətdə müəssisənin adı,
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, bank
rekvizitləri, telefon nömrələri, rəhbərinin
adı, soyadı göstərilməklə, möhürlənib
imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi (əsli) portal vasitəsi ilə
təqdim olunur;
- tender təklifi (tender proseduru
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin təminatı) bank
təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü müddətində
qüvvədə olmalıdır). Bank təminatını
təqdim etməyən iddiaçının tender
təklifi etibarsız sayılır və tenderdən
kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatlarının
surəti;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki və kadr imkanları
haqqında rəsmi məlumat (baytarlıq
dərman preparatlarının və dezinfeksiyaedici maddələrin satın alınmasında təcrübəsi, ixtisaslı kadr və texniki
imkanları (işçi qüvvəsinin olması) barədə
məlumatlar sənəddə öz əksini tapmalıdır. Malgöndərənin (podratçının) uçotda
olduğu vergi orqanından aldığı sənəddə

göstərilən məlumatlarla eyni olmalıdır);
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş
surəti);
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd (təşkilatın təsisçisinin və
ya direktorunun şəxsiyyət vəsiqəsinin
surəti);
- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində cinayətə
görə məhkum olunmaması barədə
məlumatlar (malgöndərən (podratçı)
Daxili İşlər Nazirliyindən və ya ASAN
xidmət mərkəzlərindən (məhkumluqla
bağlı arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə
bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 12 fevral
2021-ci il saat 16.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 22 fevral
2021-ci il saat 16.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların
tender təklifləri 23 fevral 2021-ci il saat
16.00-da dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə
tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

“Azərsu” ASC

“Azərsu” ASC

daxili vəsaiti hesabına xüsusi çəkmələrin satın alınması üçün

daxili vəsaiti hesabına xüsusi geyimlərin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Malgöndərənlər (podratçılar)
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az vahid internet portalından tender haqqında ətraflı məlumatı
əldə edə bilərlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
-tender predmeti üzrə oxşar
təcrübənin mövcudluğu (son 3(üç)
il üzrə oxşar mal-materialların
təchizatı və həcmi üzrə icra edilmiş
müqavilələr və keyfiyyət uyğunluğuna
aid göstəricilər (keyfiyyət zəmanəti,
mənşə sertifikatı və digər standartlar
barədə təsdiqedici sənədlər).
Malgöndərənlər (podratçılar)
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
dövlət satınalmalarının vahid internet
portalından əldə edə bilərlər.
İştirak haqqı 300 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1
saylı Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611

M/h- AZ37NABZ
0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h- AZ65AİİB
33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün
yazılı müraciət (tender komissiyasının
adına);
- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 45 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 75 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 arayış;
- malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları (İSO, QOST,
EN).
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi
və bank təminatı istisna olmaqla) 12
fevral 2021-ci il saat 18.00-a, tender
təklifi və bank təminatını isə 22 fevral
2021-ci il saat 18.00-a qədər dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Elektron satınalmanın açılışı 23
fevral 2021-ci il saat 18.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında həyata keçiriləcəkdir.
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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 arayış;
- malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları (İSO, QOST,
EN).
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göstərilən sənədləri (tender təklifi
və bank təminatı istisna olmaqla) 12
fevral 2021-ci il saat 18.00-a, tender
təklifi və bank təminatını isə 22 fevral
2021-ci il saat 18.00-a qədər dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Elektron satınalmanın açılışı 23
fevral 2021-ci il saat 18.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında həyata keçiriləcəkdir.
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İspaniya Türkiyə ilə Aİ arasında
əlaqələrin güclənməsini arzulayır
ABŞ

“F-35” sövdələşməsi
ABŞ Birləşmiş
Ərəb Əmirlikləri
(BƏƏ) ilə 50 ədəd
“F-35” qırıcısı və
18 PUA-nın satışı
barədə müqavilə
imzalayıb. Bildirilir ki,
ABŞ-ın yeni Prezidenti Co Bayden
BƏƏ ilə imzalanan
müqaviləni nəzərdən keçirəcəyini söyləyib.
Qeyd edək ki, BƏƏ İsraillə münasibətləri normallaşdırdıqdan sonra ABŞ sözügedən ölkəyə “F-35”-lərin satışına
razılıq verib.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

Böyük Britaniya
Filiallar bağlanır
Dünyanın ən böyük
maliyyə qurumlarından
olan HSBC bankı cari
ildə 82 filialını bağlamağa qərar verib. Bildirilir
ki, filiallardan istifadə
edən müştərilərin
sayında son beş ildə
üçdə bir azalma olub.
Bundan başqa, pandemiyanın təsirləri nəticəsində bütün müştərilərlə əlaqələrin 90 faizi telefon və ya internet
üzərindən olduğu üçün bank filialların azaldılmasına qərar
verib.
Bağlama proqramından sonra şirkətin ölkə daxilində 511
filialı fəaliyyət göstərəcək.
Xəbəri “The Sun” verib.

“Rəsmi Madrid Türkiyənin
təkcə İspaniya ilə deyil,
bütövlükdə, Avropa İttifaqı
(Aİ) ilə münasibətlərinin
möhkəmlənməsində maraqlıdır”.
Belə bir bəyanatla İspaniyanın Baş
naziri Pedro Sançes çıxış edib. Bu
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat
yayıb.
İspaniya hökumətinin
rəhbəri ölkəsini xaricdə təmsil
edən səfirlər qarşısında çıxış
edərkən deyib ki, Aİ rəhbərliyi
NATO-nun aparıcı ölkələrindən
biri olan Ankara ilə pozitiv
gündəm qurmağa borcludur.
P.Sançes sonra vurğulayıb
ki, İspaniya Avropa ölkələri
arasında Türkiyə ilə konstruktiv dialoqun qurulmasının
lehinə olan dövlətlərin ilk
sıralarındadır. Madrid hesab
edir ki, Ankara Avropanın
təhlükəsizliyində mühüm rol
oynayır və bu amil lazımınca
dəyərləndirilməlidir.
Yeri gəlmişkən, 2021-ci ilin

Cozef Baydenin andiçmə mərasimi keçirilib

ikinci yarısında Türkiyə- İspaniya Hökumətlərarası Komissiyanın sammiti keçiriləcək.
Bu barədə razılıq yanvarın
8-də Madriddə səfərdə olan
Türkiyənin Xarici İşlər naziri
Mövlud Çavuşoğlunun İspaniya rəsmiləri ilə apardığı danışıqlar zamanı əldə olunub.
P.Sançes sözügedən tədbirin
Ankara ilə Madrid arasında
hərtərəfli əlaqələrin inkişafına
impuls verəcəyini bildirib.
Qeyd etmək lazımdır ki,
Türkiyə ilə İspaniya arasında
təkcə iqtisadi sahədə deyil,
digər istiqamətlərdə, xüsusilə
yeni koronavirus pandemiyası

Sinqapur
Xərclər artacaq
“Canalys”
analitik şirkəti
2021-ci ildə
kibertəhlükəsizlik
vasitələri bazarının inkişafı üzrə
proqnoz açıqlayıb.
Bildirilir ki, ötən
ilin yekunlarına
əsasən, dünya üzrə kibertəhlükəsizlik sahəsində xərclər
54,2-54,7 milyard dollar təşkil edib. Qeyd edilir ki, 2021-ci
ildə kibertəhlükəsizlik sahəsində xərclər 10 faiz artaraq
60,2 milyard dollar təşkil edə bilər. Proqnoz müəllifləri
bildirirlər ki, kibertəhlükəsizlik sahəsində xərclər minimum
6,6 faiz artaraq 57,7 milyard dollara çatacaq.
Məlumatı “3dnews” yayıb.

İtaliya
Ronaldudan yeni dünya rekordu
İtaliyanın “Yuventus” futbol klubunun
və Portuqaliya yığmasının hücumçusu
Kriştianu Ronaldu
karyerası ərzində vurduğu qolların sayına
görə dünya rekorduna
imza atıb. Belə ki, İtaliya Super Kubokunun finalı çərçivəsində “Napoli”yə qarşı
matçda 760-cı qolunu vuran Ronaldu bu göstəricidə dünya
sıralamasında birinci pilləyə yüksəlib. O, karyerası ərzində
759 qol vuran çexoslovakiyalı hücumçu Yosef Bitsanın
rekordunu qırıb.
Xatırladaq ki, yanvarın 3-ü K.Ronaldu bu göstəricidə
Peleni üstələmişdi. Pele karyerası ərzində 757 qol vurub.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ilə mübarizə sahəsində də
əlaqələr genişlənir. İspaniya
hazırda Avropada pandemiyadan ən çox əziyyət çəkən
dövlətlərdən biridir. Ölkədə
son bir gün ərzində 40 mindən
çox koronavirusa yoluxma
faktı qeydə alınıb.
İspaniya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə,
ölkədə koronavirusa yoluxanların sayı 2 milyon 252 min
164 nəfərə, bu xəstəlikdən
ölənlərin sayı isə 53 min 314
nəfərə bərabərdir.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Yanvarın 20-də Cozef Bayden
ölkə Konstitusiyasına and içərək,
ABŞ Prezidenti vəzifəsində
fəaliyyətə başlayıb. Kamala Harris
isə rəsmi şəkildə ölkənin 49-cu
vitse-prezidenti olub. Tədbirlə
əlaqədar Kapitoli ərazisində güclü
təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.
Mərasimə qatılan qonaqlar arasında
səlahiyyət müddəti bitmiş vitse-prezident
Maykl Pens, ABŞ-ın sabiq prezidentləri,
yeni Prezidentin ailə üzvləri, ABŞ Ali
Məhkəməsinin hakimləri, amerikalı qanunvericilər yer alıblar. Koronavirus
pandemiyası səbəbindən qonaqlar sosial
məsafə qaydalarına uyğun olaraq əyləşdirilib.
Andiçmə mərasimində ABŞ-ın dövlət himnini
bu dəfə Ledi Qaqa ifa edib.
ABŞ-ın 46-cı Prezidenti Cozef Bayden
mərasimdə çıxışı zamanı demokratiyanın

Böyük Britaniyada
koronadan ölənlərin sayı artıb

Məşhur qrupun kaseti hərraca çıxarılır
“Omega Auctions”
hərrac evi yanvarın 26-da
məşhur “Radiohead” rok
qrupunun 6 mahnıdan
ibarət kasetini hərraca
çıxaracaq. Məlumata görə,
kasetdə ictimaiyyətin əvvəl
eşitmədiyi 3 mahnı yer
alıb – “Promise Me”, “Boy
In The Box” və “These
Chains”. Hərrac zamanı
kasetin ilkin qiyməti 2 min
funt-sterlinq təşkil edəcək.
Qeyd edək ki, “Radiohead” rok qrupunun kollektivi
1980-ci illərdə yaranıb. Qrupun tərkibinə Tom York, Conni
və Kolin Qrinvud qardaşları, Ed Obrayen və Fil Seluey
daxil olub.
Məlumatı TASS yayıb.

qalib gəldiyini bəyan edib: “Bu gün Amerikanın, demokratiyanın günüdür. Bu gün
namizədin deyil, hədəflərin zəfərini qeyd
edirik. Məqsəd demokratiyadır. Xalqın iradəsi
dinlənildi. Yenidən demokratiyanın qiymətli,
kövrək olduğunu anladıq. Və bu saat, dostlar,
demokratiya qalib gəldi”.
Bayden bildirib ki, əgər cəmiyyətdəki
parçalanma aradan qaldırılmasa, ABŞ xaosa

Koronavirus pandemiyasının statistikasını izləyən
“worldometer” portalının yaydığı məlumata görə, Böyük
Britaniyada COVID-19-dan gündəlik ölüm halında yeni rekord qeydə alınıb. Belə ki, gün ərzində ölkədə 1610 nəfər
ölümcül virusun qurbanı olub.
Bu, pandemiya başlada qeydə alınmış ən yüksək
yandan bəri Böyük Britaniya- göstəricidir. Krallıqda 33 min

 Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi Milli
Hidrometeorologiya Xidmətinin
məlumatına əsasən, ölkə
ərazisində hava şəraiti yağıntılı
olub, bəzi yerlərdə qar yağıb.
Qar örtüyünün hündürlüyü Şarıbaşda (Qax) 45, Ağdərədə (Ordubad) 27,
Şamaxıda 25, Daşkəsəndə 22, Şərurda
20, Kişçay (Şəki), Gədəbəy, Qusarda 18, Qəbələ, Şəki, Altıağacda 17,
Lerikdə 14, Göygöldə 13, Kəlvəz, Şahbuzda 12, Quba, Qrızda 11, Yardımlıda
10, Naxçıvan, Sədərək, Mərəzədə 9,
Xaçmaz, Xaltanda 7, Salyanda 6, Şahdağda 4, Oğuzda 2, Neftçala, Astarada
1 sm olub.
Düşən yağıntının miqdarı Bakıda
və Abşeron yarımadasında: Bakıda 12
(aylıq normanın 51 faizi), Binədə 11
(aylıq normanın 47 faizi), Maştağada 10
(aylıq normanın 36 faizi), Pirallahıda 9
(aylıq normanın 49 faizi), Sumqayıtda
6, Çilov adasında 2, Neft Daşlarında
1 mm; Lənkəran-Astara zonasında:
Astarada 17, Lerik, Biləsuvarda 14,
Neftçalada 12, Lənkəranda 11, Yardımlıda 9, Kəlvəzdə 6 mm; Naxçıvan
MR-da: Ordubadda 10, Şahbuzda 9,
Ağdərədə (Ordubad) 5, Naxçıvanda 3,
Şərurda 2 mm; Kiçik Qafqaz zonasında: Gədəbəy, Daşkəsəndə 1 mm-dək;
Böyük Qafqaz zonasında: Sarıbaşda

355 nəfərin koronavirus testi
isə müsbət olub.
Qeyd edilir ki, Britaniyada
4 milyon 62 min 501 nəfərə
peyvənd vurulub. Ölkədə
dekabr ayının ortalarından
başlanılan peyvənd kampaniyası sürətləndirilib.
Bəzi xəstəxanalarda
günün 24 saatı və həftənin
hər günü peyvənd olunmaq
mümkündür. Bu proses 10
gün müddətində sınaqdan
keçiriləcək.
Qeyd edək ki, Böyük Britaniyada “Pfizer/BioNTech”,
“Oksford Universiteti və
AstraZeneca” və “Moderna”
peyvəndləri qeydiyyatdan
keçib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

 Birləşmiş
Ştatların “Microsoft”
korporasiyası “General
Motors” şirkətinin
avtonom avtomobillərin
istehsalı ilə məşğul olan
“Cruise” bölməsinə
investisiya yatırıb. Bu
barədə “Autoua.net”
saytı məlumat yayıb.

2 milyard dollar investisiya
Mənbə yazır ki, sövdələşmənin yekunları üzrə “Cruise” şirkəti “Microsoft”, “Honda” və digər sərmayədarlardan 2 milyard
dollar cəlb edib ki, bu da şirkətin ümumi
dəyərini 30 milyard dollaradək artırmağa
imkan verib.
Məlumata görə, “Microsoft”, həmçinin
layihənin strateji tərəfdaşı qismində
çıxış etməyə başlayıb. Sazişin şərtlərinə
əsasən, konsernin “Cruise” törəməsi
gələcəkdə işə salınacaq robot taksilər ser-

Əksər yerlərə qar yağıb

(Qax) 8, Qusarda 7, Altıağac, Oğuzda 6,
Qəbələ, Şabran, Quba, Şəki, Mərəzədə
5, Xaçmaz, Kişçayda (Şəki) 3, Xaltanda
2 mm; Mərkəzi-Aran zonasında: Salyanda 12, Sabirabad, Qazıməmməddə
8, Cəfərxanda 7, Göyçay, İmişli,
Kürdəmirdə 4, Zərdab, Beyləqanda 2,
Bərdə, Tərtərdə 1 mm-dək olub.
Naxçıvan, Şərur, Daşkəsən, Qəbələ,
Şamaxı, Mərəzə, Qrız, Göyçay, Lerik,
Kişçayda (Şəki), Sarıbaş (Qax), Yevlax,
Qazıməmməddə duman müşahidə
olunub.
Şimal-qərb küləyi arabir Neft Daş-

yuvarlana bilər: “Amerika cəmiyyətində parçalanmanın güclü səbəbləri var və bu, yeni
məsələ deyil. Ona görə də cəmiyyətdə birlik
və bərabərlik yaratmağa çalışmalıyıq”.
Yeni dövlət başçısı seçkilərdə dəstəyini
ala bilmədiyi vətəndaşlara çağırış edib ki,
ona şans versinlər və əmin olsunlar ki, bütün
amerikalıların rifahı üçün işləyəcək. Onun
sözlərinə görə, ABŞ son illərin sınağından
şərəflə çıxaraq daha da güclənib, xarici
əlaqələrini bərpa edib. Bundan sonra da ölkə
mövcud çağırışları dəf etmək üçün dünyanın qalan hissəsi ilə fəal şəkildə əməkdaşlıq
edəcək.
Bayden vəzifəsinin icrasına başladığı ilk
gün sələfi Donald Trampın bir neçə fərmanını
ləğv edib. Onun ilk fərmanı ABŞ-ın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına (ÜST) qayıtması
ilə bağlı olub. Prezident ölkəsinin Paris İqlim
Razılaşmasına qayıtdığını da təsdiqləyib.

larında 20, Sumqayıtda19, Naftalan,
Qum adasında 18, Çilov adası, Bakıda
17, Pirallahıda 15 m/s-dək güclənib.
Neft Daşları stansiyasının məlumatına
əsasən, dənizdə dalğanın hündürlüyü
4.2 metrə çatıb.
Havanın temperaturu iqlim normasından 2 dərəcə aşağı olub, havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron
yarımadasında 0 dərəcəyə yaxın, aran
rayonlarında 2, dağlıq rayonlarda 8-11,
yüsək dağlıq ərazilərdə 14-20, Naxçıvan
MR-da 7-11 dərəcə şaxta olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

visi üçün istifadə ediləcək “Azure” “bulud”
hesablama platformasına keçəcək.
Qeyd olunur ki, tərəfdaşlıq çərçivəsində
“Cruise” “bulud” servislərinə qənaət
edəcək. “Microsoft” isə qabaqcıl texnologiyaları maşın öyrənmə (Machine learning)
və “ağıllı” avtomobillər sahəsində sınaqdan
keçirmək imkanı əldə edəcək.
Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

BİLDİRİŞ

“Xalq qəzeti”nin 15 yanvar 2021-ci il tarixli
nömrəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət
Turizm Agentliyinin “Azərbaycan Turizm Bürosu” Publik Hüquqi Şəxsi tərəfindən turizm
sənayesində çalışan əməkdaşların ingilis dili
səviyyəsinin artırılması məqsədilə təlimlərin
keçirilməsi xidmətlərinin satın alınması məqsədilə
dərc edilmiş, eləcə də www.etender.gov.az
və www.tourismboard.az veb-səhifələrində
yerləşdirilmiş açıq tenderdə təşkilati və hüquqi
sənədlərin tarixi (tender təklifi və təklifin bank
təminatı istisna olmaqla) 24 fevral 2021-ci il saat
12.00 əvəzinə 23 fevral 2021-ci il saat 12.00-a
kimi oxunmalıdır.
Tender komissiyası

99 “Azərişıq” ASC-nin Rele Mühafizə və Avtomatika
Xidməti İdarəsi tərəfindən Eyvazlı İlkin Altay oğlunun
adına verilmiş xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız sayılır .

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
kollektivi Marxal Müalicə-İstirahət Kompleksinin direktoru
İlqar Hüseynova atası
ORUCƏLİ HÜSEYNOVUN və anası AFƏT HÜSEYNOVANIN

ÂÂ Yanvarın 22-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək,
gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz
olunacaq. Gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 5-7
dərəcə isti, Bakıda gecə 0-2 dərəcə şaxta,
gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
normadan yüksək 775 mm civə sütunu, nisbi
rütubət gecə 70-80 , gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən
yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 5-10, dağlarda 12-15,
gündüz 0-3 ° şaxta olacaq. Yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 10-15,
yüksək dağlıq ərazilərdə 15-20, gündüz 0-5° şaxta olacaq. Yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 3-8° şaxta, gündüz 3-7°
isti olacaq. Gecə və səhər yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı

yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3-8° şaxta,
gündüz 3-6° isti, dağlarda gecə 8-13°, gündüz
3-7° şaxta olacaq. Yolların buz bağlayacağı
ehtimalı var.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. gecə 2-7° şaxta,
gündüz 4-7° isti olacaq. Gecə və səhər yolların
buz bağlayacağı ehtimalı var.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Dağlarda duman olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək,
arabir güclənəcək. Gecə 0-3° şaxta, gündüz
4-7° isti, dağlarda gecə 5-9, gündüz 0-3° şaxta
olacaq. Gecə və səhər yolların buz bağlayacağı
ehtimalı var.

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

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

vəfatlarından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, akademik
Kamal Abdulla professor
MİRDAMƏD SADIQOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Zaqatala rayonundan Mübariz Əhmədzadə Sadıqovlar
ailəsinə əzizləri, professor
MİRDAMƏD SADIQOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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