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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Milli Gimnastika Arenasının yeni məşq
binasında yaradılan şəraitlə tanışlıq
yüksək səviyyədə təşkili üçün
hərtərəfli şərait yaradılıb. Yeri
gəlmişkən, gələn ay burada batut
gimnastikası üzrə Dünya Çempionatının keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Ümumilikdə isə gələn il
Milli Gimnastika Arenasında bir
sıra mötəbər beynəlxalq yarışların
təşkili planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva gimnastların
məşqlərinə baxdılar və xatirə şəkli
çəkdirdilər.
Qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın
dünyanın nüfuzlu idman ölkəsinə
çevrilməsinə, respublikanın
hər yerində müasir idman infrastrukturunun yaradılmasına,
yeni-yeni idman obyektlərinin
tikilib istifadəyə verilməsinə, bu
sahənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə,
idmanın bütün növlərinin inkişaf

etdirilməsinə həmişə xüsusi diqqət
yetirib. Dövlətimizin başçısının və
birinci xanımın iştirakı ilə 2014-cü
ildə Bakıda istifadəyə verilən Milli
Gimnastika Arenası idmanın bu
növünün inkişafına geniş imkanlar
açıb, gənc nəslin gimnastikaya
olan həvəsinin artırılması işində
mühüm rol oynayıb.
Xüsusi olaraq vurğulayaq ki,
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının əldə etdiyi böyük uğurlar
Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın Azərbaycan Gimnastika Federasiyasına rəhbərliyi
sayəsində mümkün olub. Belə ki,
2002-ci ildən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti olan Mehriban Əliyevanın
fəaliyyəti nəticəsində ölkədə idmanın bu növünün inkişaf mərhələsi
başlayıb, gimnastika ilə məşğul
olan idmançıların beynəlxalq
yarışlarda qazandığı uğurlarının
sayı artıb.

AZƏRTAC

 Oktyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Milli Gimnastika
Arenasının yeni məşq binasında yaradılan şəraitlə
tanış olublar.
Gənclər və idman naziri Fərid
Qayıbov Prezident İlham Əliyevə,
birinci xanım Mehriban Əliyevaya
və qızları Leyla Əliyevaya Milli
Gimnastika Arenasının ərazisində
yerləşən yeni məşq binasında
yaradılan şərait barədə məlumat
verdi.

Bildirildi ki, Milli Gimnastika
Arenasının yeni məşq binasının
tikintisi ötən ilin sentyabrında
başa çatdırılıb. Burada kişi və
qadın idman gimnastikası, bədii
gimnastika, batut gimnastikası, ümumilikdə, gimnastikanın
7 növü üzrə məşqlər keçirilir.

Binada məşqçi və həkim otaqları,
həmçinin, gimnastlar üçün istirahət
otaqları, fitnes və xoreoqrafiya
zalları fəaliyyət göstərir. Burada
hovuz da yaradılıb. Yeni binada,
eyni vaxtda, 100 nəfər məşq edə
bilər. Binanın ikinci mərtəbəsində
idmançıların yaşayışı üçün 60
çarpayılıq 19 otaq vardır. Bir
sözlə, Milli Gimnastika Arenasının
yeni məşq binasında təlim-məşq
toplantıları təşkil etmək, gimnastikanın müxtəlif növləri üzrə təlim
keçmək və beynəlxalq yarışların
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Bakıda DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışı olub

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva açılışda iştirak ediblər

“Bərabərik” televiziya layihəsi və
inklüziv teatrlarla bağlı məlumat
verildi.
Mərkəzdə kitabxana da
yaradılıb. Burada Azərbaycan
milli ədəbiyyatına, həmçinin
xarici dillərdə müxtəlif peşə və
sənət tədrisinə dair kitablar var.
Kitabxanada görmə məhdudiyyətli
şəxslərin bədii yaradıcılığının
inkişafı üçün brayl əlifbası ilə
kitablardan ibarət guşələrin
yaradılması, əlilliyi olan şəxslərin
kitablarının təqdimatının, məşhur
yazıçıların iştirakı ilə qiraət
günlərinin, yerli və xarici yazarların
imza günlərinin keçirilməsi
nəzərdə tutulur.
İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq
Mərkəzində 60 nəfər işçi heyət
və “Könüllü DOST” üzrə 20 nəfər
könüllü fəaliyyət göstərəcək.

***

Mərkəzin yaxınlığındakı
çoxmərtəbəli binanın sakinləri
mənzillərinin eyvanlarından
Prezident İlham Əliyevi, birinci
xanım Mehriban Əliyevanı
və qızları Leyla Əliyevanı
salamladılar.

AZƏRTAC
zərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva
və qızları Leyla Əliyeva oktyabrın 22-də
Bakıda DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin
açılışında iştirak ediblər.

A

Əmək və əhalinin sosial
müdafiəsi naziri Sahil Babayev
Prezident İlham Əliyevə, birinci
xanım Mehriban Əliyevaya və
qızları Leyla Əliyevaya DOST
İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq
Mərkəzində yaradılan şərait
barədə məlumat verdi.
Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata
keçirilən dövlət siyasətində sosial
sahənin inkişafına və həssas
təbəqənin sosial məsələlərinin
həllinə daim xüsusi diqqət
yetirilir. Bu istiqamətdə dövlət
səviyyəsində icra olunan
layihələrlə yanaşı, Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsləri də
xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilir.
Bu baxımdan DOST İnklüziv
İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin
yaradılmasını da qeyd etmək olar.
Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan
Mərkəzin əsas məqsədi əlilliyi olan
şəxslərin, o cümlədən, müharibə
əlillərinin, şəhid ailələri üzvlərinin,
habelə sosial cəhətdən həssas
qrupların yaradıcı potensialının,
istedadlarının, digər bacarıqlarının
ortaya çıxarılmasına və inkişafına
kömək etməkdir. Mərkəzin
tikintisi “PAŞA Holding” tərəfindən
maliyyələşdirilib, arxitektura,
layihələndirmə və təşkilati dəstək
isə “Cobalt Architecture and
Design” şirkəti tərəfindən təmin
edilib. Mərkəz sosial tərəfdaşlıq
prinsipinə uyğun olaraq Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin tabeliyinə verilib.
Burada əlilliyi olan şəxslərə
milli və Avropa kulinariyası üzrə
15 yaşdan yuxarı 5 nəfərlik qrup
üçün təlim, həmçinin kulinariya
yarmarkalarının keçirilməsi,
kulinariya verilişlərinin çəkilməsi
nəzərdə tutulur.
Mərkəzdəki audio-səsyazma
studiyasında vokal bacarıqların
inkişaf etdirilməsi, audiodisklərin

və solo albomların yazılması,
videoçarxların, sənədli və
bədii filmlərin, teletamaşaların
dublyaj edilməsi nəzərdə tutulur.
Studiyada yaş məhdudiyyəti
yoxdur.
Floristika və landşaft dizaynı
studiyasında isə dekorativtətbiqi sənət və dizayn növü olan
floristika və landşaft dizaynının
təlimi, süni, qurudulmuş
və canlı güllərdən ibarət
natürmortların hazırlanması, gül
kompozisiyalarının yığılması,
terrarium və bitki rezervuarlarının
dizaynı və quraşdırılması nəzərdə
tutulur. Studiyada eyni vaxtda
8 nəfərə, gün ərzində 2 qrupa
təlimlərin keçirilməsi mümkündür.
Təlimlərdə yaşı 10-15-dən yuxarı
olan şəxslər iştirak edə bilərlər.
Metal və ağac oyma
studiyasında dekorativ-tətbiqi
sənətin növü olan ağac, metal,
daş üzərində bədii oyma sənəti
tədris ediləcək. Studiyada artıq
ağac üzərində oyma üsulu ilə
hazırlanmış musiqi alətləri, milli
mədəniyyət abidələri, heykəl və
fiqurlu kompozisiyalar təqdim
olunur. Bu studiyada eyni vaxtda
8-10 yaşdan yuxarı 6 nəfərə, gün
ərzində 2 qrupa təlimin keçirilməsi
mümkündür.
Xalçaçılıq, tikiş, toxuma və
tikmə studiyasında dekorativtətbiqi sənətin əsas növü olan
Azərbaycan xalçaçılıq sənəti
və onun mühüm 7 xalçaçılıq
məktəbinin əsasları tədris
ediləcək. Burada ilmə-naxış
texnikası, rəng ahənginin
seçilməsi, yun iplərin boyanması,
bədii tikmə növünün ən qədim və
geniş yayılmış pilətikmə forması,
qızılı saplarla, muncuqla milli
və müasir geyimlərin işlənməsi,
dizaynı öyrədiləcək. Studiyada
eyni vaxtda 6-8 yaşdan yuxarı
7 nəfərə təlimin keçirilməsi
mümkündür. Gün ərzində
hər sahə üzrə bir qrup tədris

prosesində iştirak edəcək.
Musiqi studiyasında
Azərbaycan milli musiqi sənətinin,
çalğı, vokal dərslərinin tədrisi
nəzərdə tutulur. Studiyada
çalğı, vokal qabiliyyəti, musiqi
biliyi olan 4 yaşdan yuxarı 2025 nəfər eyni vaxtda təlimlərə
qatılacaq. Gələcəkdə əlilliyi olan
musiqiçilərdən ibarət instrumental
və vokal ansamblın yaradılması
nəzərdə tutulur.
Mərkəzin açıq havada müxtəlif
tədbirlərin keçirilməsi üçün
geniş həyətyanı sahəsi də var.
Burada reabilitasiya məqsədi ilə
meditasiya, yoqa və digər fiziki
təlimlərin, müxtəlif sərgilərin,
satış-sərgi yarmarkalarının təşkili,
floristika və landşaft dizaynı üzrə
təlimlərin keçirilməsi, həmçinin
pavilyon kimi istifadə edilərək
inklüziv televiziya verilişlərinin
çəkilməsi üçün şərait var.
Mərkəzin keramika
studiyasında dulusçuluq sənət
növü üzrə bacarıqlar, o cümlədən,
keramik əşya, dekorativ

məmulatların hazırlanması və
rənglənməsi, farfor qablar və
dekorativ məmulatların milli
naxışlarla bəzədilməsi, dekorativ
heykəltəraşlıq öyrədiləcək.
Studiyada eyni vaxtda 8 yaşdan
yuxarı 9 nəfərə təlim keçirilməsi
mümkündür.
Təsviri sənət studiyasında
kətan üzərində yağlı boya,
akvarellə, kağız üzərində qrafiti
və tuş, vitraj boya vasitəsilə
şüşə üzərində, sulu boya ilə
ipək üzərində rəsm sənətinin
öyrədilməsi nəzərdə tutulur.
Studiyada 5 yaşdan yuxarı eyni
vaxtda 10 nəfərə, gün ərzində 2
qrupa təlim keçiriləcək.
Rəqs zalında fiziki
məhdudiyyətli və peşəkar
insanların birgə rəqs təliminin
keçirilməsi və gələcəkdə peşəkar
inklüziv rəqs kollektivinin
yaradılması nəzərdə tutulur.
Həmçinin burada yerli və xarici
xoreoqraflarla təlimlər və ustad
dərsləri də planlaşdırılır. Zalda
eyni vaxtda 30 nəfərə rəqs

dərslərinin keçirilməsi mümkündür.
Peşəkar rəqs təlimində iştirak
edən əlilliyi olan şəxslər 10–34,
inkişaf rəqqasları isə 15–34 yaş
arasında olacaqlar. Digər fizioloji
reabilitasiya təlimində isə 5
yaşdan yuxarı şəxslər iştirak edə
bilərlər.
Mərkəzin 121 nəfərlik
auditoriyasında kinoteatr və
teletamaşaların təqdimatı
mümkündür. Səhnədə müasir
plastika, musiqili janr üslublu və
emosional teatr quruluşlarının,
müxtəlif musiqili konsert
proqramlarının, dövlət əhəmiyyətli
tədbirlərin keçirilməsi üçün şərait
yaradılıb. Burada sosial müəssisə
sakinləri üçün ödənişsiz film
nümayişləri planlaşdırılır. Səhnədə
eyni vaxtda 25-30 nəfər tərkibdə
teatr tamaşalarının və konsertlərin
keçirilməsi mümkündür.
Prezident İlham Əliyevə, birinci
xanım Mehriban Əliyevaya və
qızları Leyla Əliyevaya Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin reallaşdırdığı
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Macarıstanın Prezidenti Zati-aliləri cənab Yanoş Aderə
Hörmətli cənab Prezident!
Macarıstanın milli bayramı
münasibətilə Sizə və xalqınıza öz
adımdan və Azərbaycan xalqı adından
səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı
yetirirəm.
Biz Azərbaycan-Macarıstan
münasibətlərinin hərtərəfli inkişafına mühüm əhəmiyyət veririk.
Strateji tərəfdaş olan ölkələrimizi

birləşdirən sıx dostluq və əməkdaşlıq
münasibətləri bu gün yüksək səviyyəli
siyasi dialoq, iqtisadi-ticari, humanitar
və digər sahələrdə yeni məzmunla
zənginləşir.
Əminəm ki, ölkələrimiz arasında
qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan
əlaqələr, səmərəli əməkdaşlığımız
bundan sonra da xalqlarımızın rifahı
naminə uğurla inkişaf edəcək və
genişlənəcəkdir.

Bu bayram günündə Sizə möhkəm
cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Macarıstan xalqına daim əmin-amanlıq və
firavanlıq diləyirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2021-ci il

Volfqanq Sobotka: Avstriya ilə Azərbaycan
arasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi
üçün hər iki tərəfdə böyük potensial var

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yunanıstana işgüzar səfəri
çərçivəsində Avstriya Respublikası parlamenti Milli Şurasının sədri
Volfqanq Sobotka ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən bildirilib ki,
görüşdə Sahibə Qafarova ölkələrimiz
və xalqlarımız arasında əlaqələrin
dərinləşməsində dövlət başçıları
və hökumət rəsmilərinin qarşılıqlı səfərlərinin və bu səfərlər zamanı
imzalanan sənədlərin əhəmiyyətindən
danışıb. Diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan
Avstriya ilə ikitərəfli əlaqələrin inkişafında, həmçinin beynəlxalq və regional
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın

genişlənməsində maraqlıdır.
Söhbət zamanı Milli Məclisin sədri
Azərbaycanla Avstriya parlamentləri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri
barədə danışıb.
Görüşdə Milli Məclisin sədri qeyd
edib ki, Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığı möhtəşəm
Zəfərin birinci ildönümü ərəfəsindəyik.
Bir il öncə Ermənistanın 30 illik işğalına
öz gücü hesabına son qoyan və ərazi
bütövlüyünü bərpa edən Azərbaycan

BMT Təhlükəsizlik Şurasının uzun illər
kağız üzərində qalmış 4 qətnaməsinin icrasını təmin edib. Ötən il noyabrın 10-da
imzalanmış üçtərəfli Bəyanatdan sonra
bölgədə yeni reallıqlar yaranıb.
Milli Məclisin sədri bildirib ki,
münaqişə artıq tarixə qovuşub. Hazırda Azərbaycan gələcəyə hədəflənmiş
layihələr icra edir, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə sürətli bərpa və
quruculuq işləri aparılır. Sahibə Qafarova xatırladıb ki, cari ilin iyulunda
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı
fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
müəyyənləşdirilib. Bu fərmana əsasən,
iki yeni rayon – Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonları yaradılıb.
O deyib ki, 10 noyabr Bəyanatından
bir ilə yaxın vaxt ötməsinə baxmayaraq, Ermənistan hələ də minalanmış
ərazilərin xəritələrini təqdim etməyib. Bu,
beynəlxalq humanitar hüququn kobud
şəkildə pozulmasıdır.
Söhbət zamanı Avstriya parlamenti
Milli Şurasının sədri Volfqanq Sobotka iki ölkə arasında parlamentlərarası
əlaqələri daha da inkişaf etdirmək
üçün qarşılıqlı səfərlərin vacibliyini
qeyd edib. O, Azərbaycanın regiondakı iri beynəlxalq enerji və infrastruktur
layihələrin həyata keçirilməsindəki aparıcı rolu, ölkəmizin Avropanın etibarlı enerji tərəfdaşı qismində çıxış etməsi barədə
danışıb. Diqqətə çatdırıb ki, ticarət
əlaqələrinin və investisiya yatırımlarının
artırılması üçün hər iki tərəfdə böyük
potensial var.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran bir
sıra digər məsələlər də müzakirə olunub.

Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
ATƏT PA-nın sədri ilə görüşüb
Oktyabrın 21-də Milli
Məclisin sədri Sahibə Qafarova
Yunanıstana işgüzar səfəri
çərçivəsində Afinada ATƏT
Parlament Assambleyasının sədri
Marqareta Sederfelt ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, ATƏT Parlament Assambleyası sədrinin müraciəti əsasında baş
tutan görüşdə Azərbaycan Milli Məclisin
sədrini salamlayan Marqareta Sederfelt
təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyəti barədə
məlumat verib. O, qlobal pandemiya
səbəbindən görüşlərin və canlı təmasların
böyük qisminin baş tutmadığını bildirərək,
ümidvar olduğunu deyib ki, pandemiya
təhlükəsi aradan qalxdıqdan sonra belə
görüşlər daha sıx-sıx keçiriləcək. Marqareta Sederfelt ATƏT PA-nın Azərbaycanla
əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini
qeyd edib, həmçinin regionda sülh və
təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıb.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
Azərbaycanın təşkilatdakı fəaliyyəti barədə
danışıb, ölkəmizin nümayəndə heyətinin
həmişə ATƏT PA-nın tədbirlərində fəal
iştirak etdiyini bildirib.
Spiker görüşdə Azərbaycanın ötən
il 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı tarixi Zəfərdən sonra regionda
yeni mərhələnin başlandığını qeyd edib.
Sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycan Ermənistanın 30 ilə yaxın
işğal altında saxladığı torpaqlarımızı
azad edərək ərazi bütövlüyünü bərpa
edib. Bununla da ölkəmiz həm də BMT
Təhlükəsizlik Şurasının işğalçı qüvvələrin
Azərbaycan ərazisindən dərhal, qeydşərtsiz və tamamilə çıxarılmasını tələb
edən qətnamələrini özü yerinə yetirib.
Spiker vurğulayıb ki, Rusiya, Azərbaycan
prezidentlərinin və Ermənistanın baş
nazirinin imzaladığı üçtərəfli Bəyanatla
münaqişəyə son qoyulub və Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi artıq keçmişdə
qalıb. Milli Məclisin sədri "Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi" ifadəsinə istinad etməyin də
yolverilməz olduğunu bildirib.

Azərbaycanın üçtərəfli Bəyanatda
əksini tapan bütün öhdəliklərini yerinə
yetirdiyini bildirən Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, Ermənistan tərəfindən törədilən
təxribatlar regionda davamlı sülhün təmin
olunmasına maneə törədir. O deyib ki,
10 noyabr Bəyanatından bir ilə yaxın
vaxt ötməsinə baxmayaraq, Ermənistan
hələ də minalanmış ərazilərin xəritələrini
təqdim etməyib. Onlar tərəfindən təqdim
olunan bəzi xəritələrin dəqiqliyi isə yalnız
25 faizdir. S.Qafarova xüsusi vurğulayıb ki,
bu günədək Ermənistan tərəfindən basdırılan minaların partlaması nəticəsində 150
mülki vətəndaş və hərbçimiz həlak olub və
ya ağır yaralanıb.
Milli Məclisin sədri diqqətə çatdırıb ki,
bu ilin iyulunda Prezident İlham Əliyevin
imzaladığı Fərmana əsasən, Azərbaycan
Respublikasında iqtisadi rayonların yeni
bölgüsü müəyyənləşdirilib. Bu Fərmana
əsasən, iki yeni rayon - Qarabağ iqtisadi
rayonu və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu
yaradılıb. Azərbaycan artıq işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa
işlərinə başlayıb.
Sahibə Qafarova deyib ki, Azərbaycan
regionda daimi sülh və əmin-amanlığın
təmin olunmasını istəyir. O xatırladıb ki,

Moldova Parlamentinin sədri: Ölkəmiz Azərbaycanla
çoxtərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlıdır

AZƏRTAC

Milli Məclisin sədri: Parlamentlər demokratik
institutların qarşısında duran vəzifələri həll
etmək üçün hərəkətə keçməlidir
Oktyabrın 22-də Milli Məclisin
sədri Sahibə Qafarova Parlament
Sədrlərinin Avropa Konfransında
“Bütün Avropa vətəndaşlarının
ümumi gələcəyi” mövzusunda
çıxış edib.
Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, Sahibə Qafarova toplantı üçün seçilmiş
mövzunun Avropanın ümumi gələcəyi ilə
bağlı məsələlərin geniş bir kompleksini
müzakirə etməyə imkan yaratdığını qeyd
edib. Diqqətə çatdırılıb ki, 72 il bundan
əvvəl Avropa xalqları Avropa Şurasının
simasında ümumi Avropa evi qurmağı
qərara aldılar. Onlar bəyan etdilər ki, Avropada daha böyük vəhdətə nail olmağın
ən səmərəli vasitələri plüralist demokratiya, qanunun aliliyi və insan hüquqlarıdır.
Ötən dövrdə Avropada çox şey dəyişsə
də, Avropa xalqlarını ümumi evdə ümumi
dəyərlər ətrafında birləşdirən bu prinsiplər
dəyişməz qalıb.
Milli Məclisin sədri deyib ki, əgər
ötən dövrdə Avropanın əksər ölkələrində
demokratiyanın inkişafı yolunda qarşıya
çıxan çətinliklər əsasən daxili xarakter
daşıyırdısa, müasir dünya bu problemlər
siyahısını daha da artıraraq ona terrorizm,
transmilli cinayətkarlıq, qanunsuz miqrasiya kimi problemləri də əlavə edib.
Sahibə Qafarova diqqətə çatdırıb
ki, müasir dövrün çağırışları demokratik idarəçilik problemlərinin ötən dövrdə
təşəkkül tapmış paradiqma çərçivəsində
həllinin mümkün olmadığını göstərir. O,
məsələlərin həllində ayrı-seçkiliyi istisna
edən vahid yanaşmanın formalaşdırılmasının, demokratik dəyərlər sistemi
üçün təhdidlər doğuran təhlükəsizlik
problemlərinin, xüsusən dövlətlərin
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə qəsdlərin,
etnik separatizmin, davakar millətçiliyin
dayandırılmasının və aradan qaldırılmasının vacibliyini qeyd edib.
Milli Məclisin sədri beynəlxalq
problemlər və çağırışlar üçün birgə həll
yolunun işlənib hazırlanması məqsədilə
dünya parlamentlərini bir araya gətirməyin
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyinə inamını
ifadə edib. Deyib ki, Avropa Şurasının
iki üzvü olan Ermənistanla Azərbaycan
arasında mövcud olmuş və artıq keçmişdə

Yunanıstanın paytaxtı Afinada işgüzar səfərdə olan Milli Məclisin sədri
Sahibə Qafarova oktyabrın 21-də səfər çərçivəsində Moldova parlamentinin
sədri İqor Qrosu ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsindən bildirilib ki, görüşdə
Sahibə Qafarova Azərbaycanla Moldova
arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasından, hökumətlərarası birgə komissiyanın yaradılmasından, siyasi və iqtisadi
münasibətlərin inkişafından söz açıb. Milli
Məclisin sədri ölkələrimiz və xalqlarımız
arasında əlaqələrin dərinləşməsində
dövlət başçılarının və hökumət
rəsmilərinin qarşılıqlı səfərlərinin, aparılan
müzakirələrin və tərəflər arasında imzalanan sənədlərin əhəmiyyətini qeyd edib.

qalmış münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqların uğursuzluqla nəticələnməsi timsalında söyləyə bilərik ki, ortaq həll yolunun
tapılmaması dövlətlərarası uzunmüddətli
münaqişələrə səbəb olur. Uzun illər
ərzində münaqişənin sülh yolu ilə nizama
salınması üçün göstərilən beynəlxalq
səylərin nəticə verməməsinin bir səbəbi
Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə məhəl qoymaması,
danışıqlar prosesində qeyri-konstruktiv mövqe tutması idisə, digər səbəbi
təcavüzkar dövlətin öz adı ilə çağırılmaması, bir sıra hallarda işğalçı dövlətlə
işğala məruz qalan dövlətin bir tutulması,
beynəlxalq birliyin tələblərinə məhəl
qoymayan, beynəlxalq qaydalara meydan
oxuyan Ermənistan dövlətinə münasibətdə
lazımi qətiyyət göstərilməməsi olub.
Bildirilib ki, əgər münaqişənin həllində
ikili standartlara yol verilməsəydi,
Azərbaycan işğal edilmiş torpaqlarının
azad edilməsi barədə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələrini, digər
beynəlxalq təşkilatların sənədlərini öz
gücü ilə icra etməyə məcbur olmazdı.
Sahibə Qafarova xatırladıb ki, ötən il
sentyabrın 27-də Ermənistanın daha bir
təxribatından sonra Azərbaycan BMTnin Nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş
özünümüdafiə hüququndan istifadə edərək
təcavüzkarı dayandırmaq və Azərbaycan
torpaqlarının işğalına son qoymaq üçün

əks-hücum əməliyyatlarına başladı.
Xalqımızın 44 günlük Vətən müharibəsi
nəticəsində biz beynəlxalq ədaləti və ərazi
bütövlüyümüzü bərpa etdik. Bununla da
Cənubi Qafqaz bölgəsində yeni geosiyasi
reallıq yarandı.
Parlamentin sədri diqqətə çatdırıb
ki, “Dağlıq Qarabağ” münaqişəsi artıq
mövcud deyil. Ermənistan yeni reallıqla
barışaraq onu qəbul etməli, 2020-ci ilin
noyabrında və 2021-ci ilin yanvarında
imzalanmış, bölgənin sülh və təhlükəsizlik
məkanına çevrilməsinin parametrlərini
özündə ehtiva edən üçtərəfli bəyanatları
tam yerinə yetirməlidir.
“Hesab edirik ki, bölgənin sülh, sabitlik
və inkişaf məkanına çevrilməsi Avropanın gələcəyi baxımından da son dərəcə
əhəmiyyətlidir”, - deyən Milli Məclisin
sədri vurğulayıb ki, parlamentlər demokratik institutların və siyasi sistemlərimizin
qarşısında duran vəzifələri həll etmək
üçün hərəkətə keçməlidir. Biz diqqəti daha
çox enerjili vətəndaş cəmiyyətinin mədəni
müxtəlifliyinə və diskriminasiyanın olmadığı, inklüzivlik, tolerantlıq, ədalət, həmrəylik
kimi ümumi dəyərlərə malik cəmiyyətə
yönəltməliyik. Bu cəmiyyətdə insanlar
inanmalıdırlar ki, demokratiya, insan
hüquqları, gender bərabərliyi və qanunun
aliliyi prinsipləri dayanıqlı sülh və tərəqqiyə
nail olmaq üçün ən yaxşı vasitədir.

Prezident İlham Əliyev də ölkələrimizin
ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması
şərti ilə sərhədlərin delimitasiyasına və
sülh sazişinə dair danışıqlara başlamağa
hazır olduğunu bəyan edib.
Azərbaycanın çoxmillətli ölkə
olduğunu, burada 90-dan çox etnik
qrupun, müxtəlif xalqların və millətlərin
nümayəndələrinin yaşadığını, bütün
xalqların adət-ənənəsinə hörmətlə
yanaşıldığını, ölkəmizdə ksenofobiya və
dözümsüzlüyün olmadığını vurğulayan
Milli Məclisin sədri Azərbaycanın dövlət
siyasətində milli və dini tolerantlığın
prioritet istiqamətlərdən olduğunu bildirib.
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ATƏT Parlament Assambleyasının
sədrinə "Qarabağ işğaldan əvvəl və sonra"
adlı kitabı təqdim edərək, Ermənistanın
30 il ərzində işğal altında saxladığı
Azərbaycanın şəhər və rayonlarını,
bütün infrastrukturu, mədəniyyət və tarixi
abidələri, dini abidələri tamamilə dağıtdığını, talan etdiyini bildirib.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran digər
məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi
aparılıb.

Görüşdə S.Qafarova Azərbaycanla
Moldovanın qanunverici orqanları arasında mövcud əməkdaşlıq əlaqələri və
bu münasibətlərin inkişaf perspektivləri
barədə fikirlərini bölüşüb.
Hər iki ölkənin qanunvericilik orqanlarında dostluq qruplarının fəaliyyət
göstərdiyini qeyd edib.
Söhbət zamanı Sahibə Qafarova Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığı möhtəşəm
Zəfərin birinci ildönümü ərəfəsində olduğumuzu vurğulayıb, 2020-ci ilin 10 noyab-

rında imzalanmış üçtərəfli Bəyanatdan
sonra bölgədə yaranmış yeni reallıqlardan
söz açıb. Milli Məclisin sədri həmkarının
diqqətinə çatdırıb ki, bir il əvvəl öz gücü
hesabına Ermənistanın 30 illik işğalına
son qoyan və ərazi bütövlüyünü bərpa
edən Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının uzun illər kağız üzərində qalmış 4
qətnaməsinin icrasını da təmin edib.
Milli Məclisin sədri işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizdə aparılan bərpa və
quruculuq işləri barədə də məlumat verib.
Qeyd edib ki, münaqişə artıq tarixə qovuşub. İndi ölkəmiz bölgədə uzunmüddətli
sülhün və sabitliyin təmin olunmasında
maraqlıdır və bu istiqamətdə lazımi addımlar atır. Ermənistan isə hələ də təxribatçı
əməllərini davam etdirir, minalanmış
ərazilərin xəritələrini təqdim etməkdən
imtina edir.
Moldova Parlamentinin sədri İqor
Qrosu ölkəsinin Azərbaycanla çoxtərəfli
əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu bildirib. O, ölkələrimiz arasında parlamentlərarası əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, ikitərəfli səfərlərin
intensivləşməsinin vacibliyini qeyd
edib. Ölkəsində məskunlaşmış
azərbaycanlıların ictimai-siyasi həyatda
yaxından və fəal iştirak etdiklərini diqqətə
çatdırıb.
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran bir
sıra digər məsələlər də müzakirə olunub.

AZƏRTAC

Azad olunan rayonlarda yeni inşa
edilən hərbi obyektlər istifadəyə verilib
Prezident, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
göstərişinə əsasən, Azərbaycan
Ordusunda hərbi qulluqçuların sosialməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində işlər davam etdirilir.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
müdafiə naziri general-polkovnik Zakir
Həsənov və nazirliyin digər rəhbər heyəti
azad olunan rayonlarda yeni inşa edilən
modul tipli qurğuların, eləcə də əsaslı
təmir olunan yerləşmə məntəqələrinin və
digər hərbi təyinatlı obyektlərin açılışında
iştirak ediblər.
Müdafiə nazirinə məruzə edilib ki,
müasir avadanlıq, mebel və inventarla
təchiz olunan komplekslər hərbi qulluqçuların bütün zəruri ehtiyaclarını tam təmin
edir. Mərkəzi istilik sistemi quraşdırılan bu
hərbi hissələrdə silah otağı, yataqxana,
yeməkxana, tibb məntəqəsi, ərzaq və
əşya anbarları, hamam-sanitar qovşağı
mövcuddur. Ərazinin fasiləsiz elektrik
enerjisi ilə təmin olunması məqsədilə
generatorlar quraşdırılıb.
Həmçinin ətrafda abadlıq işləri aparılıb
və müxtəlif növ ağaclar əkilib. Hərbi
qulluqçuların asudə vaxtını səmərəli

keçirmələri üçün lazımi şərait yaradılıb.
Azad olunan rayonlarda hərbi hissələri
isti çörəklə təmin edən çörəkbişirmə sexi,
şəxsi heyətin qidalanması üçün müasir
avadanlıqla təchiz edilmiş mətbəx və
yeməkxanalar da istifadəyə verilib.
Təlim-məşq tapşırıqlarının icrası üçün
yeni inşa edilən poliqonun infrastrukturu
ilə tanış olan nazirə məlumat verilib ki,
burada hərbi qulluqçuların peşəkarlığının
daha da yüksəldilməsi məqsədilə ixtisaslı
təlimatçılar tərəfindən döyüş şəraitinə tam

uyğunlaşdırılan, relyefin tələblərinə cavab
verən təlim məşqləri həyata keçiriləcək.
Tikinti işlərinin gedişatını yoxlayan
müdafiə nazirinə məruzə olunub ki,
hazırda inşası davam etdirilən yaşayış
məntəqələrinin və inzibati binaların tikintisinin ən qısa müddətdə yekunlaşması və
hərbi qulluqçuların istifadəsinə verilməsi
nəzərdə tutulub. Nazir inşaatın keyfiyyətli
aparılması və vaxtında başa çatdırılması
ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verib.
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rmənistan işğal dövründə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bütün
yaşayış məntəqələrində olduğu kimi, Zəngilan rayonunda
da salamat bir bina, infrastruktur saxlamayıb, bütün tikililəri,
qurğuları dağıdıb, yerlə bir edib, maddi-mədəni irsimizin izlərini belə
vəhşiliklə silib. Yeraltı, yerüstü sərvətlərimizi talayıb.

Zəngilan düşmən əsarətində olduğu
dövrdə, təхmini hеsаblаmаlаrа görə,
rаyоnа 3,4 milyаrd АBŞ dоllаrı ziyаn
dəyib. Yаrdımçı təsərrüfаt sаhələri
nəzərə аlınmаdаn, əhаliyə məхsus 11
min yаşаyış еvi, 150 şəхsi mаşın, 43
min qаrаmаl, 92 min qоyun-кеçi, 265
min еv quşu, 1600 аrı аiləsi düşmənin
əlinə кеçib.
Rayonda sənaye əhəmiyyətli ehtiyatları 6,5 ton qızıl və 3 min ton mis təşkil
edən Vejnəli qızıl yatağı, 107 hektar
sahəsi olan Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu, Arazboyu yasaqlıq, 4 təbiət abidəsi,
10 min hektar xüsusi mühafizə altında
saxlanılan Araz palıd meşəsi, 12 min
864 hektar dövlət meşə fondu talanıb.
Prezident İlham Əliyev oktyabrın
20-də Zəngilan rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşü zamanı bildirdi
ki, bu gün Zəngilan tarixinin yeni şərəfli
mərhələsini yaşayır, şəhərin baş planı
hazırlanır. Azad edilmiş bütün torpaqlarda birinci “Ağıllı kənd” layihəsi məhz
Zəngilan rayonunda həyata keçirilir.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım
Mehriban Əliyeva həmin gün Zəngilanda
rayonun Ağalı kəndində həyata keçirilən
“Ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində
görülən işlərlə, Zəngilan Beynəlxalq
Hava Limanının tikintisi ilə, Dövlət
Sərhəd Xidmətinin Zəngilan rayonunda
yerləşən hərbi hissə kompleksində yaradılan şəraitlə tanış olublar, “Azərişıq”
ASC-nin Zəngilan Rəqəmsal Yarımstansiyasının təməlqoyma mərasimində və
“Azərenerji” ASC-nin 110/35/10 kV-luq
“Zəngilan” yarımstansiyasının açılışında
iştirak ediblər.
Bütün bunlar ölkə rəhbərinin işğaldan
azad olunan bütün rayonlarda olduğu
kimi, Zəngilanda da bərpa-quruculuq
layihələrinin reallaşdırılmasını diqqət
mərkəzində saxladığını göstərir.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə
hazırda erməni barbarlığının qurbanı
olan rayonda tikinti işlərinin geniş vüsət
alması, yüksək texnologiyaların tətbiqinə
start verilməsi, Qarabağ bölgəsinin “yaşıl
enerji” zonasına çevrilməsi istiqamətində
önəmli tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi də
bunun parlaq nümunəsidir.

Azərbaycanı qələbəyə
aparan Vətən sevgisi idi
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın Zəngilan
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşündə də bu barədə ətraflı bəhs
edilib. Dövlətimizin başçısı söhbətində
Zəngilana ilk dəfə keçən ilin sonlarında, dekabr ayında gəldiyini və elə o
vaxt da bu diyara heyran olduğunu
bildirib: “Əzəmətli dağlar, yaşıl meşələr,
çaylar, iqlim – bura, doğrudan da,
Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən
biridir və məqsədimiz də odur ki,
Zəngilanı yenidən quraq. Çünki köhnə
Zəngilandan bir şey qalmayıb. Siz indi
görürsünüz, mənfur düşmən, demək olar
ki, bütün binaları dağıtmışdır. Bir neçə
bina qalıb ki, orada hərbçilər yerləşirdi.
Qalan bütün binaları, bütün kəndlərin
binalarını bir məqsədlə dağıtmışlar ki,
biz buraya qayıtmayaq…”.
Amma düşmən yanılırdı. Xalqımızın
Vətən həsrətinə gec-tez son qoyulacağını dərk etmirdi. İşğalçı elə bilirdi ki, kənd

və şəhərləri yerlə bir etməklə, mədəni
irsi dağıtmaqla, təbii sərvətləri talayıb
axırına çıxmaqla azərbaycanlıların ayaq
izlərini bu yerlərdən silmək mümkündür.
Qəsbkar elə təsəvvür edirdi ki, yurdyuvasından didərgin düşən soydaşlarımız illər sonra ömürlərini başa vuranda,
onları əvəz edəcək gənc nəsil nəinki
Qarabağ barədə düşünəcək, heç bu torpaqlar uğurunda döyüşməyi belə ağlına
gətirməyəcək. Bax, bu məqamla bağlı
dövlətimizin başçısı çıxışlarının birində
deyib: “Ermənilərin aləmində əsas

Uzun fasilədən sonra – 27 il erməni
işğalından sonra artıq Zəngilan Vətənə
qayıtdı, qaytardıq. Şanlı ordumuz
qəhrəmanlıq göstərərək Zəngilan şəhərini
və bir neçə kəndi məhz düz bir il bundan
əvvəl işğalçılardan azad etdi və beləliklə,
27 illik işğala son qoyuldu. İndi mən
“Xoş gəlmisiniz!” deyirəm, çünki mən sizi
dəvət etmişəm ki, bu gözəl tarixi birlikdə
burada qeyd edək. Amma bundan sonra
mən Zəngilana gələndə zəngilanlılar “Xoş
gəlmisiniz!” deyəcəklər.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Zəngilanın intibah
dövrü başlanır
ümidverici amil o idi ki, bizim camaat bu
yerləri unudacaq, yaşlı camaat unudacaq, sonra vaxt keçəcək, yaşlı camaat
təbii olaraq həyatdan gedəcək. Gənclər,
başqa şəraitdə böyüyüb başa çatan
insanlar isə heç vaxt buraya qayıtmaq
istəməyəcəklər. Bax, bu, onların böyük
səhvi idi. Çünki biz qəlbində güclü Vətən
sevgisi olan bir gənc nəsil tərbiyə edib
yetişdirdik”.
Amma zaman göstərdi ki, Qarabağın
işğalından bizi uzun zaman ayırmasına baxmayaraq, heç birimizin, heç bir
soydaşımızın qəlbində, xatirəsində yurd
itkisi öləzimir, hamı o günü – Qarabağın
xilası gününü ümidlə gözləyir. Hamı qisas anının yetişəcəyinə inamını itirmir…
Həmin vaxt gəldi. Ötən il sentyabr ayının
27-də Ermənistan ordusunun hücumuna əks-həmlə ilə cavab verən silahlı
qüvvələrimiz 44 gün ərzində düşmənə
yerini göstərdi, işğalçını darmadağın
etdi. Ordumuz torpaqlarımızın yağılardan azad edilməsi uğrunda qəhrəmanlıq,
şücaət göstərərək haqq yolunda uğurla
irəlilədi, bayrağımızı azad edilən torpaqlarda ucaltdı.
Vətən müharibəsi başlayanda işğalçı həm də fikirləşirdi ki, 30 il ərzində
qurduğu istehkamları, 6 müdafiə xəttini
Azərbaycan Ordusu keçə bilməyəcək,
mühəndis qurğularını dağıtmağa gücü
çatmayacaq. Dövlətimizin başçısı çıxışlarının birində vurğuladığı kimi, düşmən
bu düşüncə ilə böyük yanlışlığa, səhvə
yol verdi: “İşğalçı bilmirdi ki, Azərbaycan
xalqı bu 30 il ərzində bir amalla yaşayır:
nəyin bahasına olursa-olsun, torpaqlarımızı düşməndən azad edək. Biz bu
amalla yaşamışıq. Bizi qələbəyə aparan təkcə hərbçilərimizin peşəkarlığı,
qəhrəmanlığı, hərbi texnikamız yox, bizi
qələbəyə aparan Vətən sevgisi idi. Ən

başlıca faktor, ən başlıca amil Vətən
sevgisi idi”.
Ermənistanın bu müharibədə
rüsvayçı məğlubiyyətlə üzləşməsində
düşmənin Azərbaycan xalqının Qarabağ
sevgisinin, Vətən məhəbbətinin nə qədər
güclü olduğunu dərk etməməsi əsas rol
oynadı. Dövlətimizin başçısının qeyd
etdiyi kimi, ermənilər bilmirdilər ki, bu
gün Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan
vətəndaşı nəyə qadirdir. Bilmirdilər ki,
bizi o qələbəyə aparan həm gücümüzdür, hərbi-texniki təchizatımızdır, həm
də mənəvi ruhumuzdur. Bilmirdilər ki,
Azərbaycan xalqı bütün bu illər ərzində
bir arzu ilə yaşayır ki, öz dədə-baba
torpağına qayıtsın. Bütün bu amillər və
digər amillər bu qələbəni şərtləndirdi.
İkinci Qarabağ savaşında qələbənin
əldə edilməsini şərtləndirən əsas
amillərdən biri də Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin müdrik siyasəti, özünün
bildirdiyi kimi, “nəyi, necə, nə vaxt etmək
lazımdır” sualına dəqiq cavab tapmaq istedadı idi. Bununla yanaşı, Azərbaycanın
döyüş uğurunun reallaşmasında silahlı
qüvvələrimizdəki ruh yüksəkliyi, xalq–
Prezident–ordu vəhdətinin sarsılmazlığı
önəmli rol oynadı.
Prezident İlham Əliyev Zəngilan
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşündə bir məqama da toxunub. Ölkə
rəhbəri Vətən müharibəsində əldə edilən
parlaq qələbənin müəllifinin xalq olduğunu qeyd edərək, onun işğal dövründə
əyilmədiyini, vəziyyətlə barışmadığını,
öz doğma torpaqlarını unutmadığını vurğulayıb: “Yəni, bu, onu göstərir ki, xalqımız müqəddəs zəfər gününü gözləyirdi,
bütün çətinliklərə, əzab-əziyyətlərə baxmayaraq, bu günü gözləyirdi və inanırdı
ki, bu gün gələcək və biz də, sadəcə

Zəngilan Azərbaycanın nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevriləcək
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bu il
oktyabrın 20-də Zəngilan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşüblər. Fəxrlə qeyd etmək istəyirəm ki, dövlətimizin başçısı
ilə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri arasında olduqca səmimi
dialoq olmuşdur.

Televiziyadan izlədiyim bu maraqlı
görüş hər bir vətənpərvər insan kimi,
mənim də qəlbimdə dərin məmnunluq
hissi doğurmuşdur. Prezident İlham
Əliyev görüş iştirakçılarını salamlayaraq demişdir: “Xoş gəlmisiniz
Zəngilana. Uzun fasilədən sonra –
27 il erməni işğalından sonra artıq
Zəngilan Vətənə qayıtdı, qaytardıq. Şanlı ordumuz qəhrəmanlıq

göstərərək Zəngilan şəhərini və bir
neçə kəndi məhz düz bir il bundan
əvvəl işğalçılardan azad etdi və
beləliklə, 27 illik işğala son qoyuldu.
İndi mən “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm,
çünki mən sizi dəvət etmişəm ki, bu
gözəl tarixi birlikdə burada qeyd edək.
Amma bundan sonra mən Zəngilana
gələndə zəngilanlılar “Xoş gəlmisiniz!”
deyəcəklər”.

Mənfur düşmən köhnə
Zəngilandakı, demək olar ki, bütün
binaları dağıtmışdır. Azərbaycan
dövləti isə indi erməni işğalından
azad edilən Zəngilanı yenidən
qurmaqla məşğuldur. Artıq şəhərin
baş planı hazırlanır və bundan sonra
Zəngilanın yeni dövrü başlanır. Yeri
gəlmişkən, azad edilmiş torpaqlarda
birinci “Ağıllı kənd” layihəsi məhz
Zəngilan rayonunda həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyev bu barədə
danışarkən demişdir ki, bu ilin aprel
ayında Ağalı kəndinin təməli qoyulub. Artıq bəzi binalar hazırdır.
Dövlətimiz çalışır ki, gələn ilin əvvəli,
bəlkə də, bu ilin sonu zəngilanlılar
doğma torpaqlara köçürülsünlər. Bu,
bütün zəngilanlılar üçün son dərəcə
sevindirici xəbərdir. Deməli, yaxın
aylar ərzində onlar öz doğma ata-

olaraq, bütün xalqımızı səfərbər etmək,
gəncləri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
etmək üçün səylər göstərdik. Əlbəttə
ki, ordumuzu gücləndirdik, iqtisadiyyatı
gücləndirdik, beynəlxalq mövqelərimizi
genişləndirdik və istədiyimizə nail olduq,
tarixi ədalətə nail olduq…”.
Dövlətimizin başçısı görüşdə
Vətən müharibəsində şəhidlərimizin
göstərdikləri şücaət və qəhrəmanlıqlar
barədə də danışıb, torpaqlarımızın
onların canı-qanı bahasına işğalçılardan azad edildiyini bildirib. Ona görə də
şəhid olan hər bir gəncin Azərbaycan
xalqının ürəyində əbədi yaşayacağını vurğulayıb. Əlavə edib ki, ölkədə
onların adlarının əbədiləşdirilməsi
üçün əməli işlər gedir, bundan sonra
da bu istiqamətdə tədbirlər görüləcək:
“Anım Günündə təşkil olunan yürüş
bütün Azərbaycan xalqının birliyini
göstərdi, şəhidlərimizin xatirəsinə olan
hörmətimizi göstərdi. Yürüşdə aparılan
portretlər mənim göstərişimlə gözəl bir
xatirə kimi şəhid ailələrinə təqdim edildi.
Çünki onlar bizimlə olmasalar da, bu
Zəfər yürüşünə bizimlə bərabər çıxıblar.
Yəni, bütün Azərbaycan o gün orada idi.
Onların ruhu bu gün şaddır. Onlar az yaşayıblar, dünyadan gənc gediblər, şəhid
olaraq gediblər. Amma onlar hər zaman
ürəyimizdə yaşayacaqlar...”.

***
Zəngilan işğaldan azad edildikdən
sonra daim dövlət başçımızın diqqət
mərkəzində olub. Ölkə rəhbəri dörd dəfə
rayona gəlib. Ötən ilin dekabr ayındakı səfərində burada mövcud vəziyyəti
yerində nəzərdən keçirib. Ondan sonra
fevral ayındakı gəlişində ermənilər
tərəfindən bir çox hissəsi dağıdılan

baba yurdlarına qayıdaraq, burada
rahat və firavan yaşamaq imkanı əldə
edəcəklər. Bundan böyük səadət ola
bilərmi? Əlbətə, ola bilməz!
Zəngilan Zəngəzur nəqliyyat
dəhlizinin üzərində olduqca əlverişli
coğrafi ərazidə yerləşir. Prezident
İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi ilə
bağlı görülən işlərdən danışaraq
demişdir: “Zəngəzur dəhlizinin
açılması ilə bağlı son hadisələr onu
göstərir ki, istədiyimizə nail oluruq.
Birinci mərhələdə Ermənistan tərəfi
müqavimət göstərsə də, indi özləri artıq buna razılaşıblar. Burada, əlbəttə
ki, yumşaq desək, bizim rolumuz
az deyil. Ona görə artıq avtomobil
yolunun açılışı məsələsi həll olunur,
dəmiryolu məsələsi həll olunur”.
Bəli, Zəngilan çox müasir və böyük əhəmiyyətə malik
olan bir bölgəyə çevrilir. Bu gün
Azərbaycan xalqı öz qədim tarixinin ən şərəfli günlərini yaşayır.
Bu böyük xoşbəxtliyi bizə çağdaş
dünya siyasətinin ən görkəmli tarixi
şəxsiyyətlərindən olan Prezident
İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı
ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
igid əsgər və zabitləri bəxş etmişlər.
Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət
diləyir, qazilərimizə tezliklə sağalmalarını arzulayıram.
Düşünürəm ki, qədirbilən Zəngilan
camaatı, bütövlükdə, xalqımız gözəl
və təkrarsız Qarabağı düşməndən
azad edərək onu dünyanın ən gözəl
məkanına çevirən indiki nəsillərin tarixi xidmətlərini heç vaxt unutmayacaq.

Minaxanım ƏSƏDLİ,
Azərbaycan Turizm və
Menecment Universitetinin
professoru

Bəsitçay qoruğunda çinar ağacları əkib.
Aprel səfəri isə hava limanının təməlinin
qoyulması ilə diqqət çəkib.
Ötən müddətdə işğaldan qurtulan
digər torpaqlarımızda olduğu kimi,
bura da geniş tikinti-quruculuq meydanına çevrilib. Gözəl, müasir Zəngilan
şəhərinin qurulmasına start verilib.
Aprel ayında təməli qoyulan Ağalı
kəndində “Ağıllı kənd” layihəsinin
icrasında uğurlu nəticələr əldə edilib,
bu yaşayış sahəsində xeyli iş görülüb.
Həyata keçirilən tədbirlər “Ağıllı kənd”in
gələn ilin əvvəli, yaxud bu ilin sonunda
zəngilanlıların ixtiyarına veriləcəyinə
böyük imkan yaradıb.
Bu gün Zəngilan ölkəmizin nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevrilir. Rayonda
qeyd edildiyi kimi, beynəlxalq hava
limanı tikilir, artıq aeroportun zolaq
hissəsində torpaq işləri hazırlanır.
Zəngəzur dəhlizinin də buradan keçməsi
nəzərdə tutulur.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev Zəngilan rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşündə
Zəngəzur dəhlizi məsələsinin hazırkı
vəziyyətinə də toxunub. Ölkə rəhbəri
deyib: “Zəngəzur dəhlizinin açılması
ilə bağlı son hadisələr onu göstərir
ki, istədiyimizə nail oluruq. Birinci
mərhələdə Ermənistan tərəfi müqavimət
göstərsə də, indi özləri artıq buna razılaşıblar. Burada, əlbəttə ki, yumşaq desək,
bizim rolumuz az deyil. Ona görə artıq
avtomobil yolunun açılışı məsələsi həll
olunur, dəmiryolu məsələsi həll olunur.
Bu gün Moskvada Azərbaycan, Rusiya,
Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri
növbəti dəfə görüşəcəklər və bizim
mövqeyimiz orada bir daha səslənəcək.
Beləliklə, Zəngilanda müasir logistikanəqliyyat mərkəzi, yük təyyarələri,
sərnişin təyyarələri, dəmiryolu qovşağı,

avtomobil yolları – bütün infrastruktur
qurulacaq, paralel olaraq təbiətin qorunması, çayların qorunması…”.

İşğalçı təbiətə yara
vurmaqdan, təbii sərvətləri
talamaqdan belə çəkinməyib
Zəngilanda Oxçuçay bu gün dünyada təbii fəlakət zonası kimi tanınır.
Ermənistanın Qafan və Qacaran dağmədən sənayesinin tullantıları ilə hədsiz
dərəcədə çirkləndirilən bu çay, sanki,
sənaye tullantılarının kollektoru rolunu
oynayır. Adları çəkilən müəssisələrdə
sular təmizlənmədən birbaşa çaya axıdıldığı və çirklənmə səviyyəsi dəfələrlə
normadan artıq olduğu üçün onun su
ehtiyatlarının ölkə ərazisində istifadəsi
yararsız hesab edilir.
Prezident İlham Əliyev Zəngilan
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşündə düşmənin yaratdığı bu ağrılı
problemə toxunaraq, çaydan götürülən
analizlərin zəhərli maddələrin həcminin
normadan dəfələrlə çox olduğunu
göstərdiyini qeyd edib.
Ölkə rəhbəri düşmənin xarici
şirkətlərlə birlikdə Vejnəli qızıl yatağını
taladığını, qanunsuz istismar etdiyini
də diqqətə çatdırıb: “O xarici şirkətlərin
məhkəməyə verilməsi prosesinə start
verdik, yaxın gələcəkdə eşidəcəksiniz.
Onların bu işdən boyun qaçırmaq
cəhdləri demək olar ki, imkansızdır.
Çünki hər şey göz qabağındadır. Başqa
ölkənin ərazisində qanunsuz işlər görüb,
buradan qızılı qanunsuz olaraq daşıyıb
və dünya bazarlarında satıb. Biz onlarla əlbir olanları da məsuliyyətə cəlb
edəcəyik. Beynəlxalq hüquqşünasları da
cəlb etdik”.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Bizə bu sevinci yaşadan
Ali Baş Komandana minnətdarıq
Dövlətimizin başçısı,
Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin ötən il oktyabrın
20-də Zəngilan şəhərinin
və rayonunun bir neçə
kəndinin azad olunduğu
barədə verdiyi xəbəri
eşidəndə yaşadığım
hissi bu gün də sözlə
ifadə etməkdə çətinlik
çəkirəm… Gözlərim
önünə rəhmətlik atam,
anam, doğmalarım
gəldi… Vətən həsrəti ilə
köçdülər bu dünyadan.
İndi ruhları şaddır.
İyirmi səkkiz il sonra uşaqlığımın,
yeniyetməliyimin, gəncliyimin keçdiyi torpağa
bir azdan qayıdacağım, məskunlaşacağım
gün uzaqda deyil. O günü həsrətlə, intizarla
gözləyirəm. Axı ora – doğma Havalı Vətənimin
bir parçasıdır, bütün xatirələrim o yurdla bağlıdır...
Biz Zəngilanın işğalda saxlanıldığı 27 il
ərzində yaşadığımız məcburi köçkün həyatının
ilk illəri sosial baxımdan çətinliklərlə üzləşsək
də, sonrakı vaxtlarda mənzil-məişət şəraitimiz
yaxşılaşdırıldı. Bütün problemlərimizə diqqətlə
yanaşıldı. Lakin bütün bunlara baxmayaraq
Vətən, yurd həsrəti bizi tərk etmədi. Başqa
cür də ola bilməzdi. İnsan doğulduğu, ayaq
açdığı torpağı necə yaddan çıxara bilər?! Bəli,
o illərdə hamımız bir arzu ilə – öz torpağımıza
qayıtmaq, orada ömür-gün sürmək istəyi ilə
yaşayırdıq və bu müqəddəs arzuya qovuşmağımıza inanırdıq. Ona görə ki, bu inamı,
əminliyi bizdə cənab İlham Əliyev yaratmışdı.
Ölkə rəhbəri məcburu köçkünlərlə

görüşlərində daim bildirirdi ki, biz Vətənimizin
bütövlüyünə, işğaldakı ərazilərimizin azad
edilməsinə mütləq nail olacağıq. Zaman
yetişəndə hamı bu sözlərin səmimiliyini bildi.
Bütün xalqımız Prezidentin, Ali Baş Komandanın, müzəffər ordumuzun ətrafında sıx
birləşdi, həm birliyimiz, gücümüz, hərbi-texniki
təchizatımız, həm də mənəvi ruhumuzla parlaq zəfər əldə etdik.
Bir sözlə, biz Vətənə qovuşduq,
Azərbaycan Prezidentinin “nəyi nə vaxt və
necə etmək lazımdır” sözünün müdrikliyinin şahidi olduq. Bu, həm də cənab İlham
Əliyevin verdiyi bütün vədləri yerinə yetirən,
sözünə sadiq olan bir dövlət başçısı olduğunu
təsdiqlədi.
Biz artıq köçkün deyilik, bu ağır adı daha
çiyinlərimizdə daşımırıq. Əminliklə deyirəm,
bu sevinci, bu xoşbəxtliyi bizə yaşadan
Prezidentimizə daim minnətdarıq.

Nazim DÜNYAMALIYEV,
Zəngilanlı keçmiş məcburi köçkün,
müəllim
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“Bundan sonra biz müzəffər
xalq kimi yaşayacağıq”
Bu günlərdə sosial şəbəkədə bir şəhid bacısının ürək
sözlərini oxudum. Gənc xanım bildirib ki, cənab Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin tez-tez təkrar etdiyi iki cümlə var ki,
mən o cümlələri hər gün neçə dəfə təkrar edirəmsə, bilmirəm.
Birinci cümlə 44 günlük müharibədən əvvəl deyilmişdi:
“Qarabağ Azərbaycandır, nida işarəsi” Fəxr edirəm ki, dövlət
başçımızın son bir ildə az qala bütün tədbirlərdə təkrarladığı
ikinci cümlənin yaranmasında mənim aslan qardaşımın da payı
vardır: “Azərbaycan xalqı qalib xalqdır!”

Zəfər tarixinin xronikası
23 oktyabr 2020-ci il

Həmin gün:
– Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi
“Twitter” səhifəsində bildirib: “Müzəffər
Azərbaycan Ordusu Xocavənd rayonunun
Dolanar, Bünyadlı kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, Nüsüs, Xələfli, Minbaşılı,
Veysəlli, Zəngilan rayonunun Vənədli və
Mirzəhəsənli kəndlərini işğaldan azad etmişdir.
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ
Azərbaycandır!”;
– Prezident İlham Əliyev “Twitter”
səhifəsində yayımlanan ikinci bir paylaşımda
diqqətə çatdırıb: “Müzəffər Azərbaycan Ordusu Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı,
Muğanlı və Alaqurşaq kəndlərini işğaldan
azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!”;
– Prezident İlham Əliyev Milli Qəhrəman,
Qubadlının azadlığı uğrunda şəhid olmuş
Şükür Həmidovun atası Nəriman Həmidovla
telefonla danışıb.
Dövlətimizin başçısı Şükür Həmidovun
həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib,
qeyd edib ki, Şükür Həmidov hələ Aprel
döyüşləri zamanı göstərdiyi şücaətə görə
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq
görülmüş və Azərbaycan Prezidenti şəxsən
özü ona qəhrəman ulduzunu təqdim etmişdi. Dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, Şükür

Həmidov bu dəfə Qubadlı rayonunun azadlığı
uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olmuşdur. Prezident İlham Əliyev
Şükürün doğulduğu və azadlığı uğrunda
həlak olduğu Qubadlı rayonunda onun adının
əbədiləşdiriləcəyini vurğulamışdır.
Nəriman Həmidov dövlətimizin başçısına
təşəkkürünü bildirərək Azərbaycan xalqının
Ali Baş Komandan kimi onun ətrafında sıx
birləşdiyini və bundan sonra da Azərbaycan
Prezidentinə dəstək olacağına əminliyini ifadə
edib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasında ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinə dair müzakirələr
aparılıb
Prezidentin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin KİV-ə
açıqlamasında bildirib: “İyirmi beş illik
fasilədən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasında
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə dair
29 sentyabr və 19 oktyabrda müzakirələr
keçirilib. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək istərdik
ki, 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə əlaqədar
822, 853, 874 və 884 saylı dörd qətnaməsinin
qəbul olmasına baxmayaraq, BMT TŞ-də
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə
əlaqədar sonuncu müzakirələr 1995-ci ildə
keçirilib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrində Ermənistanın Azərbaycana
qarşı gücdən istifadə etməsi pislənilir, Dağlıq
Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
olduğu vurğulanır və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın bütün işğal olunmuş
ərazilərindən qeyd-şərtsiz və tam çıxarılması
tələb olunur.
19 oktyabrda BMT TŞ-də ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar keçirilmiş müzakirələrdən sonra TŞ-nin sədri
adından bəyanat layihəsi hazırlanıb. Bəyanat
layihəsində BMT TŞ-nin məlum qətnamələrinə
istinad öz əksini tapmayıb. Sözügedən layihə
əsasən Rusiya Federasiyası və Fransa
tərəfindən hazırlanıb.
BMT TŞ-nin qeyri-daimi üzvləri olan və
Qoşulmama Hərəkatının üzvü olan İndoneziya, Niger, Tunis, Vyetnam, Cənubi Afrika, Sent
Vinsent və Qrenadin və Dominikan Respublikası iki dəfə sükut prosedurunu pozaraq,
BMT TŞ qətnamələrinə istinadın bəyanata
daxil edilməsinə israr ediblər. Bununla həmin
dövlətlər BMT Nizamnaməsinə, beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərinə, BMT TŞ-nin

qətnamələrinə, Bandunq prinsiplərinə, QH-nın
sənədlərinə sadiqliyini növbəti dəfə nümayiş
etdiriblər.
Qoşulmama Hərəkatı üzv dövlətlərinin israrlı və prinsipial mövqeyindən sonra haqqında bəhs olunan bəyanat layihəsi rəsmən geri
götürülüb”.

Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb
Cəbhənin Ağdərə, Füzuli–Hadrut–
Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş
əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib.
Düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar,
minaatanlar və toplardan atəşə tutub.
Azərbaycan Ordusunun keçirdiyi
əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində
Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi zərbələr
vurulub, düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsi
dağıdılıb, vacib ərazi və yüksəkliklər azad
edilib.
Bütün cəbhə boyu düşmənin əsas ehtiyatlarına, hərbi infrastrukturuna bərpa olunmayan
zərər vurulub. Düşmən bölmələrində döyüş
texnikası, silah və sursat, ərzaq çatışmazlığı
yaşanıb. Düşmən qoşunlarının idarə edilməsi
praktiki olaraq itirilib. Döyüş mövqelərini qorumaq üçün nizami ordu bölmələri çatışmadığın-

dan onların əvəzinə məcburi şəkildə toplanan
mülki insanlar gətirilib.
Ermənistanın Tavuş və Sisian rayonundan
Qarabağa gətirilmiş şəxsi heyət döyüşlərə
girməkdən imtina edib.
Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 2
pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Azərbaycan Hava
Hücumundan Müdafiə bölmələri tərəfindən
aşkar olunaraq məhv edilib. Digər 2 PUA isə
xüsusi texniki vasitələrlə yerə endirilib.
Ağcabədi rayonu istiqamətində uçuş
keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı
qüvvələrinə məxsus daha bir taktiki pilotsuz
uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən məhv
edilib.

Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı
törətdiyi cinayətlərin son statistikası
Oktyabrın 4-də, 11-də, 17-də raket və
ağır artilleriya hücumları nəticəsində Gəncə
şəhərində 25 nəfər həlak olub, 139 nəfər
yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli
miqdarda ziyan dəyib. Goranboy rayonunda 7
nəfər həlak olub, 10 nəfər yaralanıb.
Sentyabrın 27-də saat 18:00 radələrində
Naftalan şəhərinin Qaşaltı-Qaraqoyunlu kənd
sakini Qurbanov Elbrus İsa oğlunun evinə top
mərmisinin düşməsi nəticəsində bir ailənin
beş üzvü məhv olub. Eləcə də Tərtər rayonunda 16 nəfər həlak olub, 50 nəfər yaralanıb.
Bərdə rayonunda 2 nəfər, Beyləqanda 2
nəfər, Ağcabədidə 1 nəfər, Füzulidə 3 nəfər,
Ağdamda isə 7 nəfər həlak olub.
Ümumilikdə, sentyabrın 27-dən oktyabrın
23-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış
məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması
nəticəsində mülki şəxslərdən 63 nəfər həlak
olub, 298 nəfər isə xəsarət alıb.
Qeyd edək ki, rəşadətli Azərbaycan
Ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri çəkilən düşmən beynəlxalq
hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il
tarixli Cenevrə konvensiyaları və onların Əlavə
protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə
pozaraq, Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən
hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının
aparıldığı bölgədən uzaqlıqda yerləşən
Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur.

“Xalq qəzeti”

Şəhid bacısı əlavə edib ki,
“Azərbaycan xalqı qalib xalqdır” –
deyəndə, təkcə 44 günlük müharibədə
qalib gəlmiş Ali Baş Komandanımız,
ordumuz, siyasətçilərimiz, diplomatlarımız nəzərdə tutulmur, dünyadakı bütün soydaşlarımız nəzərdə
tutulur. Avropadakı, Amerikadakı
azərbaycanlılara da bu ləyaqət statusunu qazandırmış böyük sərkərdənin
əsgərlərindən birinin də mənim
qardaşım olduğuna görə fəxarət hissi
keçirirəm.
Dövlət başçımızın bu deyimini biz
də təkrar edirik: “Biz bundan sonra
qalib ölkə, müzəffər xalq kimi yaşayacağıq və azad edilmiş torpaqları
quracağıq, bərpa edəcəyik. O torpaqlara artıq həyat qayıdır, insanlar
qayıdır. Bu qayıdışı ən qısa müddət
ərzində təmin etmək bu gün bizim
başlıca vəzifəmizdir. Öz müraciətimi
Qələbəmizin ayrılmaz hissəsi olan
sözlərlə tamamlamaq istəyirəm: Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”
Bəli, tarixi, unudulmaz, xalqa üzağlığı, millətə başucalığı
gətirən, Azərbaycan bayrağının
bütün ərazilərimizdə dalğalanmasını
təmin edən, dünya konfliktoloqlarını
heyrətləndirən, ermənilərin özlərini
və havadarlarını mat qoyan, görkəmli
hərbçilərin öyrənməyə çalışdığı bir
qələbənin qürurunu yaşayırıq. Otuz il
qabaq bu qələbə haqqında heç birimiz
nəinki yaza, heç düşünə də bilməzdik.
Otuz il bundan sonra isə bu zəfərdə
payı olmuş indiki gənc hərbçilərimizin
danışmağa və yazmağa çox sözü
olacaq.
Yazacaqlar ki, İkinci Qarabağ
müharibəsi bizim şanlı tariximizdir.
Bu qələbə tarixdə əbədi qalacaq.
Qeyd edəcəklər ki, Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri 44 gün ərzində düşmən
ordusunu məhv edərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. O illərdə ölkəyə
rəhbərlik edən İlham Əliyev dəfələrlə
deyirdi ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt
bu işğalla barışmayacaq. Prezident öz
xalqını əmin edirdi ki, nəyin bahasına
olursa-olsun, biz öz torpaqlarımızı
geri qaytaracağıq. Bu, belə də oldu.
Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq
və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa
etdik. Prezident Azərbaycan xalqının milli ləyaqətini bərpa etdi. Həmin
qələbədən sonra Azərbaycan xalqı
müzəffər xalq kimi yaşamağa başladı.
Gələcək nəsillərimiz bugünkü sələfləri
ilə fəxr edəcəklər. Çünki zəmanəmizdə
Azərbaycan qalib dövlət imicini qazandı.
Elə bu gün də deməyə sözümüz az deyil. Bütün dünya gördü
ki, müharibə dövründə Azərbaycan
xalqı ordumuzun arxasında möhkəm
dayanaraq ona əlavə güc verdi. Bütün

insani keyfiyyətlərdən məhrum olan
ermənilərin günahsız soydaşlarımızı
qırması, şəhər və kəndlərimizi dağıtması Azərbaycan xalqının iradəsini
qıra bilmədi. Dövlət başçımızın dediyi
kimi, biz hər gün irəli gedirdik, hər
gün qələbə qazanırdıq, hər gün yeni
uğurlar haqqında məlumatlar daxil
olurdu: “44 gün ərzində bir gün də
olmayıb ki, biz geriyə addım ataq.
Ancaq mənfur düşmən, – baxmayaraq
ki, onların əlində əlverişli mövqelər
var idi, ərazinin relyefi onlara böyük
üstünlük təşkil edirdi, baxmayaraq ki,
30 il ərzində 5-6 xətdən ibarət müdafiə
istehkamları qurulmuşdu – geri
getməyə məcbur olmuşdur. 44 günlük
müharibə zamanı Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrində bir nəfər də olsun fərari
olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə, qazilərimizlə
fəxr edirik, eyni zamanda, Vətən
müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş
hərbçilərimizlə, əsgər-zabitlərimizlə
fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı,
onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Biz bütün dünyaya göstərdik
ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır,
Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç
vaxt barışmaq fikrində deyildi”.
İndi biz cənab Prezidentin
“Azərbaycan xalqı böyük xalqdır”,
“Azərbaycan xalqı qalib xalqdır”
ifadələrini işlətdiyi bir müraciətdən
söz açırıq. Ancaq dövlət başçımız
həm müharibə gedən günlərdə dünya
mətbuatına verdiyi otuzdan çox
müsahibədə, çoxsaylı müraciətlərində,
həm də postmüharibə dövründəki
çıxışlarında daim xalqa arxalandığını,
xalqın isə dövlətə və orduya verdiyi
dəstəyin möhtəşəmliyini dönə-dönə
xatırladır. Fikrimizcə, İlham Əliyevin
bütün uğurlarının təməlində onun
qədirbilənliyi və baş verən prosesləri
obyektiv qiymətləndirməsi dayanır.
Yoxsa, cəmi 44 gün ərzində 300-dən
çox şəhər və kəndin döyüş meydanında işğaldan azad edilməsi necə
mümkün ola bilərdi?
Son nəticə isə ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan dövləti öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, müharibə arxada qaldı.
Ermənilərin və onların havadarlarının
Azərbaycana təzyiq göstərmək alətinə
çevirdikləri “Dağlıq Qarabağ vilayəti”
birdəfəlik arxivə getdi. Prezidentin də
dediyi kimi, daha Azərbaycanda “Dağlıq Qarabağ” adlı inzibati ərazi mövcud
deyil və əgər kimsə “Dağlıq Qarabağ”
adlı ölünü diriltmək istəyirsə, onu
öz ərazisində diriltsin, öz ərazisində
“Dağlıq Qarabağ” adlı qurum yaratsın.
Söhbət xalqın qələbəsindən,
millətin nailiyyətlərindən getdiyinə
görə, bu məqamda ulu öndər Heydər
Əliyevin on illər əvvəl nümayiş etdir-

Azərbaycanda heç vaxt
dini, milli zəmində hər hansı
qarşıdurma, anlaşılmazlıq
olmamışdır. İkinci Qarabağ
müharibəsi bunu bir daha
göstərdi. Yəni, bütün xalqların
nümayəndələri bir bayraq
altında bir yumruq kimi birləşdi
və bu Qələbədə Azərbaycanda
yaşayan hər bir xalqın öz
qiymətli və dəyərli payı var.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

diyi bir uzaqgörənliyi də xatırlatmaq
istəyirəm. Belə ki, ümummilli liderimizin söylədiyi “Bir millət, iki dövlət!”
tezisi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün qalxdığı 44
günlük müharibə ərzində, sözün həqiqi
mənasında, öz təsdiqini tapdı. Həmin
günlərdə bizə ən böyük dəstək verən
qardaş Türkiyə oldu.
Bu məsələni xüsusilə qabardan dövlət başçımız Anım Günü
münasibətilə xalqa ünvanladığı
müraciətdə demişdir: “Qardaş Türkiyə
və qardaş türk xalqı müharibənin ilk
saatlarından Azərbaycanla həmrəy
oldular, Azərbaycana öz dəstəyini
göstərdilər. Türkiyə rəhbərliyi və əziz
qardaşım Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğan tərəfindən verilən açıqlamalar bizə çox böyük siyasi dəstək oldu,
bizə əlavə güc verdi və biz bunu heç
vaxt unutmayacağıq. 44 günlük Vətən
müharibəsi bütün dünyaya Türkiyə –
Azərbaycan birliyini bir daha göstərdi”.
Ancaq təkcə Türkiyə Cümhuriyyəti
deyil, mütərəqqi ölkələrin hamısı

bizim haqq işimizi dəstəklədilər.
Çünki söhbət regiondakı sosial-iqtisadi inkişafa mane olan, işğal edilmiş
Azərbaycan ərazilərini narkoticarət
mərkəzinə çevirən, İkinci Dünya
müharibəsi zamanı məhv edilmiş faşizm ideologiyasını dirildib
onu bayrağa çevirən ölkənin diz
çökdürülməsindən gedirdi. Azərbaycan
44 gün ərzində erməni faşizminin
məhvinə nail oldu.
Bu sətirləri də elə dövlət başçımızın erməni faşizmini diriltməyə
çalışanlara ünvanladığı xəbərdarlıqla
tamamlayırıq: “Əgər biz görsək ki,
erməni faşizmi baş qaldırır, əgər biz
görsək ki, xalqımıza, dövlətimizə yeni
təhlükə mənbəyi yaranır, heç tərəddüd
etmədən erməni faşizminin başını bir
daha əzəcəyik. Bunu hər kəs bilsin!
Müharibənin və Qələbənin rəmzi olan
“dəmir yumruq” yerindədir, bunu heç
kim unutmasın!”

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

“Dumanlar başımda dastana döndü” sərgisi Bərdədə
“YARAT” Müasir İncəsənət
Məkanı yerli rəssamların və
fotoqrafların əsərlərindən
ibarət “Dumanlar başımda
dastana döndü” adlı qrup
sərgisini təqdim edir. İkinci
Qarabağ müharibəsi dövründə
Bərdə şəhəri ermənilərin dinc
əhaliyə qarşı törədilmiş hərbi
cinayətlər törətdiyi yaşayış
məntəqələrindən biri olub.
Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinə və qazanılan
zəfərə həsr olunmuş bu sərgi
ilk dəfə Bərdə şəhərinə səyahət
edib.
Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi tarixə Cənubi Qafqazda
cərəyan edən ən faciəli toqquşmalardan biri kimi daxil olmaqla, regionun
latent konfliktlərindən biri idi. Son
ayların hadisələri bu münaqişənin
aktiv fazaya keçərək, əldə olunmuş
nəticələrlə bütün regionun geosiyasi xəritəsini dəyişdirdi. Donmuş
münaqişə statusundan çıxaraq,
Azərbaycanın həm hərbi, həm də
siyasi müstəvidə qələbəsi ilə yekunlaşan 44 günlük Vətən müharibəsi ən
yeni tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış
ilk səhifələrindən oldu.
“YARAT”-ın “Dumanlar başımda
dastana döndü” adı altında birləşən
qrup sərgisi illərdir davam edən Qarabağ münaqişəsini təsir və nəticələr
aspektindən açıqlayır. Sərgi müharibə
təfərrüatlarının və siyasi münaqişələrin
travmatik yaddaşını gündəmə gətirir.

Ekspozisiya müharibədənqabaqkı nə
sülh, nə hərb illərinə səslənərək, regionun ən həssas probleminə köklənir
və bu mürəkkəb səyahətin gedişatını
əks etdirir. Bununla yanaşı, tarixi analiz edərək, onun qərəzli dövr və epizodlarının qiymətləndirilməsi, cəmiyyət
və mədəniyyətin uğradığı deformasiya
və zədələrinin sənədləşdirilməsinə
əsaslanır və xalqın bu çətin dövrlərinin
müşahidəçisi qismində çıxış edir.
Hərbi münaqişələrin nəticələri və
siyasi böhranlarla yaxından bələd
olanların simasında toplanılan əsərlər
milli konteksti araşdırır və universal,
fövqəlmilli səciyyə kəsb edən sualları
ortaya çıxarır.
Sərginin açılış mərasimində çıxış
edən “YARAT” Müasir İncəsənət
Məkanının İctimaiyyətlə əlaqələr
departamentinin direktoru Hökumə
Kərimova bildirib ki, “Dumanlar başım-

da dastana döndü” həm şəxsi, həm
də ümumi yanaşma prizmalarından
keçərək, Qarabağ məsələsində yeni
mərhələnin gəlib çatmasından bəhs
edir. İşğal dövrü kimi tarixdə qalan 30
illik müddət müxtəlif nəsillərin üzləşdiyi
fərqli siyasi durum və sosial reallıqları əks etdirir. Bu reallıqlar arasında
kəsişən paralellərin olmadığını nəzərə
çatdıraraq, nümayiş olunan əsərlər
qələbəyə aparan yollardan danışır.
Tədbirdə çıxış edən şəhid anaları və digərləri layihənin həyata
keçirilməsinə görə minnətdarlıqlarını
bildirərək, belə tədbirlərin
gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun
yüksəldilməsində mühüm rol oynadığını söyləyiblər.
Sərginin adı Vətən müharibəsində
şəhid olmuş gizir Xudayar Yusifzadənin özünəməxsus ifasında Əliağa
Vahidin sözlərinə yazılmış “Vətən

yaxşıdır” mahnısından götürülüb. Bu
mahnı, həmçinin sərgidə nümayiş
olunan Rəşad Ələkbərovun instalyasiyasının tərkib hissəsidir.
Beləliklə, ekspozisiyada Ağababa
Bağırov, İlqar Cəfərov, Şahvələd Eyvazov, Erkin Ələkbərli, Rəşad Ələkbərov,
Xalid Əsgərov, Mirnaib Həsənoğlu,
Əli Qafarov, Cavid Qurbanov, Oleq
Litvin, Əli Rza, Zamir Süleymanov və
Nurəhməd Vəliyev kimi rəssam və
fotoqrafların instalyasiya, fotoqrafiya
və rəqəmsal sənət əsərləri ilə dialoqa
girərək, artıq həll olunmuş Qarabağ
münaqişəsinin mürəkkəb pazlı tamamlanır. Ekspozisiyaya “YARAT” Müasir
İncəsənət Məkanı və Azərbaycan
Fotoqraflar Birliyinin fondlarında saxlanılan əsərlər və fotomateriallar daxil
edilib.
Ənənəvi olaraq “Dumanlar
başımda dastana döndü” səyyar
sərgisi əsasında yerli mütəxəssislər
tərəfindən təhsil proqramlarının həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulub. Proqram çərçivəsində iştirakçılar müasir
incəsənət sahəsində rəqəmsal dünya
və virtual reallıq mövzularını araşdırıb, həmçinin incəsənətdə müxtəlif
ünsiyyət kanalları mövzusuna dair
seminarlarda iştirak edəcəklər.
Fevralın 4-dək davam edəcək sərgi
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi, Bərdə Regional Mədəniyyət
İdarəsi və Bərdə Dövlət Rəsm Qalereyasının təşkilati dəstəyi ilə həyata
keçirilir.
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Türk Şurasının mediaforumunda türkdilli ölkələrin KİV-ləri
arasında əməkdaşlıq və həmrəyliyin vacibliyi vurğulanıb

Oktyabrın 22-də İstanbulda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının (Türk Şurası) mediaforumu işə başlayıb.
Üç gün davam edəcək tədbirin
açılış mərasimində çıxış edən Türkiyə
Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Fahrettin Altun İkinci Qarabağ müharibəsi
zamanı sosial media vasitəsilə
aparılan böyük mübarizə haqqında
danışıb.
Bir il əvvəl Azərbaycan torpaqları hələ işğaldan tam azad
edilməmiş, ermənilərin qadağan
olunmuş silahlarla Azərbaycanın dinc
əhalisini hədəfə aldığını xatırladan
F.Altun tarixin bu dönüş nöqtəsində
Azərbaycanın yanında olduqlarını
xüsusi qeyd edib: "Müharibə dövrü
ərzində biz də qardaşım, Azərbaycan
Prezidentinin köməkçisi, Prezident
Administrasiyasının xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyev ilə informasiya cəbhəsində
birgə mübarizə apardıq. Nəticədə
şanlı Zəfərin əldə olunmasına töhfə
vermiş olduq və şükürlər olsun ki,
qalib gəldik. Allahdan şəhidlərimizə
rəhmət diləyir, bir daha "Qarabağ
Azərbaycandır" deyirəm”.
Çıxışı zamanı Türk Şurasının
təməlində qardaşlığımız, ortaq
dəyərlərimiz, keçmişimiz və ta-

A

riximizin dayandığını ifadə edən
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi,
Prezident Administrasiyasının xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev keçirilən forumun
Türk Şurasına üzv ölkələrin bir çox
sahədə olduğu kimi, media sahəsində
də həmrəyliyinə böyük töhfə
verəcəyinə əminliyini bildirib.
Qırx dörd günlük Vətən
müharibəsi dövründə Türkiyənin,
eləcə də bir sıra türkdilli dövlətlərin
daim Azərbaycanın yanında olduğunu vurğulayan Prezidentin
köməkçisi deyib: “İlk növbədə, başda
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan olmaqla, qardaş Türkiyənin
Azərbaycanın yanında olmasını,
mənəvi, siyasi, diplomatik dəstək
verməsini qeyd etmək istərdim.
Həmin dövrdə Türkiyənin nəbzi, ürəyi
Azərbaycanla döyünürdü və nəhayət
Azərbaycan xalqının bu həsrətinə son
qoyuldu. Eyni zamanda, Türk Şurasına üzv ölkələr və başda Şuranın
baş katibi olmaqla 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə Azərbaycan
xalqına öz dəstəklərini əsirgəmədilər.
Vətən müharibəsi dövründə iki qardaş
ölkənin KİV-i də çiyin-çiyinə mübarizə
apardılar”.

Qeyd edilib ki, Vətən
müharibəsində əldə edilən Zəfərdən
sonra hazırda Azərbaycan Qarabağı yenidən qurmaq və türk-İslam
sivilizasiyasının mərkəzi bölgəsi kimi
Qarabağın tarixi nüfuzunu özünə qaytarmaq əzmindədir. Hikmət Hacıyev
əmin olduğunu bildirib ki, qardaş türk
ölkələri də bu prosesdə Azərbaycanın
yanında olacaq və birgə fəaliyyət
göstərəcəklər.
Mediaforuma videomüraciət edən
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan türk dünyasının rəqəmsal
faşizmlə yanaşı, beynəlxalq medianın
ikili standartından da əziyyət çəkdiyini
bildirib. Xüsusən Azərbaycanın 44
gün davam edən Qarabağ müharibəsi
zamanı nümayiş etdirilən ikiüzlü
münasibətin məsələnin ölkələrimiz
üçün əhəmiyyətini ortaya qoyduğunu vurğulayan Türkiyə Prezidenti medianın müstəqilliyindən və
obyektivliyindən danışan beynəlxalq
media orqanlarında Ermənistan
ordusu tərəfindən Azərbaycanın dinc
əhalisini hədəf alan ballistik raket
hücumlarının heç vaxt gündəmə
gətirilmədiyini qeyd edib.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan
müraciətində türkdilli ölkələri müstəqil
informasiya sistemi və KİV yaratmağa
çağırıb.

Zaman Azərbaycanın
haqlı olduğunu təsdiqlədi

zərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən
sonra bəzi ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar bu tarixi
Qələbə münasibətilə rəsmi Bakını təbrik etdilər və
viranəyə çevrilmiş torpaqlarımızın bərpasında iştirak etmək
istədiklərini bildirdilər. Çox təəssüf ki, dövlətimizin və xalqımızın
daim yaxın dost və mehriban qonşu kimi qəbul etdiyi İran İslam
Respublikası bizim ərazi bütövlüyümüzün bərpasına sevinmədi.
Bu, azmış kimi, Azərbaycanın yüzlərlə yaşayış məntəqəsini,
çoxsaylı şəhərlərimizi yerlə-yeksan etmiş Ermənistan
kapitulyasiya aktını imzaladıqdan sonra öz ordusunu bərpa
etmək üçün İranın köməyindən bəhrələnməyə başladı.
Yaxın qonşumuzdan bu qeyrisəmimi hərəkətləri görəndə ulu
öndər Heydər Əliyevin 2002-ci il
mayın 20-də İrandan qayıdarkən
jurnalistlərə verdiyi müsahibənin bir
məqamı yadıma düşmüşdü: “Mən
dəfələrlə demişəm və bu gün də
deyirəm ki, İran bizim qonşumuzdur. Biz İranla həm iqtisadi sahədə,
həm də başqa sahələrdə çox sıx
əməkdaşlıq etməliyik. Bu, həm İranın
xeyrinədir, həm də bizim xeyrimizədir.
Hesab edirəm ki, bunları hərəkətə
gətirmək üçün bu istiqamətdə biz çox
faydalı iş gördük”.
Yəni Azərbaycan tərəfi İranla
dostluq və tərəfdaşlıq məsələsində
həmişə səmimi olub. Hətta İranla

düşmənçilik edən ölkələrdən biri
hazırladığı hərbi müdaxiləni reallaşdırmaq üçün Azərbaycan ərazisindən
istifadə etmək istəyirdi. Prezident
İlham Əliyev İslam təəssübkeşliyi və
qonşuluq münasibətlərinə ehtiram
əlaməti olaraq qəti şəkildə bəyan
etmişdi ki, biz öz ərazimizdən kiməsə
qarşı hərbi əməliyyatlar aparılmasına
imkan verməyəcəyik. İnsafən, dövlət
başçımızın bu jestini rəsmi Tehran
böyük minnətdarlıqla qəbul etmişdi.
Bundan başqa, ərazilərimiz
Ermənistanın işğalından azad
ediləndən sonra Cəbrayıl rayonuna
səfər edən Prezident İlham Əliyev
Xudafərin körpüsünü “Dostluq körpüsü” adlandırmış və həmin tarixi
abidəni böyük ehtiramla ziyarət etmiş-

di. İran rəsmiləri isə həmin günlərdə
Azərbaycan Ordusunun diz çökdürdüyü Ermənistana süni nəfəs verməklə
məşğul idilər. Sonra qarşılıqlı ittihamlar məsələni bir qədər də şişirtdi.
Dövlət başçımızın qətiyyəti,
rəsmi Bakının tam ədalətli olduğunu
dəfələrlə sübut etməsi, beynəlxalq
ictimaiyyətin Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməsi, eləcə
də İranın əsassız iddialarını
Ermənistandan başqa heç bir ölkənin
dəstəkləməməsi nəticəsində indi
vəziyyət xeyli yumşalmışdır. İslam
Respublikasının yeni Prezidenti
İranda yaşayan azərbaycanlıların
nümayəndələri ilə görüşdə xatırlatmışdır ki, qonşular arasındakı anlaşılmazlıq tərəflərin hər ikisinə ziyan
gətirər. Ona görə də biz öz qonşularımızla əməkdaşlığı əvvəlki səviyyədə
davam etdirəcəyik.
Ekspertlər yazırlar ki, hazırda
İran – Azərbaycan münasibətlərində
müşahidə olunan müsbət meyillər
Azərbaycanın haqlı tərəf olduğunu
bir daha təsdiq etdi. Azərbaycan heç
bir ölkənin onun suveren hüquqlarını,
ərazi bütövlüyünü pozmasına imkan
verməyəcəyini bəyan etmişdi və öz
mövqeyində qəti olduğunu bir daha
göstərdi.

Forumun ilk günü "Ortaq mədəni
gələcək: Türk dünyasında serial-film
sektoru", "Türk dünyasının 30-cu
ildönümü xüsusi iclası: Köklü keçmiş, güclü gələcək" və "Keçmişdən
gələcəyə türk dünyası birliyi" mövzularında panel iclasları keçirilib.
Tədbir bədii hissə ilə davam
etdirilib.
Xatırladaq ki, "Köklü keçmiş, güclü
gələcək" şüarı ilə keçirilən mediaforumda ölkəmiz Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin
rəhbərlik etdiyi geniş nümayəndə
heyəti ilə təmsil olunur.
Foruma Türk Şurasına üzv ölkələr
- Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandan,
habelə müşahidəçi ölkələr Macarıstan, Türkmənistan və Şimali Kipr
Türk Cümhuriyyətindən olan media
nümayəndələri, akademiklər, dövlət
qurumlarının və özəl təşkilatların
yüksəkvəzifəli şəxsləri, sosial media
təmsilçiləri, universitet tələbələri olmaqla 500-dən çox iştirakçı qatılıb.

Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi, Prezident Administrasiyasının
xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Hikmət Hacıyev Türk Şurasının mediaforumunda çıxış edərkən bildirib.
“Beynəlxalq təşkilatlar bəzən siyasi, iqtisadi və digər maraqlar əsasında formalaşır.
Təbii ki, bizim təşkilatın da bu kimi maraqları var. Lakin bundan əlavə Türk Şurasının
təməlində, ana fəlsəfəsində məhz bizim
qardaşlığımız, ortaq dəyərlərimiz, keçmişimiz
və tariximiz dayanır. Türk Şurasının gücü
və qüdrəti bundan qaynaqlanır. Türk Şurası
dostluğumuzu bir araya gətirərək bizi irəliyə
aparan təşkilatdır”, - deyə Hikmət Hacıyev
vurğulayıb.
Bir neçə həftədən sonra dövlət başçılarının iştirakı ilə Türk Şurasının Zirvə
görüşünün keçiriləcəyini diqqətə çatdıran
Prezidentin köməkçisi deyib: “Bu Sammitdə
vacib qərarların qəbul olunması gözlənilir.
Bu qərarlar Türk Şurasının beynəlxalq
münasibətlərdə daha da güclü mövqeyə
malik olmasına imkan yaradacaq. Türk

Şurası dedikdə qardaş ölkələrimiz arasında bütün sahələri əhatə edən əməkdaşlıq
nəzərdə tutulur. Bu, ilk növbədə, siyasi
əməkdaşlığımızdır. Dövlətlərimiz bütün
beynəlxalq arenalarda bir-birini qətiyyətlə
dəstəkləyir. 2019-cu ildə Bakıda keçirilən
Zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan öz sədrliyi
dövründə əməkdaşlığımızın inkişafına hər sahə üzrə töhfə verməyə davam
edəcək. Məmnunluq hissi ilə demək
istərdim ki, Azərbaycanın sədrliyi dövründə
əməkdaşlığımız daha da genişləndi, qardaş
Özbəkistan Türk Şurasının tamhüquqlu üzvü
oldu, qardaş Türkmənistan da müşahidəçi
statusunda Türk Şurasına qoşuldu. Bu,
bizim sıralarımızı daha da genişləndirdi. Eyni
zamanda, dünya miqyasında Türk Şurası
ilə əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı
artmaqdadır”.

Günel MƏLIKOVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
İstanbul

İstanbul

Biz nə istəyirdik? Deyirdik ki, İran
iş adamlarının ermənilərin yaşadığı
ərazilərlə qeyri-qanuni əlaqələrinə
son qoyulsun! Təbii ki, bu məqsədlə
ilk növbədə diplomatik kanallarla
müvafiq mesajlar göndərilmişdi, sonra
nota təqdim olunmuşdu, sonda isə bu
vasitələr nəticə vermədiyinə və İran
tərəfindən inkar edildiyinə görə, zəruri
tədbirlərə əl atılaraq qəti addımlar
atılmışdı.
Nəticədə İranın aidiyyəti orqanlarının həmkarlar ittifaqlarına,
şirkətlərə müvafiq tövsiyələr verməsi,
bu problemə son qoyulacağı barədə
öhdəlik götürməsi Azərbaycanın
haqlı tələblərinin icra olunduğunu bir
daha nümayiş etdirdi. Yəni yenə də
zaman Azərbaycanın xeyrinə işlədi
və dövlətimiz sübut etdi ki, heç kim
onunla diktə və təzyiq dilində danışa,
ona öz iradəsini qəbul etdirə bilməz.
Gənc, müstəqil Azərbaycan
dövləti sübut etdi ki, nə İrandan
gələn hədələr, nə də keçirdikləri hərbi
təlimlər Azərbaycanı qorxuda bilər.
Rəsmi Bakı bütün müstəvilərdə hər
bir təzyiq və təpki cəhdinə adekvat
cavab veriləcəyini öz qəti mövqeyi ilə
nümayiş etdirdi.
Biz həmişəki mövqeyimizdə
qalırıq. Heç kəsin daxili işlərinə
qarışmırıq və bizim daxili işlərimizə
müdaxilə etmək istəyənlərə də imkan
verməyəcəyik!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan
Ordusunun yüksək dağlıq ərazilərdə xidmət edən hərbi
qulluqçuların sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
anbarları, hamam-sanitar qovşağı,
eləcə də istilik sobaları ilə təchiz edilmiş yataqxana mövcuddur. Ərazinin
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin
olunması məqsədilə generatorlar və
günəş panelləri quraşdırılıb.
Bildirilib ki, döyüş növbətçiliyinin
gecə və gündüz keyfiyyətli təşkili və
aparılması üçün bütün lazımi şərait
yaradılıb. Mövqelər texniki müşahidə
avadanlıqları ilə təchiz olunub.
Komanda-müşahidə
məntəqəsindən qarşı tərəfin
fəaliyyətini izləyən general-polkovnik Z.Həsənov döyüş növbətçiliyinin
təşkili və aparılması ilə bağlı əlavə
göstərişlər verib.

Biz Türk Şurası olaraq 2009-cu ildə imzalanmış Naxçıvan Sazişi ilə böyük
bir yola çıxdıq. Dünyada beynəlxalq təşkilatlar çoxdur, amma xüsusilə qeyd
etməliyik ki, Türk Şurası digər beynəlxalq qurumlardan çox fərqlidir.

Günel MƏLIKOVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kəlbəcər və Laçın rayonlarında döyüş mövqelərinə baxış
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
nazirliyin rəhbərliyi Kəlbəcər və Laçın
rayonlarında yerləşən bir sıra döyüş
mövqelərində olub, burada xidmət
edən hərbi qulluqçuların sosial-məişət
şəraiti ilə maraqlanıb.
Müdafiə nazirinə məruzə olunub
ki, dövlət sərhədində 3400 metrədək
hündürlükdə, o cümlədən Kəlbəcər və
Laçın rayonlarının digər sahələrində
yerləşən döyüş mövqelərində inşa
edilən konteynerlərdən ibarət modul
tipli yerləşmə məntəqələrində şəxsi
heyətin bütün zəruri ehtiyacları qarşılanıb. Bu məntəqələrdə silah otağı,
yeməkxana, mətbəx, ərzaq və əşya

Hikmət HACIYEV:
Türk Şurasının təməlində
qardaşlığımız, ortaq dəyərlərimiz,
keçmişimiz və tariximiz dayanır

Fahrettin ALTUN:
İkinci Qarabağ müharibəsində
Azərbaycanın haqq səsini media
vasitəsilə dünyaya çatdırmağa çalışdıq
Hazırda yaşadığımız bu dövr bir sıra amillərə görə xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bir il əvvəl Azərbaycan torpaqları hələ işğaldan tam azad edilməmişdi, ermənilər
qadağan olunmuş silahlarla Azərbaycanın dinc əhalisini hədəfə alırdı. Tarixin bu
dönüş nöqtəsində Azərbaycanın yanında olduq. Digər tərəfdən də Azərbaycanın haqlı
davasını, haqq səsini media vasitəsilə dünyaya çatdırmağa çalışdıq.
Bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəhbəri
Fahrettin Altun Türk Şurasının mediaforumunda
çıxışı zamanı ifadə edib.
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı sosial
mediada da böyük mübarizənin aparıldığını xatırladan F.Altun deyib: "Müharibə dövrü ərzində
biz də qardaşım, Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ilə informasiya cəbhəsində birgə mübarizə
apardıq. Nəticədə şanlı Zəfərin əldə olunmasına

töhfə vermiş olduq və şükürlər olsun ki, qalib
gəldik. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyir, bir
daha "Qarabağ Azərbaycandır" deyirəm”.
Türk Şurasının ilk toplantısının on il əvvəl
keçirildiyini qeyd edin F.Altun bildirib ki, bu
gün Türkiyənin qardaşlıq bağlarının daha da
gücləndirilməsi baxımından belə bir vacib
tədbirə evsahibliyi etdiyi üçün özünü xoşbəxt
sayır.

Günel MƏLIKOVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

İstanbul

Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin
işğaldan azad olunmuş sahəsində
piyada əleyhinə 1370 mina aşkarlanıb
Vətən müharibəsində dövlətimizin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasından,
o cümlədən Ermənistanla dövlət sərhədinin işğaldan azad edilməsindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq bu ərazilərdə zəruri sərhəd
müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması işləri davam etdirilir.

Müdafiə naziri hərbi qulluqçular
üçün yaradılan şəraiti və onların
mənəvi-psixoloji hazırlığını yüksək
qiymətləndirərək məmnunluğunu
ifadə edib. Nazir şəxsi heyətin sosial-

məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və
döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması ilə bağlı komandanlıq qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) mətbuat
mərkəzindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu
tədbirlər çərçivəsində sərhədboyu ərazilərdə
şəxsi heyətin və hərbi nəqliyyat vasitələrinin
təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması üzrə
mühəndis-istehkam bölmələri tərəfindən mina
və partlamamış döyüş sursatların axtarışı,
aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi fəaliyyətləri
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Sərhədçi istehkamçıların ötən dövrdə
Azərbaycan–Ermənistan sərhədi boyunca
ümumilikdə 211 hektar ərazidə, Azərbaycan-

İran dövlət sərhədinin işğaldan azad olunmuş
sahəsinin 77 hektar məsafəsində həyata keçirdiyi axtarış fəaliyyətləri nəticəsində ümumilikdə
1370 ədəd piyada əleyhinə, 1438 ədəd tank
əleyhinə mina, 218 partlamamış hərbi sursat,
50 silah və ləvazimat, 9560 müxtəlif çaplı sursat, partladıcı, alışdırıcı vasitə aşkarlanıb.
Hazırda azad olunmuş ərazilərdə minaların
və partlamamış döyüş sursatlarının aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi tədbirləri davam
etdirilir.

23 oktyabr 2021-ci il, şənbə

təyyarələrinin enib-uça biləcəyi
aeroport, dəmir yolu qovşağı, avtomobil yolları, bütün bu infrastruktur
qurulacaq. Dövlətimizin başçısı
deyib ki, Zəngilandan keçən Oxçuçay təbii fəlakət zonasıdır: “Oradan
götürülən analizlər göstərir ki,
zəhərli maddələrin həcmi bəlkə də
normanı 10 dəfə, 20 dəfə üstələyir.
Biz bu çayları da təmizləyəcəyik və
burada dağ-mədən sənayesi inkişaf edəcək. Vejnəli qızıl yatağını
ermənilər xarici şirkətlərlə birlikdə
qanunsuz istismar edirdilər. O xarici şirkətlərin məhkəməyə verilməsi
prosesinə start verdik”.
Prezident Zəngilan Hava
Limanı və Zəngəzur dəhlizi
məsələsinə də toxunaraq qeyd
edib ki, sovet vaxtında Zəngilan
hava limanı yox idi. Amma indi

“Azad edilmiş torpaqlarda birinci
“ağıllı kənd” layihəsi məhz Zəngilan
rayonunda həyata keçirilir. Artıq
bəzi binalar hazırdır və çalışacağıq
ki, gələn ilin əvvəli, bəlkə də bu
ilin sonu zəngilanlıları Zəngilana
köçürməyə başlayaq”.
Gördüyümüz kimi, dövlət
başçısının bu günlərdə Cəbrayıla,
Füzuliyə və Zəngilana səfəri
siyasi, iqtisadi prosesin sürətlə
getdiyi gerçəkliyini ortaya qoyur.
Cənab Prezidentin müntəzəm
olaraq işğaldan azad edilən
ərazilərə səfər etməsi, görülən
işlərin gedişatı ilə maraqlanması,
yeni infrastruktur layihələrinin
təməlini qoyması və buna özünün
nəzarət etməsi, Prezidentin
ilk növbədə həmin ərazilərdə
yaşayan soydaşlarımıza, sonra isə

Prezidentin Qarabağa səfərləri
regionun dirçəlməsinə xidmət edir
2020-ci ilin sentyabrda başlanan və noyabrda möhtəşəm
qələbəmizlə yekunlaşan Vətən müharibəsi nəticəsində
işğalda olan torpaqlarımız azad edildi. Bu azadlıq həsrətə,
nisgilə də son qoymuş oldu. Ordumuzun rəşadəti və Ali
Baş Komandanın əzmkarlığı, qətiyyəti sayəsində ərsəyə
gələn bu qələbə ilə Azərbaycan xalqı tarixi ədaləti bərpa
etmiş oldu.
Artıq bir ilə yaxındır ki, torpaqlarımız işğaldan azad edilmiş, həmin
bölgələrdə yeni infrastrukturun
yaradılması, quruculuq, bərpa
işləri geniş vüsət almaqdadır.
Proseslər sürətlə gedir. Əminik ki,
tez bir zamanda çiçəklənən, inkişaf
edən, minalardan təmizlənən, tam
təhlükəsiz torpaqlarımıza hər bir
azərbaycanlı ayaq basa biləcək,
köçkünlərimiz doğma el-obalarına
qayıda biləcəklər. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın həmin bölgələrimizə
artıq ənənə halını alan səfərləri
hər dəfə böyük bir uğurlu layihənin
təməlinin qoyuluşu ilə nəticələnir.
Bununla bütün bərpa-qurucluq
işlərinin dövlətin birbaşa qayığısı
və nəzarəti ilə əhatə olunduğunu göstərən cənab Prezident bir
daha sübut edir ki, tez bir zamanda Qarabağ əvvəlki şöhrətini
bərpa edəcək, yenidən füsunkar
yerlərimizdən birinə çevriləcək.
Bugünlərdə Prezidentin Füzuli
rayonuna, sonra isə Zəngilan rayonuna səfərləri də artıq sözügedən

ənənədən hesab olunur. Vətən
müharibəsində hərbi əməliyyatların
çox çətin getdiyi, xeyli şəhid və
yaralılarımızın olduğu bölgələrdən
biri də məhz, Füzuli rayonu idi.
Ermənilər 30 ilə yaxın müddətdə
bu bölgədə elə möhkəmlənmiş, elə
istehkam-bərkitmə işləri aparmışdılar ki, oranı dağıdıb keçmək,
o səddi aşmaq, əslində, müşkül
görünürdü. Lakin Milli Ordumuzun rəşadəti, əzmi sayəsində
ermənilərin orada qarşımıza
çıxardığı bu maneə bir neçə günün
içində puç oldu. Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin mərd, cəsur hərbçiləri
düşməni Füzulidə darmadağın
etdilər. Bununla Azərbaycan Füzuli
şəhərinə yenidən sahib oldu.
Füzulinin işğaldan azad
edilməsindən danışarkən, bir
simvolik məqama da diqqət
yetirilməlidir. Belə ki, bu rayonun
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin komandanlığı ilə azad
edilməsini ümummilli lider Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə 1993-cü ilin
dekabrı və 1994-cü ilin yanvarında
həyata keçirilmiş uğurlu Horadiz

əməliyyatının məntiqi davamı
hesab etmək olar. Yeri gəlmişkən,
Horadiz qəsəbəsinə şəhər statusu
verilib və işğal dövründə bu qəsəbə
qeyri-rəsmi olaraq Füzuli rayonunun mərkəzi olub.
Füzulinin azad edilməsi ilə
Azərbaycan Ordusunun Şuşaya
və digər işğal altında olan torpaqlara doğru böyük zəfər yürüşünün yeni mərhələsi başlandı.
Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham
Əliyev Füzuli–Şuşa yolunu Zəfər
yolu adlandırıb. Zəfər yolunun
tikintisi Azərbaycanın Qarabağda
və işğaldan azad edilmiş digər
ərazilərimizdə başladığı sürətli və
genişvüsətli bərpa, yenidənqurma
və nəhəng tikinti işlərinin ilk
müjdəçisi oldu. Belə bir çətin
şəraitdə, sıx minalanmış ərazilərdə
və keçilməz dağlıq relyefdə bu
yolun bir il ərzində inşa edilməsi
Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin
göstəricisidir.
Eyni zamanda, cəmi 8 ay
ərzində Füzulidə müasir standartlara uyğun və ən böyük
təyyarələri qəbul etməyə imkan
verən beynəlxalq hava limanının
tikintisi də dünya təcrübəsində
nadir hadisə hesab oluna bilər.
Artıq Füzulinin azad olunmasından
keçən 1 ildə görülmüş nəhəng
işlər bu ərazinin tezliklə ölkənin
aparıcı rayonlarından birinə
çevriləcəyinə şübhə yeri qoymur.

Füzuli o səbəbdən də önəmlidir
ki, bu bölgənin işğaldan azad
olunması ilə Azərbaycan özünün
cənub sərhədlərinə də nəzarəti
tam bərpa etdi və bu da ölkəmizin
müstəqilliyinin əsas atributlarından
biri kimi dəyərləndirilməlidir.
Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilanda
ziyalılar Prezidentlə görüşərkən
əsas məqam onların ümidlərinin
gerçəyə çevrilməsi, dövlətə, dövlət
başçısına olan inam, öz ata-baba
yurdlarına tezliklə baş tutacaq dönüşün möhtəşəm hisslərinin sözlə
ifadəsi idi. Ziyalılar torpaqlarımızın
azad edilməsi ilə fəxr etdiklərini,
oraların yenidən qurulacağına,
əvvəlkindən də yaxşı olacağına
əminliyini bildirirdilər. Oktyabrın 20də Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonunun
düşmənlərdən azad edilməsinin
bir illiyində bu rayona səfər edən
dövlətimizin başçısı bildirdi ki, bu
gün həm zəngilanlılar, həm də bütün xalqımız üçün əbədi Zəfər günü
kimi qalacaq. Çünki azad edilmiş
hər bir şəhərin azad olunma günü
tarixi Zəfər Günüdür. Moskvada
Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan
baş nazirləri müavinlərinin
növbəti dəfə görüşəcəyini
bildirən ölkə rəhbəri qeyd edib
ki, bizim mövqeyimiz bir daha
orada səslənəcək. Zəngilanda
müasir logistika-nəqliyyat mərkəzi,
yük təyyarələrinin, sərnişin

Azad edilmiş bölgələrimizə
ali diqqətin nümayişi
Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın
son günlərdə Cəbrayıl, Füzuli və Zəngilan rayonlarına səfərləri,
rayon ictimaiyyəti nümayəndələri ilə görüşləri regionun
inkişafına dövlətin ali diqqətinin bariz nümunəsidir. Bu səfərlər,
eyni zamanda, həm iqtisadi, həm də mənəvi-siyasi baxımdan
müstəsna önəm daşıyır. Ötən il məhz oktyabr ayında şanlı
ordumuz tərəfindən Hadrut qəsəbəsinin, Cəbrayıl, Füzuli,
Zəngilan, Qubadlı rayonlarının erməni işğalından azad edilməsi
müasir tariximizə yeni əlamətdar günlərin yazılması ilə
nəticələnib. Bu əlamətdar günləri həmin rayonların ictimaiyyət
nümayəndələri ilə birgə qeyd edən dövlətimizin başçısı bununla
dünyaya bir daha göstərir ki, Azərbaycan xalqının birliyi
sarsılmazdır. Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, professor Aqiyə
Naxçıvanlı bildirib.
Deputat qeyd edib ki, bu gün Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında, eləcə də, o rayonların kəndlərində
aparılan ifrastrukturun yenilənməsi
prosesi, bərpa və quruculuq işləri
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi
qüdrətinin, iqtisadi inkişaf konsepsiyasının mövcudluğunun göstəricisidir.
Hələ işğal dövründə də Prezident
İlham Əliyev Azərbaycan xalqına
müraciətlərində, keçmiş köçkünlərlə
keçirdiyi görüşlərdə hər dəfə deyirdi
ki, biz nəyin bahasına olursa-olsun,
torpaqlarımızı azad etməliyik və
əgər lazım olsa, güc tətbiq etməklə
öz torpaqlarımızı geri qaytaracağıq.
Biz həmin günləri, dövlət başçısının
bu fikirlərini yaxşı xatırlayırıq. Bəli,
belə də oldu. Hər dəfə olduğu kimi,
dövlətimizin başçısı bu vədinə də
əməl etdi. Nə işğal dövründə, nə də
müharibə dövründə bütün təzyiqlərə,
bəyanatlara baxmayaraq, Azərbaycan
Prezidentinin polad iradəsinin, xalqımızın yenilməz əzminin qarşısında
heç bir qüvvə dayana bilmədi. Şanlı

Azərbaycan Ordusu erməni işğalçı
qoşunlarını darmadağın etdi və bütün
dünyaya xalqımızın böyüklüyünü nümayiş etdirdi. Dövlətimizin başçısının
dediyi kimi, bu şanlı qələbə çoxəsrlik
Azərbaycan tarixində əbədi yaşayacaqdır.
Bu gün Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl
şəhərləri və kəndləri sürətlə bərpa
edilir. Dövlət başçısı Zəngilana səfəri
zamanı da qeyd etdi ki, burada müasir logistika-nəqliyyat mərkəzi, yük
təyyarələri, sərnişin təyyarələri, dəmir
yolu qovşağı, avtomobil yolları, infrastruktur qurulacaq. İndi Zəngilanın
yeni dövrü başlanır. Şəhərin baş planı
hazırlanır. Bir xarici şirkət müsabiqədə
qalib gəldi və hesab edirəm ki, yaxın
aylarda baş plan təqdim ediləcək.
Dövlətimizin başçısı deyib ki, burada
təbii gözəllik nəzərə alınaraq müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq.
Azad edilmiş torpaqlarda birinci
“ağıllı kənd” layihəsi məhz Zəngilan
rayonunda həyata keçirilir. Artıq bəzi
binalar hazırdır və çalışacağıq ki,

gələn ilin əvvəli, bəlkə də bu ilin sonu
zəngilanlıları Zəngilana köçürməyə
başlayaq.
Həqiqətən də ötən bir ilə nəzər
saldıqda, bu istiqamətdə böyük işlərin
görüldüyünün şahidi oluruq. Heç
bir şübhə ola bilməz ki, azad edilmiş bütün torpaqlarda həyat bərpa
olunacaq, vətəndaşlar öz doğma
ocaqlarına qayıdacaqlar. Bir il ərzində
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan dövləti çox genişmiqyaslı
quruculuq işləri ilə, eyni zamanda,
şəhər və kəndlərimizin bərpası ilə
də məşğul olub. Birinci infrastruktur
layihələri də məhz Füzulidə başlamışdır. Yeri gəlmişkən, dövlətimizin başçısı və birinci xanım oktyabrın 17-də
Füzuliyə səfər çərçivəsində Rəqəmsal
Stansiya İdarəetmə Mərkəzinin və
çoxmənzilli yaşayış məhəlləsinin
təməlqoyma mərasimlərində iştirak
etdilər.
Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycanın iqtisadi qüdrətini və
xalqımızın yaradıcı ruhunu nümayiş

nəinki hava limanı, beynəlxalq
hava limanı olacaq və Zəngilan
ölkəmizin nəqliyyat-logistika
mərkəzinə çevriləcək. Zəngəzur
dəhlizi buradan keçir, dəmir yolu
çəkilir, Horadiz-Ağbənd avtomobil
yolu tikilir. Zəngəzur dəhlizinin
açılması ilə bağlı son hadisələr
onu göstərir ki, istədiyimizə nail
oluruq. Dövlət başçımız dedi: “Biz
Ordumuzu gücləndirdik, iqtisadiyyatı gücləndirdik, beynəlxalq
mövqelərimizi genişləndirdik
və istədiyimizə nail olduq, tarixi
ədalətə nail olduq. Bu gün sizinlə
bərabər, mən dördüncü dəfədir ki,
Zəngilana gəlirəm. Bu, hamımızın
qələbəsidir, Azərbaycan xalqının
qələbəsidir. Çünki xalqımız bu
işğal dövründə əyilmədi, vəziyyətlə
barışmadı, öz doğma torpaqlarını unutmadı. Hətta bu torpaqları
görməyən gənclər də bu torpaqların azad edilməsi eşqi ilə yaşamışlar və ölümə gedən də məhz onlar
oldu. Birinci sırada gedən məhz
o uşaqlar idi ki, işğaldan sonra
dünyaya gəldilər və bəlkə də işğal
dövründə onların 5-10 yaşı var idi.
Yəni bu onu göstərir ki, xalqımız bu
müqəddəs Zəfər Gününü gözləyirdi
və bütün çətinliklərə baxmayaraq,
bütün əzab-əziyyətlərə baxmayaraq bu günü gözləyirdi və inanırdı
ki, bu gün gələcək”.
Dövlətimizin başçısı deyib ki,
bu təbii gözəlliyi nəzərə alaraq müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq:

etdirən ən bariz nümunələrdən biri
də cəmi 8 ay ərzində inşa edilmiş
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanıdır. Dövlətimizin başçısının Füzuli
ictimaiyyəti ilə görüşü zamanı etdiyi
çıxışında dediyi kimi, bəlkə də dünya
praktikasında, dünya tarixində belə
qısa müddət ərzində, minalanmış
ərazidə beynəlxalq hava limanları
tikilməmişdir.
Professor əlavə edib ki, işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə aparılan
quruculuq işlərinin bütün keçmiş
məcburi köçkünlərin tezliklə öz
doğma torpaqlarına qayıda bilmələri
üçün həyata keçirildiyi və bu günün
Azərbaycan Prezidentinin həmin
ərazilərə etdiyi hər səfəri ilə bir daha
təsdiqini tapır: “Bu gün işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə görülən bütün işlər
yalnız bir məqsəd naminə – keçmiş köçkünlərin tezliklə öz doğma
torpaqlarına, dədə-baba yurdlarına qayıda bilmələri üçün həyata
keçirilir. Azərbaycan Prezidentinin
həmin ərazilərə mütəmadi səfərləri,
dövlətimizin başçısının öz əli ilə
qoyduğu hər bir təməl daşı isə həmin
günü daha da yaxınlaşdırır. İstər
Zəngilan, istərsə də digər bölgələrimiz
erməni vandalizmindən, işğalçı
qüvvələrin törətdikləri vəhşiliklərdən
çox zədə almış, xeyli dağıntılara
məruz qalmışdır. Hətta Zəngilanda elə
kəndlər var ki, onlar tamamilə məhv
edilmişdir. Elə təkcə bununla bir daha
əmin olmaq mümkündür ki, erməni
faşizminin mahiyyəti, məzmunu nədir.
Təəssüf ki, 27 illik işğal dönəmində
dünya birliyi ermənilərin bu
cinayətlərinə göz yumdu, ikili standartlar sərgiləməkdən belə çəkinmədi. Lakin Azərbaycan Ordusu 27 ildən sonra
BMT-nin qətnamələrini təkbaşına
icra edərək, öz torpaqlarını düşmən
tapdağından azad etdi. Şübhəsiz ki,
Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan
ərazilərində həm hərbi, həm də
insanlıq əleyhinə cinayətlər törədib və
bütün bunlara görə mütləq beynəlxalq
məhkəmələrdə cavab verməlidir”.

Təqdim etdi:
Anar ƏLI, “Xalq qəzeti”

həmin ərazilərə nə qədər önəm
verdiyinin göstəricisidir. Xalqımız
Prezidentin bu addımlarını
görür və yüksək qiymətləndirir.
Ona görə də, bu gün hər bir
soydaşımız Prezidentin işğaldan
azad olunan torpaqlara səfərini
böyük həyəcanla gözləyir. Çünki,
hər kəs bilir ki, Prezidentimizin
regiona səfərləri işğaldan azad
olunan Azərbaycan torpaqlarında
hər dəfə hansısa böyük inkişafa
hesablanan layihənin başlanğıcının
qoyulmasıdır. Bu isə xalqımızı
fərəhləndirir, sevindirir və
bölgənin sabahına olan inamını
möhkəmləndirir.
Bu gün məhz cənab Prezidentin
uzaqgörən siyasəti nəticəsində
Azərbaycan güclü iqtisadiyyata
malik bir dövlətə çevrilməkdədir.
İşğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə aparılan abadlıqquruculuq işləri həm də ölkəmizin
iqtisadi qüdrətinin göstəricisidir. Bu
gün aparılan işlər onu göstərir ki,
Azərbaycan Prezidentinin bütün
fəaliyyəti soydaşlarımızın işğaldan
azad olunmuş torpaqlara “Böyük
Qayıdışı”na töhfə verir, xalqın birliyi
və Vətənin bölünməzliyinə xidmət
edir.
Prezident İlham Əliyev Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur torpaqlarına
səfərlərində böyük layihələrin
əsasını qoymaqla yanaşı, qətiyyətli
çıxış və ismarıcları ilə də düşmənə
gözdağı verir, revanşist qüvvələrə
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baş qaldıracaqları təqdirdə “Dəmir
yumruq”la əziləcəklərini bildirir.
Bu gün Bakı şəhərindəki Hərbi
Qənimətlər Parkında, eləcə də
bu il 27 sentyabrda Prezident,
Müzəffər Ali Baş Komandan və
Birinci vitse-prezident tərəfindən
əsası qoyulmuş Vətən Müharibəsi
Memorial Kompleksində və
Zəfər Muzeyində Ermənistanın
məğlubiyyəti əyani şəkildə
göstərilir və göstəriləcəkdir.
Əgər hər hansı təxribat olarsa,
Ermənistan ordusuna məxsus olan
qalan arsenalın da şanlı Ordumuz
tərəfindən məhv ediləcəyi, hərbi
qənimət olaraq götürüləcək
texnikanın Qənimətlər Parkına
gətiriləcəyi heç kəsdə şübhə
doğurmur. Əlbəttə, Ermənistanın
başqa yolu yoxdur, istənilən
təxribatdan çəkinməli, eləcə də
qıcıqlandırıcı mövqe bildirmək
əvəzinə sülh yolunu tutmalı, 10
noyabr Bəyanatındakı bəndlərə
əməl etməlidir.
Bu gün şimal qonşumuz Rusiya
ilə uzun illərdir qurulmuş dostluq
münasibəti hər kəsə məlumdur.
Ermənistan və onun havadarlarının bu münasibətə kölgə salmağa cəhd etməsi hər zaman
fiaskoya uğramışdır. Gürcüstanla
qurulan müttəfiqlik və əməkdaşlıq
münasibətləri də hər zaman öz
uğurlu nəticəsini verir. Regionda
həyata keçirilən layihələrdə birgə
iştirak isə hər iki dövlətin xeyrinədir.
Ümid edirik ki, hər bir dövlət legitim
hüquqlarımıza hörmətlə yanaşacaq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü,
sərhədlərinin toxunulmazlığı kimi
istər beynəlxalq hüquqla təsbit
edilmiş, istərsə də xalqımızın
vahid məqsədi olaraq formalaşmış məfhumlara toxunmağa
cəhd etməyəcəkdir. Təklif edilmiş sülh danışıqlarının şərtlərinə
Ermənistanın riayət etməsi, eləcə
də Zəngəzur dəhlizinin açılması prosesinin sürətləndirilməsi
istiqamətində işlər görülməlidir.
Bu, üçtərəfli bəyanatda öz əksini
tapıb. Ölkəmiz istər qonşu, istərsə
də digər dövlətlərlə yalnız dostluq, əməkdaşlıq münasibətlərinin
qurulmasının, eləcə də bütün
ölkələrin bir-birinin suverenlik, ərazi
bütövlüyünə hörmətlə yanaşmaq prinsipinə riayət edilməsinin
tərəfindədir.
Beləliklə, Prezident İlham
Əliyevin işğaldan azad edilmiş
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur torpaqlarına səfəri regionun yenidən
dirçəldilməsi və oralara həyatın
bir növ yenidən qaytarılmasıdır.
Bu səfərlər, əsası qoyulan nəhəng
layihələr, eyni zamanda bir il əvvəl
tarixi ədalətin bərpa edilməsi
nəticəsində əsl sahibinə qaytarılan
yurd yerlərimizin bir də heç zaman
düşmən məkrinin qurbanı olmayacağı anlamı daşıyır.

Adil ƏLIYEV,
Milli Məclis sədrinin müavini

Azərbaycan məcburi köçkünlərin
qayıdışı üçün yeni model təklif edir
İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza məcburi köçkünlərin qayıdışına
hazırlıq işləri davam etməkdədir. Artıq Böyük Qayıdışa start verilmişdir. Cənab
Prezident Cəbrayıl rayonu nümayəndələri ilə görüşündəki çıxışında dedi:
“Bizim Böyük Qayıdışımız Cəbrayıldan başlamışdır”. Kəndlərimiz, şəhərlərimiz
bərpa edildikcə, məcburi köçkünlərin də bu yerlərə dönməsi təmin ediləcək.
Bunun üçün yeni layihələr, planlar hazırlanır.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini
Fuad Hüseynov BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinin 72-ci
sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti
adından çıxış edib. Dövlət Komitəsindən
verilən məlumata görə, sessiya iştirakçılarına Ermənistanın işğalçılıq və deportasiya
siyasəti, bunun nəticəsində Azərbaycanda
məcburi köçürülməyə məruz qalmış 1 milyondan çox insan haqqında məlumat verilib.
Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlərlə
iş sosial sahədə həyata keçirilən dövlət
siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir, onların sosial problemlərinin həllinə daim xüsusi
diqqət yetirilir. Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva bu kateqoriyadan olan vətəndaşlara
həssas və qayğıkeş münasibət göstərir.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2020-ci ilin sentyabrında Ermənistanın növbəti təxribatına
cavab olaraq Azərbaycan Ordusu əks-hücum
əməliyyatına başlayıb. 44 günlük Vətən
müharibəsində qazanılan qələbə təxminən
30 ildir davam edən bu münaqişənin həlli
istiqamətində son nöqtəni qoyub. Bu qələbə
nəinki ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizi bərpa edib, eyni zamanda yüz minlərlə
həmvətənimizin öz doğma yurduna qayıdışı
üçün zəmin yaratmışdır. Azərbaycanda artıq
Dağlıq Qarabağ adlı siyasi və coğrafi yer mövcud deyil. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı
fərmanla Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları yaradılıb. Hazırda Azərbaycan
dövləti qarşısında işğaldan azad olunmuş
ərazilərin bərpasını, dayanıqlı inkişafını və
məcburi köçkünlərin daimi yaşayış yerlərinə
qayıdış və reinteqrasiyasını təmin etmək kimi
şərəfli vəzifə durur. Ölkəmizin iqtisadi inkişafına dair əsas məsələlər “Azərbaycan 2030:

sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də
öz əksini tapıb.
Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
təhlükəsizlik tədbirləri görüldüyü, infrastruktur
layihələri icra edildiyi bildirilib, “ağıllı kənd”,
“ağıllı şəhər” layihələrinə üstünlük veriləcəyi
haqqında məlumat verilib. Eyni zamanda,
nəzərə çatdırılıb ki, Ermənistan 30 ilə yaxın
müddətdə işğalda saxladığı Azərbaycan torpaqlarının geniş miqyasını, hətta hərbi təyinatı
olmayan torpaqları da minalayıb. İndiyədək
Ermənistan minalanmış xəritələri tam olaraq
təhvil verməkdən imtina etməklə, fundamental
insan haqlarını, xüsusilə insanların yaşamaq
hüququnu kobud şəkildə pozur.
Bildirilib ki, Azərbaycan dövləti postmünaqişə bərpası, reinteqrasiyası və keçmiş
məcburi köçkünlərin qayıdışı ilə bağlı yeni
dünyəvi model təqdim edəcək. İşğaldan
azad olunmuş ərazilər cənnətə çevriləcək.
Yenidənqurma zamanı beynəlxalq təşkilatların
dəstəyi bizim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Azərbaycan tərəfi miqrasiya və qaçqın problemləri ilə bağlı götürdüyü bütün
beynəlxalq öhdəlikləri ədalətli və konstruktiv əməkdaşlıq ruhunda yerinə yetirmək
üçün ciddi səylər göstərir, BMT QAK-la və
digər beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığı
bundan sonra da davam etdirməyə hazırdır. Azərbaycan tərəfi qaçqın və məcburi
köçkünlərin könüllü, təhlükəsiz və ləyaqətli
şəkildə geri qayıtması prosesini 10 noyabr
2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq
BMT QAK-ın dəstəyi ilə beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri, xüsusən də dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət əsasında
həyata keçirməyi planlaşdırır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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23 oktyabr 2021-ci il, şənbə

Əliyeva işğaldan azad olunmuş
Zəngilan rayonuna səfər etdi.
Prezident Zəngilan şəhərində
müqəddəs Azərbaycan Bayrağını qaldırdı. Qələbədən sonra
Zəngilan rayonuna 4 dəfə səfər
etmiş ölkə Prezidenti, aparılan bərpa və quruculuq işlərinə
bilavasitə nəzarət edir.

Tanrımızdan, taleyimizdən, dövlətimizdən,
ordumuzdan çox razıyıq – torpaqlarımızın işğaldan
azad olunduğu günlər ard-arda düzülüb: hər gün
bir bayramdır! Dövlət başçımız – müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev əks-hücumun başlandığı 27
sentyabrda, şəhidlərimizi möhtəşəm anma tədbirində –
yürüşdə iştirak etdi. Cənab Prezident Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanının, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyeva Gəncədə şəhid olmuş körpənin portretini
götürmüşdülər. Bütövlükdə, Vətən müharibəsinin bütün
şəhidləri dərin ehtiramla yad edildi. Sonrakı günlərdə isə
xüsusi strateji önəmi olan böyük yaşayış məntəqələrinə
səfər edən ali dövlət rəhbərliyi, məhz o torpaqların
azad olunmasının birinci ildönümünü yerində qeyd
etdi. Hər səfərdə ötən illərə qiymət verildi, bugünümüz
dəyərləndirildi, gələcək planlar açıqlandı. Suqovuşan,
Talış, Ağoğlan (Hadrut), Tuğ, Cəbrayıl, Füzuli...
İşğaldan azadlığa, azadlıqdan abadlığa, zülmətdən
işığa sürətli və keyfiyyətli keçid necə olur? – Bunu
Azərbaycan göstərir, qurur yaradır.
Oktyabrın 20-si Zəngilan
şəhərinin azad olunduğu gündür!
Ermənistanla dövlət sərhədi boyu
azad olunan ilk şəhərimiz də, ilk
rayonumuz da məhz Zəngilan
oldu. Üstəlik, Zəngilan İranla
da dövlət sərhədimiz üzərində
yerləşən son rayonumuzdur.
Zəngilanın azad olunması
fövqəladə önəm daşıyırdı. Həm
İranla dövlət sərhədinə nəzarət
tam bərpa olundu, həm də
Ermənistanla dövlət sərhədinə
yetişdik!
Yeri gəlmişkən, oktyabrın 20-də dövlət başçısı İlham
Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva Zəngilana
səfər edərək, bir sıra infra
struktur layihələrin açılışında və
təməlqoyma mərasimlərində iştirak etdilər. Rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələrini salamlayan
Prezident İlham Əliyev dedi:
“Xoş gəlmisiniz Zəngilana. Uzun
fasilədən sonra – 27 il erməni
işğalından sonra artıq Zəngilan
Vətənə qayıtdı, qaytardıq. Şanlı
ordumuz qəhrəmanlıq göstərərək
Zəngilan şəhərini və bir neçə
kəndi məhz düz bir il bundan
əvvəl işğalçılardan azad etdi və
beləliklə, 27 illik işğala son qoyuldu. İndi mən “Xoş gəlmisiniz!”
deyirəm, çünki mən sizi dəvət
etmişəm ki, bu gözəl tarixi birlikdə
burada qeyd edək. Amma bundan
sonra mən Zəngilana gələndə
zəngilanlılar “Xoş gəlmisiniz!”
deyəcəklər”.
Dövlət başçısı Zəngilana
keçən ilin dekabrında gəldiyi
zaman əzəmətli dağlar, çaylar
olan bu diyara heyran olduğunu
bildirdi. Zəngilanın yeni dövrünün
başladığını, şəhərin baş planının artıq hazırlandığını diqqətə
çatdırdı və dedi: “Bu təbii gözəllik
nəzərə alınaraq müasir, çox gözəl
bir şəhər qurulacaq, həmçinin
də kəndlər. Siz də bilirsiniz ki,
azad edilmiş bütün torpaqlarda birinci “Ağıllı kənd” layihəsi
məhz Zəngilan rayonunda həyata
keçirildi. Aprel ayında Ağalı
kəndinin təməli qoyuldu. Bu gün
mən buraya gəlməzdən əvvəl işin
gedişatı ilə tanış oldum. Artıq bəzi
binalar hazırdır və çalışacağıq
ki, gələn ilin əvvəli, bəlkə də bu
ilin sonu zəngilanlıları Zəngilana
köçürməyə başlayaq”.
Biz də, öz növbəmizdə,
Zəngilanın azad olunmasının
birinci ildönümündə, ilk sırada, zəngilanlıları, respublikamızın bütün vətəndaşlarını,
dünya azərbaycanlılarını,
Azərbaycansevərləri, haqqədalətin təntənəsinə xidmət edən
hər kəsi ürəkdən təbrik edir,
alqışlayırıq! Əlbəttə, ən böyük
alqışımız şəhidlərimizin ruhlarınadır! Şəhidlərimizin əziz ruhu
qarşısında dərin ehtiramla baş
əyirik! Yaralı qazilərimizə şəfalar,
müharibənin bütün iştirakçılarına möhkəm cansağlığı, uğurlar
diləyirik! Dövlətimizə, dövlət
başçımıza, silahlı qüvvələrimizə

sayğımız sonsuzdur!
Zəngilan şəhərinin azad
olunmasının birinci ildönümü
ərəfəsində baş vermiş önəmli
hadisələrə qısaca diqqət yetirək:
Prezident İlham Əliyev
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət
Başçıları Şurasının 2021-ci il 15
oktyabr tarixində keçirilmiş iclasında tarixi çıxış etdi. Prezidentin
çıxışının əsas müddəalarını bu
şəkildə sıralaya bilərik:
– “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”
artıq keçmişdə qalıb. Azərbaycan
Respublikası öz ərazi bütövlüyünü
bərpa edib. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının işğalçı qüvvələrin
Azərbaycan ərazisindən (dərhal,
qeyd-şərtsiz və tamamilə!) çıxarılmasını tələb edən qətnamələrini
Azərbaycan Ordusu özü yerinə
yetirib. Ermənistanın 30 illik işğalına hərbi-siyasi yolla son qoyulub;
– 2020-ci il noyabrın 9-dan
10-na keçən gecə Rusiya və
Azərbaycan prezidentlərinin,
Ermənistanın baş nazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanat 44 günlük
müharibənin bitməsinin elanı oldu.
Bəyanat hər iki tərəfdən minlərlə
insanın ölümündən qaçmağa
imkan yaratdı. Bu sənədə uyğun
olaraq Ermənistan öz işğalçı
qüvvələrini Ağdam, Laçın və
Kəlbəcər ərazisindən çıxarmaq
haqqında öhdəlik götürdü, interval
verdi və onu 1 dekabradək icra
etdi.
– Azərbaycan qalib ölkədir və
bir qalib ölkə olaraq keçmiş işğalçı
ilə qonşuluq münasibətlərini normallaşdırmağa hazırdır. Bundan
ötrü uğursuz dövlət – məğlub
Ermənistan öz üzərində düşən
tarixi öhdəlikləri yerinə yetirməli,
qacılmaz çağırışlara olumlu cavab
verməlidir. Məsələn, azad edilmiş ərazilərin minalardan daha
sürətlə təmizlənməsi üçün mina
xəritələrini təxirə salmadan və
əskiksiz verməlidir. Azərbaycan
ərazisinə əsassız iddialardan,
bəhanələrdən tam imtina etdiyini
ərazi bütövlüyünü tanımaqla aydın
ifadə etməlidir.

***

Digər önəmli hadisə 2021-ci
il oktyabrın 11-də Qoşulmama
Hərəkatının 60 illiyinə həsr edilmiş
Yüksək Səviyyəli Toplantı ilə
bağlıdır. Azərbaycan Prezidenti,
Qoşulmama Hərəkatının sədri
İlham Əliyev toplantıda çıxış
edərək, bütün dünyaya mühüm
ismarıclar verdi. Buraya, ilk sırada
dayanıqlı sülhü və ölkələrarası
dialoqu təşviq edən təşəbbüslər
və onların dəyərləndirilməsi
daxildir. “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi”nin keçmişdə qaldığı
bu platformada bir daha bildirildi.
Azərbaycan Prezidenti respublikamızın ərazi bütövlüyü və
suverenliyinin QH-yə üzv dövlətlər
tərəfindən daim dəstəklənməsini
münasibətlərimizin davamlı olması
üçün zəmin adlandırdı. 44 günlük
müharibə zamanı BMT TŞ-nin
qeyri-daimi üzvləri olan yeddi QH
üzvünün Azərbaycana verdiyi

Əvəzsiz layihələr

Zəngilandan Naxçıvana,
Türkiyəyə yol görünür...
dəstək unudulmaz, tarixi önəm
daşıyan hadisədir. Prezident
belə xarakterizə etdi: “Onlar BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü
ildə qəbul etdiyi qətnamələrinə
istinadın edilmədiyi birtərəfli
mətbuat açıqlamasının qəbul
edilməsinə imkan vermədilər.
Bununla da, həmin ölkələr Qoşulmama Hərəkatının sənədlərindən
qaynaqlanan Hərəkatın prinsipial
mövqeyinə möhkəm sadiqliyini
nümayiş etdirdilər”.

***

Prezidentin İtaliyanın nüfuzlu
“La Repubblica” qəzetinə 2021-ci
il 7 oktyabr tarixli müsahibəsi də
iki mühüm platformada – MDB
və QH toplantılarındakı ismarıclarla səsləşir. Dövlət başçısı
postmüharibə dövrü və yeni
gerçəkliklər, Rusiya sülhməramlı
qüvvələri ilə bağlı həllini gözləyən
müəyyən məsələlər barədə
fikirlərini bölüşüb: “Hazırda Rusiya
sülhməramlılarının məsuliyyət
zonasında olan ərazilərimizə səfər
etmək üçün Azərbaycandan icazə
almalı olan əcnəbilər məsələsi
var. Qarabağa səfər edən dırnaqarası turistlərin sayı kəskin
şəkildə azalsa da, bəzi əcnəbilər
hələ də bizim ərazimizə, Rusiya
sülhməramlılarının olduğu yerlərə
qanunsuz daxil olurlar. Bu məsələ
Rusiyanın səlahiyyətli orqanlarının, Müdafiə Nazirliyinin diqqətinə
çatdırılıb ki, buna son qoyulsun.
Bu və bəzi digər məsələlər öz
həllini tapmalıdır”.
Prezident “La Repubblica”ya
daha nələr deyib?
– Azad edilmiş ərazilərlə bağlı
xüsusi investisiya proqramı qəbul
edilib. Cari il üçün nəzərdə tutulmuş məbləğ təqribən 1,3 milyard
ABŞ dolları təşkil edir.
– İtaliya bərpa-quruculuq
işlərinə cəlb edilən ilk
ölkələrdəndir;
– Azərbaycan əsasən diqqətini
Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu hissəsi olan Trans – Adriatik
boru xəttinin başa çatdırılmasına
yönəldib;
– Azərbaycanın xarici
siyasətinin başlıca prinsi-

pi müstəqillikdir. Heç bir ölkə
Azərbaycanın qərarlarına təsir
edə bilməz. Azərbaycan öz
sərhədlərinə hörmətlə yanaşılmasını istəyir;
– Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq
perspektivlərinə gəldikdə isə
Avropa Birliyi ilə işbirliyimizin
enerji kimi ənənəvi sahələri var.
Güney Qafqazda postmüharibə
dövrünün inkişafında da Avropa
Birliyinin rolu gündəlikdə olan
məsələlərdəndir.
– Əldə olunan uğurları və
Azərbaycanın artan nüfuzunu
qəbul etməyən qüvvələrin informasiya təxribatları mövcuddur.
Siyasi konyunkturadan asılı olaraq
Qərbdə bəzi qüvvələr vaxtaşırı
Azərbaycanı gözdən salmaq,
onun mövqeyini zəiflətmək üçün
müxtəlif iftiralardan və böhtanlardan istifadə etməyə çalışır. Lakin
“Mən Azərbaycanı, onun suverenliyini, müstəqilliyini, seçimini
ömrümün sonuna qədər müdafiə
edəcəyəm!”
MDB və QH toplantılarında
çıxışlarda, nüfuzlu italyan nəşrinə
müsahibədə (eləcə də, ötən
günlər Füzuli şəhərinin təməl
daşının qoyulma mərasimində)
verilən ismarıclar fonunda yenidən
Zəngilana qayıdaq.

Zəngilan rayonu
Zəngilan rayonu Ermənistanın
silahlı qüvvələri tərəfindən
(əlbəttə, güclü havadarlarının
hərbi-siyasi dəstəyi ilə) 30 ok
tyabr 1993-cü ildə işğal edilmişdi.
Rayon işğal edilərkən 1 şəhər,
5 qəsəbə və 83 kənddən ibarət
olub. Rayonun sahəsi 730 kvadrat
kilometr, əhalisi 45 mindən çox
olub. İşğaldan sonra Zəngilan
rayonunun əhalisi məcburi olaraq
respublikanın 43 rayonunda
müvəqqəti məskunlaşıb. Şimaldan
Qubadlı, gündoğardan Cəbrayıl
rayonu, güneydən Araz çayı boyunca İran, günbatan səmtdənsə,
Ermənistanın (102 il öncəyədək
Azərbaycana məxsus olan tarixi
torpaqlarımız) Mehri və Qafan
rayonları ilə həmsərhəddir. Rayon
dağətəyi ərazidə yerləşməklə

iqtisadi cəhətdən əsasən kənd
təsərrüfatı istiqamətli olmuşdur.
Zəngilanın işğalı nəticəsində
dağıdılmış tarixi və dini memarlıq
abidələrinə nəzər salaq.
Tarixi-dini abidələr: İmam
Hüseyn məscidi (XVII yüzil),
Məscid (XIX yüzil) – Malatkeşin
kəndi, Məscid (XIX yüzil) – Qırıq
Muşlan kəndi, Məscid (XIX yüzil)–
Muşlan kəndi, Məscid (XIX yüzil)–
Rəzdərə kəndi, Alban kilsəsi –
Xanazor və Yeməzli kəndləri;
Ziyarətgahlar: Səkkizguşəli
türbə (XIV yüzil) – Məmmədbəyli
kəndi, Ziya Baba ocağı – Ağkənd
kəndi, Xanazur türbəsi – Bartaz kəndi, Xanazor piri – Bartaz
yaxınlığında, Soltan Heydər
piri – Bartaz dağında, Günqışlaq
piri – Günqışlaq kəndi, İzzə piri
– Hacıllı kəndi, Hacallı (Hacıallı)
günbəzi– Hacıllı kəndi, Buqakar
piri – Leyfaz kəndi, Məlikli Hacı
Mir Məhəmməd ocağı – Məlikli
kəndi, Veysin piri – Pirveyis
kəndi, Seyid Musa ocağı – Sobu
kəndi, Qaradağlı piri – Şəfibəyli
kəndi, Yal piri– Vejnəli kəndi, Yel
piri– Vejnəli kəndi, Soltan ocağı –
Yeməzli kəndi, Şəhid Məhəmməd
yeri – Yeməzli kəndi, Dəvəcüneyt
piri– Zəngilan şəhəri, Məmməd
bəyin türbəsi – Məmmədbəyli
kəndi;
Tarixi memarlıq abidələri:
Şərifan abidələri (IX – XVI yüzil) – Şərifan kəndi, Şəhri Şərifan
yaşayış yeri (orta yüzillər) – Hacallı kəndi, Ağca Aşıq yaşayış yeri
(orta yüzillər) – Qumlaq kəndi, Qız
qalası (orta yüzillər) – Qumlaq
kəndi, Qəsr qalası (orta yüzillər)–
Oxuçuçayı, Sərdabə (XIII y üzil)–
Şərikan kəndi, Sərdabə (XIV
yüzil) – Yenikənd kəndi, Hacallı
dairəvi bürcü (XIV yüzil) – Hacallı
kəndi, Körpü (XIX yüzil) – Hacallı
kəndi, Hacalı qülləsi (XIV yüzil)–
Məmmədbəyli kəndi, Nekropol
(b.e.ö. VI – IV yüzillər) – Quyudərə
Xəştab kəndi, Küp qəbirlər (b.e.ö.
IV – II yüzillər) – Yeməzli kəndi,
Koroğlu daşı (VII – VIII yüzillər)–
Ağ oyuq düzü, Bartaz Qız qalası
(XIV yüzil) – Bartaz kəndi, Şərifan
sərdabəsi (XII yüzil) – Şərifan

kəndi, Tağlı körpüsü (XVI yüzil) – Sobu kəndi, Yəhya ibn
Məhəmməd əl-Hoca məqbərəsi –
Məmmədbəyli kəndi...

Zəngilan uğrunda
döyüşlər
2020-ci il sentyabrın 27-də
başlayan Vətən müharibəsində
Zəngilan rayonunun gündoğanında yerləşən Cəbrayıl rayonunda
düşmən qüvvələrinə aığr zərbələr
vurularaq 30-dan çox yaşayış
məntəqəsinin işğaldan azad
edilməsi, şanlı hərbçilərimizin
Zəngilan rayonunun inzibati
hüdudlarına çatmasına imkan
yaratmış oldu. Silahlı qüvvələrimiz
18 oktyabrda Zəngilan rayonunun azad edilməsi uğrunda
əməliyyata başladı. Zəngilan
uğrunda döyüşlər Sərhəd Qoşunlarımızın komandanlığı ilə aparılırdı. Oktyabrın 20-də Prezident
İlham Əliyev xalqa növbəti dəfə
müraciət etdi: Zəngilan rayonunun
Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli,
Həkəri, Şərifan, Birinci Muğanlı
və Zəngilan şəhəri işğaldan azad
edilmişdir! Zəngilan döyüşlərinin
nəticəsində Zəngilan şəhəri,
rayonun 4 qəsəbəsi və 49 kəndi
işğaldan azad edildi. Dövlətimiz
Zəngilan uğrunda döyüşlərdə
iştirak edənlərin şücaətini yüksək
qiymətləndirib.
2020-ci il noyabrın 26-da
“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı təsis edildi.
Zəngilan rayonunun işğaldan azad
edilməsi uğrunda aparılmış döyüş
əməliyyatlarına qatılaraq, şəxsi
igidlik və şücaət nümayiş etdirmiş
hərbçilərimiz bu medala layiq
görülür. Bugünədək Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
6974 hərbi qulluqçusu Prezidentin
sərəncamları ilə “Zəngilanın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif
olunub.

Prezident Zəngilanda
2020-ci il dekabrın 23-də
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban

İşğaldan azad olunmuş
rayonlarda icra olunan layihələr
bölgənin sosial-iqtisadi inkişafında çox önəmli rol oynayacaqdır.
Prezidentin səfərləri onu göstərir
ki, “Böyük qayıdış” üçün respublikamızda mövcud olan potensial gərəyincə səfərbər olunub.
Zəngilan rayonunda bir neçə
aydan sonra artıq birinci qrup keçmiş köçkünlər yerləşəcək. Belə ki
ilk bərpa edilən kəndlər Zəngilanın
I, II, III Ağalı kəndləri olacaq. Bu
kəndlər “ağıllı kənd” pilot layihəsi
çərçivəsində yenidən qurulur.
Ərazidə ilkin olaraq 200 fərdi ev
olacaq. Bu “ağıllı kəndlər”də çağdaş məktəb, uşaq bağçası, poliklinika tikiləcək, iş yerləri yaradılacaq. Zəngilanın Ağalı kəndi yalnız
Azərbaycanda deyil, bütövlükdə,
Qafqazda çağdaş standartlara
cavab verən ilk kənd kimi tarixə
düşəcək. Kənddə layihənin icrası
əsasən 5 komponenti özündə daşıyacaq: yaşayış, istehsal, sosial
xidmətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı”,
alternativ enerji sahələri.
Layihələrin icrasında qardaş Türkiyə ilə yanaşı, Çin,
İsrail, İtaliya şirkətləri də iştirak
edəcək. “Ağıllı kənd” layihəsinin
birinci mərhələsində Qarabağda
təhlükəsiz yaşayış mühiti yaradılaraq “ağıllı tədris” və “ağıllı
səhiyyə” sistemləri də həyata
keçiriləcək. Necə deyərlər, ağılsız
düşmənin vandallığı, işğalçılıq
mədəniyyətsziliyi öz yerini ağıllı
kəndlərə verir... Bir sözlə, azadlıqdan sonra abadlıq, quruculuq
çox sürətlə və keyfiyyətlə yerinə
yetirilir.
Zəngilanda həyata keçirilən
önəmli layihələrdən biri Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən icra olunur. Belə ki, Zəngilan məscidinin
bərpası ilə bilavasitə fond
məşğuldur.

Zəngilandan keçən
logistik layihələr
Zəngilan “ağıllı kənd”, “ağıllı
şəhər” layihələri ilə yanaşı loqistik
layihələrlə də zəngindir. Horadiz –
Zəngilan – Ağbənd dəmir yolunun
inşasının böyük strateji önəmi var.
Bu dəmir yolu azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın gəlməsi
üçün də, yüklərin daşınması
üçün də böyük önəm daşıyacaq.
Zəngilanda tikiləcək hava limanı
bölgəni beynəlxalq nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevirmək üçün
geniş imkanlar yaradır. İşğaldan
əvvəl Zəngilan ərazisində 21
dəmiryol müəssisəsi və 6 dəmiryol
vağzalı fəaliyyət göstərib.
Bəlli olduğu kimi, yenidən
qurulan Zəngilandan dəmiryolu və
avtomobil yolları da keçəcək və
daha da mühümü: Naxçıvana yol
açılacaq! Zəngilanı Naxçıvandan
40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizi
ayırır. Bu dəhlizin bərpa olunması yeni iqtisadi perspektivlər
yaradacaq. Zəngilandan yalnız
Ordubada, Naxçıvana deyil,
eyni zamanda qardaş Türkiyəyə
də yol görünür... Bax, bu, həm
Zəngilanın, həm də, Zəngilanın
azadlığını təmin etmiş tarixi
zəfərimizin önəmini parlaq şəkildə
göstərməkdədir. Azadlıq əvəzsiz
nemətdir!
Zəngilana həyat qayıdır,
mədəniyyət, mənəviyyat qayıdır,
insanlıq, insaf (vicdan) qayıdır,
inkişaf qayıdır!

Qənirə PAŞAYEVA,
Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri

Zəngilanda bərpa-quruculuq işləri uğurla davam edir

Dövlət başçısı və Birinci vitse-
prezident əvvəlcə rayonun Ağalı
kəndində həyata keçirilən “Ağıllı
kənd” layihəsi çərçivəsində görülən
işlərlə, Zəngilan Beynəlxalq Hava
Limanının tikintisi ilə, eləcə də Dövlət
Sərhəd Xidmətinin Zəngilan rayonunda yerləşən hərbi hissə kompleksində
yaradılan şəraitlə tanış oldular. Onlar,
eyni zamanda, “Azərişıq” ASC-nin
Zəngilan Rəqəmsal Yarımstansiyasının təməlqoyma mərasimində və
“Azərenerji” ASC-nin 110/35/10 kV-luq
“Zəngilan” yarımstansiyasının açılışında iştirak etdilər. Bu səfər, eləcə də
Prezidentin bundan əvvəlki səfərləri
erməni işğalından azad edilmiş rayonlarımızda qısa müddət ərzində nə qədər
böyük işlərin görüldüyünü göstərir.
Elə buradaca əlavə etmək istərdim
ki, Bakıda açılmış yeni bal yarmarkasında artıq Kəlbəcər və Laçından

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş
rayonlarımıza səfəri son vaxtlar daha da intensivləşib. Səbəb, təbii ki,
həmin rayonlarda yeni infranstruktur layihələrinə başlanılması, təməlqoyma
mərasimlərinin, yaxud yeni obyektlərin açılış tədbirlərinin keçirilməsidir.
Bu istiqamətdə növbəti səfər oktyabrın 20-də Zəngilan rayonuna oldu.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
rayonda yenidənqurma, bərpa işlərinin gedişi ilə tanış oldular, ictimaiyyət
nümayəndələri ilə görüşdülər.
olan arıçıların məhsulları da satışa da
çıxarılıb. Bunu görmək nə qədər qürurvericidir. Oxucular yəqin xatırlayırlar
ki, Azərbaycan lideri bir neçə ay əvvəl
Kəlbəcərə səfəri zamanı artıq rayonda
arıçılıq təsərrüfatlarının fəaliyyətə başladığını bəyan etmişdi.
Eləcə də Ağalı kəndi. Yaxşı xatırlayırıq ki, “Ağıllı kənd” layihəsinin ilk təməli
2021-ci ilin aprelində Prezident İlham

Əliyevin Zəngilana səfəri çərçivəsində
bu kənddə qoyulmuşdu. Hazırda
layihənin icrası ilə bağlı 110 hektardan
çox ərazidə tikinti işləri aparılır. İnnovativ
tikinti materiallarından istifadə olunmaqla tam izolyasiya olunmuş 200 fərdi
ekoloji evin, ikimərtəbəli 4 qeyri-yaşayış
binasının, 360 şagird yerlik məktəbin
və 60 yerlik uşaq bağçasının tikintisi
sürətlə davam etdirilir. Kənddə yaradı-

lacaq “Ağıllı məktəb”də distant təhsilin
aparılması üçün bütün imkanlar olacaq.
Yeraltı kommunikasiya işlərindən içməli
su, çirkab və sel suları xətlərinin qazma
işlərinə başlanılıb. Park meydanında
nəzərdə tutulmuş fəvvarənin ərazisində
abadlıq işləri yekunlaşıb. Fəvvarədə
quraşdırılacaq memarlıq abidəsi hazırlıq mərhələsindədir. Burada müasir
şəhərsalma standartları tətbiq olunacaq.

Piyada və velosiped yolları çəkiləcək.
Bir sözlə, doğma yurdlarına qayıdacaq
sakinlər üçün hərtərəfli şərait olacaq.
Prezidentin səfəri zamanı məlum
oldu ki, Zəngilanda kənd təsərrüfatının
təşkili və inkişafı ilə bağlı da bir sıra
işlər görüləcək. Artıq kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı məqsədilə
istifadə olunacaq torpaq sahələri
müəyyənləşdirilib və lazımi innovativ
texnikaların siyahısı hazırlanıb. “Ağıllı
kənd təsərrüfatı”nda müasir suvarma
sistemlərindən istifadə olunacaq. Bundan əlavə, “Ağıllı kənd” layihəsi üçün
əkin planı hazırlanıb. Planda nəzərdə tutulmuş torpaq sahələrinin əkinə yararlılığı qiymətləndirilib və əkin üçün hazırlığa
başlanılıb.
Bundan əlavə, əkin planına əsasən,
müəyyənləşdirilən 600 hektar ərazidən
412 hektarının minalardan təmizlənməsi
üçün müvafiq işlər aparılıb. “Ağıllı

kənd”də kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin
bərpası və inkişafı üçün müvafiq
şəraitin yaradılması məqsədilə layihə
çərçivəsində ictimai fermanın qurulması
nəzərdə tutulur. Fermada 250 baş iribuynuzlu və 600 baş xırdabuynuzlu malqaranın saxlanması mümkün olacaq.
Burada “Ağıllı idarəetmə sistemi” data və
təhlil mərkəzindən həyata keçiriləcək.
Göründüyü kimi, Prezident İlham
Əliyev azad olunmuş rayonlarda həyatın
bərpası məsələlərini daim diqqətdə
saxlayır. Onun bu və ya digər rayona
səfəri isə bu işlərin daha tez və daha
yaxşı görülməsinə, vaxtında başa
çatdırılmasına, bununla yanaşı, həmin
ərazilərin yenidən məskunlaşmasına
şərait yaradır.

Qasım MƏMMƏDOV,
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye
Universitetinin prorektoru
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Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasının infrastrukturunun
bərpası ilə bağlı tarla seminarı keçirilib
istehsalata tətbiqinə öz töhfələrini
vermişlər”, – deyə İ.Hüseynova
bildirib.
Akademiyanın vitse-prezidenti “AMEA-nın “2020-2025-ci illər
üzrə inkişaf strategiyasında” və
“Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərinə dair elmi tədqiqat işləri ilə
bağlı AMEA-nın vəzifələri haqqında”

Dünən Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsində Böyük Zəfər
Gününə həsr olunmuş “AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun
Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasının infrastrukturunun
bərpası, bölgə üçün yaradılmış buğda va arpa sortlarının
toxumçuluğunun təşkili məsələləri” mövzusunda tarla seminarı
keçirilib. Seminar AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi və
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə baş
tutub.
Tədbirdən əvvəl Tərtər rayon İcra
Hakimiyyətinin qarşısında ümummilli
lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül
dəstələri qoyulub, Ulu öndərin əziz
xatirəsi tədbir iştirakçıları tərəfindən
ehtiramla yad edilib.
Tərtər rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Müstəqim Məmmədov 44
günlük Vətən müharibəsi dövründə
Tərtər şəhərində ermənilərin
təcavüzkar siyasəti nəticəsində zərər
görmüş şəxsi mülk və ictimai iaşə
obyektləri barədə məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, həmin hadisələr
zamanı Tərtər şəhərinə 16 277 raket
və top, minaatan mərmisi, 21 ədəd
isə qadağan olunmuş “Smerç” raketi
atılıb. Bu müddətdə rayon ərazisində
olan 16 məktəb, 11 bağça, 10
mədəniyyət və 10 səhiyyə obyekti, 1
peşə məktəbi və 30 inzibati bina zərər
görüb.
Tədbir iştirakçıları sonra Şəhidlər
abidə kompleksi qarşısına tər çiçəklər
düzüb, respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad ediblər.
Tədbiri giriş nitqi ilə açan Tərtər
rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov “Tərtər
rayonunun işğaldan azad edilmiş
ərazilərində elmi tədqiqatların aparılmasına dəstək verilməsi” mövzusunda çıxış edib. İcra başçısı Azərbaycan
Respublikasının şanlı tarixinə qızıl
hərflərlə yazılmış böyük qələbənin
1-ci ildönümünü ərəfəsində Qarabağ
iqtisadi rayonunun Tərtər rayonunda
elmi və ictimai-siyasi əhəmiyyəti olan
tarla seminarının keçirilməsini mühüm
hadisə kimi qiymətləndirib, seminarın
işinə uğurlar arzulayıb.
Tərtər əhalisinə bütün dövrlərdə
dövlət başçısı, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev tərəfindən böyük diqqət
göstərildiyini deyən M.Məmmədov
son illər əhalinin pambıq, şəkər
çuğunduru yetişdirilməsinə marağının
yüksəldiyini vurğulayıb. O, son 15
ildə Tərtər rayonunda 191 subartezian quyusu qazıldığını qeyd edib:
“Ümumilikdə rayonda 592 subartezian quyusu mövcuddur ki, bu da rayon
əhalisinin bütün istiqamətlər üzrə
tələbatını ödəmək imkanı deməkdir”.
İcra başçısı bugünədək Tərtər
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun hazırladığı
141 adda buğda və arpa sortlarının
genefonda təhvil verildiyini deyib:
“Əminəm ki, yaxın zamanda Qarabağ
Elmi-Tədqiqat Bazasında buğda və
arpa sortlarının sayı daha da artırılacaq. Bu torpaqların abadlaşdırılmasının təmin edilməsi, əhalinin ərzaq
təminatının yaxşılaşdırılması hər
birimizin vəzifəsidir”.
İşğal nəticəsində uzun müddətdir
ki, Sərsəng və Suqovuşan su anbarlarından istifadə etməyin mümkün
olmadığını vurğulayan icra başçısı

artıq bir ilə yaxındır ki, Suqovuşan
su anbarı vasitəsilə ərazilərimizin
suvarılmasının həyata keçirildiyini
bildirib. Əlavə edib ki, ölkə başçısının
ötən il imzaladığı müvafiq sərəncamla
hazırda Sərsəng və Suqovuşan su
anbarlarından gələn suyun idarə
olunması üçün Xan arxının tamamlanması işləri aparılır.
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İradə Hüseynova “Qarabağ va
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında
aqrar elmin inkişaf perspektivləri”
mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.
Akademik AMEA-nın prezidenti,
akademik Ramiz Mehdiyevin dəstəyi
ilə Qarabağda baş tutan, ölkə elmi və
aqrar sahənin inkişafı üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edən seminarın
AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri
Bölməsinin işğaldan sonra qədim Qarabağ torpağında keçirilən ilk tədbiri
olduğunu qeyd edib.
AMEA-nın vitse-prezidenti Qarabağın təbiəti, landşaft örtüyü, torpaqları, iqlim şəraiti, əlverişli su təminatı,
coğrafi mövqeyi kənd təsərrüfatının
inkişafı üçün hər zaman böyük imkanlar yaratdığını bildirib, işğaldan əvvəl
regionda təqribən 140 min hektar əkin
sahəsinin istifadə olunduğunu diqqətə
çatdırıb.
Akademik Qarabağ Elmi
Tədqiqat Bazası haqqında məlumat
verərək qeyd edib ki, 1950-1989-cu
illərdə təqribən 1700 hektar torpaq
sahəsində yaradılmış baza tərəfindən
mədəni bitkilərin və kənd təsərrüfatı
heyvanlarının region üçün səciyyəvi
genetik ehtiyatlarının, yerli ənənəvi
xalq seleksiyası nümunələrinin
toplanması, öyrənilməsi, seleksiyada
istifadəsi, yeni bitki sortları və heyvan
cinslərinin ilkin toxumçuluğunun və
damazlıq işinin təşkili və yayılması
həyata keçirilib.
“Aqrar elmin inkişafında xüsusi rolu olan bu regional mərkəzdə
Azərbaycanın korifey alimləri,
akademiklər – Cəlal Əliyev, İmam
Mustafayev, İlyas Abdullayev, Ələkbər
Quliyev və digər mütəxəssislər
səmərəli fəaliyyət göstərməklə
elmin inkişafına və alınan nəticələrin

tədbirlər planında Qarabağın torpaq
və su resurslarının, fauna və florasının öyrənilməsi, aqrar tədqiqatların
bərpası və intensivləşdirilməsi
məsələlərinin nəzərdə tutulduğunu
diqqətə çatdırıb, AMEA, o cümlədən,
akademiyanın Biologiya və Tibb
Elmləri Bölməsinin işğaldan azad
edilmiş ərazilərin bərpası və dayanıqlı inkişafı ilə bağlı bir sıra təkliflərlə
çıxış etdiyini deyib. Əlavə edib ki,
bu təkliflərin arasında Qarabağ Elmi
Tədqiqat Bazasının bərpası məsələsi
də xüsusi yer tutur: “Azərbaycanda
elmin koordinatoru funksiyasını yerinə
yetirən AMEA-nın Qarabağda ElmiTədqiqat Bazası ən müasir tələblərə
uyğun qurulmalı, burada aparılacaq
elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsi dünya
standartlarına cavab verməli, innovativ yanaşmalar tətbiq olunmalı, o
cümlədən, yüksəkixtisaslı kadr potensialı formalaşdırılmalıdır”.
Çıxışının sonunda akademik
Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasının
qısa müddətdə bərpa ediləcəyinə,
bazanın bölgədə aqrobiomüxtəlifliyin
öyrənilməsi, saxlanılması, eləcə
də, yeni bitki sortları və heyvan
cinslərinin yaradılması istiqamətində
aparıcı elmi-tədqiqat mərkəzinə
çevriləcəyinə, regionda kənd
təsərrüfatının davamlı inkişafına real
töhfələr verəcəyinə əminliyini ifadə
edib.
“Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasının bərpası, tədqiqat imkanları və
perspektivləri” mövzusunda AMEA
Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun baş
direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
Zeynal Əkpərov 40 ilədək nümunəvi
elmi tədqiqat fəaliyyəti göstərən
Qarabağ Elmi-tədqiqat Bazasının
1989-cu ildə erməni işğalına qədər
1694 ha əraziyə malik olduğunu
deyib. Bildirib ki, bazada 30-dan
çox yüksək məhsuldar sort və
yüzlərlə hibrid yaradılaraq Qarabağ
bölgəsində və ölkənin digər iqtisadi
rayonlarının təsərrüfatlarında geniş ərazilərdə becərilmiş, bu, kənd
təsərrüfatının inkişafına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərmişdir.
İllərlə toplanmış zəngin gene-

fondun, bütün əmlakın erməni işğalı
nəticəsində talan edilərək, məhv
olduğunu təəssüf hissi ilə bildirən
Z.Əkpərov 1992-ci ildə aparılan əks
hərbi əməliyyət tədbirləri nəticəsində
torpaq sahələrinin bir hissəsinin geri
alındığını, lakin nümunəvi bazanın
bütün infrastrukturunun məhv edildiyini diqqətə çatdırıb.
Məruzəçi bildirib ki, 2003-cü ildən
bazanın əməkdaşları Tərtər rayonunda fermer təsərrüfatında öz tədqiqat
işlərini davam etdirməyə başlamış
və torpaqların işğaldan azad olunmasından sonra istehsalata tətbiqi
istiqamətində işlər aparmışlar. Onun
sözlərinə görə, bölgəyə aid aparılan
tədqiqat işləri nəticəsində 7 yeni buğda və 2 arpa sortu Dövlət Sort Sınağı
Komissiyasına təqdim edilmişdir.
Z.Əkpərov əlavə edib ki, 2-ci
Qarabağ müharibəsi böyük qələbə ilə
başa çatdıqdan sonra AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev
və Tərtər Rayon İcra Hakimiyətinin
başçısı Müstəqim Məmmədovun
dəstəyi ilə bazanın ərazisində 1 ədəd
subartezian quyusunun qazılaraq
istifadəyə verilməsi tədqiqat işlərinin
başlanılmasına, rayonlaşdırılmış sortların ilkin toxumçuluğunun təşkilinə və
genişləndirilməsinə imkan verəcəkdir.
“Hazırda qarşımızda duran ən mühüm vəzifə Qarabağ Elmi-Tədqiqat
Bazasının yenidən bərpası və keçmiş
ənənəsini, şöhrətini özünə qaytarmaqdır”, deyən AMEA-nın müxbir
üzvü Qarabağ Elmi-Tədqiqat Bazasının ağıllı texnologiyalar əsasında
yenidən bərpa edilməsinin önəminə
toxunub, bazanın bərpasının ən azı
keçmiş ənənələrinə uyğun müasir
səviyyədə həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib.
Tədbirdə, həmçinin Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi Bitkiçilik
şöbəsinin müdiri İmran Cümşüdov
“Rəqabətqabiliyyətli sortların yaradılmasında müasir innovasiyaların rolu”,
AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun
şöbə müdiri, Xanbala Rüstəmov və
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Əkinçilik
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent Abidin Abdullayevin həmmüəllifi olduqları
“Qarabağ iqtisadi rayonunda ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində taxıl bitkilərinin seleksiyası və toxumçuluğunun rolu” mövzusunda məruzələri
təqdim edilib.
Daha sonra Qarabağ ElmiTədqiqat Bazasının fəaliyyətinin
təşkili, gələcək istiqamətlərin
müəyyənləşdirilməsi, yeni sortların yaradılması, elektron interaktiv
xəritələrin hazırlanması və digər
tədbirlərlə bağlı müzakirələr aparılıb, bir sıra təkliflər səsləndirilib.
Müzakirələrdə akademik Qərib
Məmmədov, AMEA-nın müxbir üzvü
İbrahim Əzizov, “Aqro Daily” MMC-nin
icraçı direktoru Vahid Hacıyev iştirak
ediblər.
Sonda tədbir iştirakçıları Qarabağ
bölgəsi üçün yaradılmış taxıl sortlarının sərgi nümunələri ilə tanış olublar
və ilk toxumlar torpağa səpilib.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Monqolustanla ticarət və iqtisadi
əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb
Oktyabrın 21-də Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Monqolustan
Hökuməti arasında Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb.
Sənədi Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Monqolustanın
xarici işlər naziri Battsetseq Batmunxiin imzalayıblar.
İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən məlumatda
bildirilir ki, sənəddə Monqolustanla iqtisadi
əməkdaşlıq sahəsində müqavilə-hüquq bazasının təkmilləşdirilməsi, iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində, o cümlədən, sənaye, energetika,
kənd təsərrüfatı, ticarət, investisiya, nəqliyyattranzit, turizm və s. sahələrdə əlaqələrin
genişləndirilməsi, yeni əməkdaşlıq imkanlarının
araşdırılması nəzərdə tutulur.
Bununla əlaqədar videoformatda keçirilən
tədbirdə iqtisadiyyat naziri AzərbaycanMonqolustan siyasi-iqtisadi əlaqələrinin inkişaf
etdiyini, tərəfdaşlığın inkişafında keçirilən
yüksək səviyyəli görüşlərin xüsusi rolunu qeyd
edib. Nazir Azərbaycanda həyata keçirilən
islahatlar, əlverişli biznes və investisiya mühiti,
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin yerli və
xarici investisiyalar cəlb edilməklə ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası istiqamətində görülən
işlər barədə məlumat verib.

Görüşdə 2030-cu ilədək ölkəmizin sosialiqtisadi inkişafına dair Milli Prioritetlər diqqətə
çatdırılıb, Monqolustan şirkətləri Azərbaycanda
həyata keçirilən layihələrdə iştiraka dəvət edilib, iş
adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin
əhəmiyyəti vurğulanıb.
Monqolustanın Xarici İşlər naziri Battsetseq
Batmunxiin ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrin
genişlənməsində maraqlı olduğunu bildirib,
iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı barədə fikirlərini
bölüşüb.
Görüşdə Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Monqolustan Hökuməti arasında Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq haqqında
imzalanan sazişin qarşılıqlı ticarət və investisiya
əlaqələrinin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyinə
əminlik ifadə olunub.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
“Xanoba” gömrük postunda
aparılan tikinti işləri ilə tanış olub

V.Andreeva emissiya balansını sıfıra aparan yolu təşviq edən
2030-cu il hədəflərinə çatmaq üçün
ölkələrin milli səviyyədə müəyyən
edilmiş daha böyük və iddialı
töhfələr verməli olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Onun sözlərinə görə, son
otuz ildə BMT iqlim dəyişikliyi ilə
bağlı keçirilən konfranslara bütün
ölkələri dəvət edərək vəziyyəti
müzakirə edir: “Tezliklə Qlazqoda
da dünya liderləri iqlim dəyişikliyi
ilə mübarizəni müzakirə etmək və
bu istiqamətdə görüləcək tədbirlər
barədə razılaşmaq üçün toplaşacaqlar”.
Qlobal istiləşməni dünya
üçün ciddi problem adlandıran
V.Andreeva vədlərin kifayət olmadığını, hərəkətə keçməyin vacibliyini
vurğulayıb. O bildirib ki, Azərbaycan
hökumətinin beynəlxalq öhdəlikləri
yerinə yetirməsi istiqamətində gördüyü işlər təqdirəlayiqdir.

BMT-nin Azərbaycandakı
rezident əlaqələndiricisi iqlim
dəyişikliyinin Azərbaycanda xüsusilə
su sektoruna təsir etdiyini də
diqqətə çatdırıb.
Ekologiya və təbii sərvətlər
nazirinin müavini Rauf Hacıyevin
sözlərinə görə, iqlim dəyişmələri
müasir dövrün ən ciddi ekoloji
çağırışlarından biridir. Nazir müavini bildirib ki, iqlim dəyişmələrinin
təsirləri ölkəmizdə də özünü
anomal hidrometeoroloji hadisələrin
intensivliyinin artması ilə büruzə
verir. Bu da adekvat adaptasiya
tədbirlərini ön plana çəkir. Təhlükəli
hidrometeoroloji hadisələrə qarşı
dayanıqlığı təmin etmək məqsədilə
ölkəmizdə erkən xəbərdarlıq sistemi
təkmilləşdirilir.
“Azərbaycan Respublikası
1995-ci ildə BMT-nin İqlim
Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasını, 2000-ci ildə isə Konvensiyanın Kioto protokolunu ratifikasiya

edərək qlobal iqlim dəyişmələrinin
mənfi təsirlərinin yumşaldılması
üzrə beynəlxalq səylərə qoşulub.
Ölkəmiz Paris Sazişini 2016-cı
ildə ratifikasiya edib, 1990-cı illə
müqayisədə 2030-cu ilə istilik effekti
yaradan qazların emissiyalarının
səviyyəsində 35 faiz azalmanı hədəf
götürüb. Hazırda “Milli Səviyyədə
Müəyyən Edilmiş Töhfələr” sənədinə
yenidən baxılmaqdadır və hədəfin
daha da artırılması istisna edilmir.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə
“Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” yanaşmalarının tətbiqi və yaşıl enerji
zonasının yaradılması bilavasitə qlo-

bal iqlim dəyişmələrinin təsirlərinin
yumşaldılması üzrə təşəbbüslərə
töhfə verəcək. Eyni zamanda, ölkə
başçısının müvafiq sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlər” sənədində öz əksini tapmış hədəflər bu sahədə beynəlxalq
təşəbbüslərlə tam uzlaşır”, – deyə
R.Hacıyev qeyd edib.
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının
Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp,
İtaliya Respublikasının ölkəmizdəki
səfiri Klaudio Taffuri və Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə

vasitəsilə yüklərin daha sürətli
daşınmasına, sərhədkeçmə
proseslərinin asanlaşdırılmasına, ölkəmizin tranzit

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamı ilə inşa olunan "Xanoba"
gömrük postunda tikinti işləri uğurla davam
etdirilir.
Oktyabrın 22-də Dövlət
Gömrük Komitəsinin sədri,
gömrük xidməti generalpolkovniki Səfər Mehdiyev
Rusiya Federasiyası
ilə sərhəddə yerləşən
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin "Xanoba"
gömrük postunda aparılan
tikinti işləri ilə tanış olub.
Gömrük-keçid
məntəqəsində həyata
keçirilən tikinti və
yenidənqurma işləri ilə
bağlı Komitə sədrinə
ətraflı məlumat verilib. Dövlət Gömrük
Komitəsinin sədri postda
gömrük rejimi zonasında, idxal-ixrac nəzarət
xəttlərində, postun inzibati
binasında tikinti işlərinin gedişatı ilə maraqlanıb, müvafiq
tapşırıqların icra vəziyyətini
öyrənib, inşaat işlərini həyata
keçirən mütəxəssislərlə söhbət
edib, tapşırıq və tövsiyələrini
verib.
Qeyd edək ki, inşaat

işləri başa çatdıqdan sonra
gömrük postunun buraxılış qabiliyyətinin artması
ilə yanaşı, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi
də nəzərdə tutulur. Bundan
başqa "Xanoba" gömrük postu
Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizi

Vladanka Andreeva: Paris Sazişinin
hədəflərinə çatmaq üçün daha iddialı vədlərə
və qətiyyətli addımlara ehtiyacımız var
Paris Sazişinin hədəflərinə çatmaq üçün daha
iddialı vədlərə və qətiyyətli addımlara ehtiyacımız var.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu BMT-nin Azərbaycandakı
rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreeva BMT Günü
və Qlazqoda keçiriləcək BMT-nin İqlim Dəyişikliyi
Konfransına (COP26) həsr olunmuş tədbirdə deyib.

“Xalq qəzeti”

Heyətinin sədri Orxan Məmmədov
çıxış edərək etimadı bərpa etmək,
fəaliyyətləri gücləndirmək və
Paris Sazişində verilən vədləri tam
şəkildə yerinə yetirmək üçün qlobal
tərəfdaşlığın vacib olduğunu qeyd
ediblər.
Açılış sessiyasının ardınca
hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və
özəl sektor mütəxəssislərinin,
həmçinin İtaliyanın Milan şəhərində
COP26 öncəsi konfransa qatılmış
azərbaycanlı gənc fəalın iştirakı ilə
panel müzakirələri keçirilib. Onlar
COP26-nın dörd məqsədinə nail
olmaq yollarına dair fikir mübadiləsi
aparıblar. COP26-nın məqsədləri:
2059-cu ilədək emissiya balansını
sıfıra endirmək və qlobal istiləşməni
1,5 dərəcə ətrafında saxlamaq;
icmaları və təbii yaşayış yerlərini qorumaq; maliyyə resurslarını səfərbər
etmək; məqsədlərə çatmaq üçün
birgə fəaliyyət göstərməkdir.
“COP26-nın məqsədləri –
çətinliklər və imkanlar” mövzusunda
keçirilən panel müzakirələri zamanı
çıxış edən Milli Hidrometeorologiya
Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva

hazırda inkişaf etmiş və ya inkişafda
olan ölkə olmasından asılı olmayaraq, hər kəsin iqlim dəyişmələrinin
qarşısında həssas olduğunu deyib.
Bunun bariz nümunəsi kimi son
onillikdə təbii fəlakətlərin sayının 5
dəfə artdığı qeyd edilib.
Xidmət rəisinin sözlərinə görə,
qlobal emissiyalarda Azərbaycanın
payı 0,15 faiz təşkil edir. Buna
baxmayaraq, Azərbaycan iqlim dəyişmələrinə həssas olan
ölkələrdən biridir: “Bunu bizim
çoxillik meteoroloji məlumatların
təhlili sübut edir. Əgər 1960-2000-ci
illərdə ölkədə il ərzində sel və daşqın hadisələri 2-3 dəfə baş verirdisə,
ötən il həmin hadisələrin sayı 35-ə
çatıb. Bu il isə Azərbaycanda 37 sel
və daşqın hadisəsi baş verib. Son
iki ildə yaşadığımız quraqlıq həm
iqtisadiyyat, həm də əhali üçün böyük problemlər yaşadıb. Bu da iqlim
dəyişmələrinin fəsadlarıdır. Kənd
təsərrüfatı üçün risklər artıb. İqlim
dəyişmələri həm Azərbaycan, həm
də digər ölkələrin dayanıqlı inkişaf
məqsədlərinə çatması yolunda
çətinliklər yaradır. Odur ki, bütün

imkanlarının genişlənməsinə,
xüsusilə Azərbaycan–Rusiya
sərhədində yaranan növbələrin
tam aradan qaldırılmasına
şərait yaradacaq.

“Xalq qəzeti”

ölkələrin səylərini birləşdirməsinin
məqamıdır”.
IDEA İctimai Birliyinin icraçı
direktoru Surxay Şükürov bildirib ki, digər sahələrdə olduğu
kimi, ekoloji sahədə də vətəndaş
cəmiyyətləri, institutları ictimai
nəzarət rolunu oynayırlar: “İctimai nəzarətin effektivliyinə biz öz
təcrübəmizdə şahid oluruq. Hazırda təşkilatın “1113 – Təbiətin təcili
yardımı” qaynar xəttinə yaşıllıqların
məhv olunması ilə bağlı daxil olan
müraciətlərin sayı beş il əvvələ
nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə
azalıb. Bu, onu göstərir ki, ictimai
nəzarət işləyir və effektivdir. Deməli,
şəhərimizdə qanunsuz ağackəsmə
halları da azalıb. Eyni zamanda,
paytaxtın Qaradağ rayonunda
IDEA Heyvanlara Qayğı Mərkəzi
fəaliyyət göstərir. Həmin mərkəz
sahibsiz heyvanlarla məşğul olur.
Vətəndaşlar və təşkilatlar mərkəzə
küçə heyvanlarını gətirir. Həmçinin
gün ərzində onlarla müraciət daxil
olur. Bu, onu göstərir ki, vətəndaşlar
və qeyri-hökumət təşkilatları bu
sahədə olduqca fəaldırlar”.
Qeyd edək ki, “COP26 – hər
kəs üçün parlaq gələcəyin təminatı”
tədbiri dövlət qurumları, diplomatik
missiyalar, özəl sektor, vətəndaş
cəmiyyəti və mediadan 80-nə yaxın
iştirakçını bir araya gətirib. Onlar
iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə
hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və
özəl sektorun rolunu müzakirə
ediblər. İştirakçılar bir çox ölkənin
pandemiyadan zərər çəkmiş iqtisadiyyatlarını yenidən qurduğu bir
vaxt “yaşıl bərpa” yollarına dair fikir
mübadiləsi aparıblar.
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adı ilə dünyada tanınan xüsusi
təyinatlılarda – SAT-da xidmətlə
bağlamaq qərarını qətiləşdirir.
Bu məramla da Elvin 2014cü ildə Azərbaycan Respublikası
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin müvafiq
idarəsinə müraciət edir. Bura üz
tutanda görür ki, SAT-da xidmət
etmək istəyində olan təkcə o
deyil. Bəlkə yüzlərlə gənc hərbi
qüvvələrin bu elit bölməsinə
düşmək üçün onun kimi ərizə ilə
müraciət edir. Hətta az olsalar belə,
son dərəcə böyük dözüm, təmkin
və qətiyyət tələb edən seçim üçün
hazırlıq kursundan keçmək lazım
gəlir. Elə birinci cəhddə o, Hərbi
Dəniz Qüvvələrinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu
kimi işə qəbul edilir. Bundan dərhal
sonra arzusunda olduğu “dəniz

44 günlük II Qarabağ müharibəsində xalqımızın
qəhrəman oğulları riyakar və namərd qonşumuzun
illərlə üstümüzə atdığı çamur, yalan və böhtanları
döyüş meydanında nümayiş etdirdikləri qətiyyətləri,
əzmkarlıqları və sınmayan döyüş ruhu ilə əsrlər,
minilliklər boyu sahib olduğumuz şərəfi, qüruru özümüzə
qaytardılar. Üç mindən çox igidimiz Vətən naminə
canlarını qurban verdi. Şəhidlikləri ilə Zəfər tarixi yazan
bu qəhrəmanların ön sırasında Azərbaycan Respublikası
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi təyinatlılarının –
SAT-ın miçmanı Elvin Ramiz oğlu Səfərovun adı da
iftixarla çəkilir.
Elvin Səfərovun həyat yoluna
nəzər salanda, görürsən ki, o,
gənc olmasına baxmayaraq, çox
ləyaqətli və şərəfli bir ömür yolu
keçib. 1989-cu il dekabrın 10-da
Lerik rayonunun Sori kəndində
sadə və halal bir ailədə dünyaya
göz açmışdı. Atası Ramiz kişi 3
oğul övladına, hələ yetkinlik yaşlarında olanda, dönə-dönə halal
dolanmağı, kimsənin malına göz
dikməməyi, elin ağır günündə onun
yanında olmağı təlqin edirdi. Öz
həyatı isə söylədiklərinin ən canlı
nümunəsi idi. Kənddə ona böyük
ehtiram göstərir və gənc yaşlarından el ağsaqqalı kimi hesablaşırdılar. Bütün bunlar Elvinin və
onun qardaşlarının üzərinə böyük
məsuliyyət qoyurdu və onlar bu
yükü şərəflə daşıyırdılar.
...Elvin 2007-ci ildə orta
məktəbi bitirir. Bir il sonra –
2008-ci ildə hərbi xidmətə yollanır.
Azərbaycan Respublikası Daxili

İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının “N” saylı hərbi hissəsində
xüsusi təyinatlıların tərkibində
xidmət keçir. Elvin xüsusi xidmət
qüvvələrində ilyarımlıq borcunu
yerinə yetirərkən bu sahəyə daha
böyük sevgi ilə bağlanır və bu
bağlılıq ona sonrakı həyat yolunu
müəyyənləşdirməkdə ciddi təsir
göstərir.
Xidmətdən sonra Bakıda qalıb
özünə münasib iş tapsa da, fikri
daim xüsusi təyinatlıların yanında
olur. Hətta yüksək fiziki hazırlığını və təlimlərdə öyrəndiklərini
eyni səviyyədə saxlamaq üçün
məşqlərini davam etdirir. Bir çox
ölkələrin ordularının xüsusi təyinatlı
qüvvələri, onların hazırlıq prosesi və təlimləri haqqında müxtəlif
mənbələrdən çoxlu materialları
mütaliə edir. Bir müddət sonra
isə həyatını hərbi qüvvələrin elit
sahəsi, xüsusilə Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin “dəniz pişikləri”

mühüm tapşırıqların icrasını həyata
keçirirdilər…
Elvinin olduğu qrup əksər
hallarda təmas xəttini keçmədən
döyüş aparsa da, o, düşmənin
arxasında həyata keçirilən “klassik” tapşırıqların icrasında da çox
uğurla iştirak edirdi…
İndi Xudafərin istiqamətində
döyüşmüş əsgərlərimiz qeyd
edirlər ki, Xudafərinin alınmasında Hərbi Dəniz Qüvvələrinin
xüsusi təyinatlıları şir kimi döyüşür və sözün həqiqi mənasında
peşəkarlıqları ilə adamı heyran
edirdilər. Xəlil bildirir ki, bu əraziyə
ilk daxil olan da SAT-ın taboru
olub. Tək ora deyil, Arazın sahili,
sərhədlərimiz boyu Zəngilana
qədər olan ərazilərin düşməndən
təmizlənməsi bilavasitə bu ta-

atəşlə həmin postu darmadağın
etməyə müyəssər olur. Yalnız
bundan sonra döyüşçülərimiz
həmin postu ələ keçirə bilirlər…
***
Pərvin qardaşı, miçman Elvin
Səfərovun şəhid olduğu günü tam
təfsilatı ilə danışmağa çalışır:
– Oktyabrın 31-də mən
Füzuliyə yola düşdüm, – deyə
söhbətə başlayır. – Şükürbəylidən
bir neçə kənd o tərəfdə dislokasiya
olunan hərbi hissələrə yetişdim.
Həmin məntəqədən Elvinlə danışdıq. Həmişəki kimi dönə-dönə
tapşırdı ki, özündən muğayat ol. İki
gündən sonra biz görüşməli idik.
Onun getdiyi qrup da müəyyən
qədər irəliləyəndən sonra bizim
qrupla birləşməli və Şuşaya hücuma keçməliydik. Mən öz tabo-

“Miçman Səfərov,
atəşi susdur!”
pişikləri” (tam adı təqribən dənizdə
döyüş fəaliyyəti aparmaq üçün
xüsusi metodlarla işləyən qrup) –
SAT qrupunda hazırlıq kurslarına
başlayır. Bu təlim sınaq kurslarından da böyük uğurla keçir.
…Elvinin qardaşı, həm onunla
bir yerdə SAT-da xidmət edən,
həm də Qarabağ müharibəsində
döyüş yoldaşı olan Pərvinlə
görüşdə qəhrəman miçmanın
keçdiyi döyüş yolu haqqında çox
maraqlı məqamlar eşitdim. İlk baxışdan düşündüyüm kimi cüssəli,
enlikürək, şişkin əzələləri və zəhmli
baxışları olan birisi deyil Pərvin.
Sadə, səmimi və heç nə ilə diqqət
çəkməyən bir gəncdir.
– Qardaşım Elvin sanki bütün
ömrü boyu bu müharibəyə hazırlaşmışdı, deyə Pərvin təmkinli olmağa
çalışır. – 2014-cü ildə xidmətə
başladığı qısa müddətdə, çoxlarının
keçə bilmədiyi sınaqlardan uğurla
keçdi. Xidmət etdiyi hissədə onu öz
işinin ustası hesab edirdilər.
2020-ci il sentyabrın 27-də II
Qarabağ müharibəsi başlayanda
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusi
təyinatlıları – SAT-ın taboru da
döyüşlərə qoşulur. Onlar döyüşlər
başlayan ilk gündən cəbhənin ən
ağır mövqelərində görünür və ən

bora həvalə edilmişdi. Başqa
snayperlərimizlə yanaşı, Elvin də
həmin qrupda çox böyük şücaət
nümayiş etdirdi və düşmənin canlı
qüvvəsinə böyük tələfat verdi. Bir
gülləsi belə boşa getmədi.
– Növbə Mübariz postunun
alınmasına çatmışdı, – deyə Pərvin
söhbətə davam edir. –SAT-ın bu
postu ələ keçirməsində Elvinin
xüsusi xidməti oldu. Eşitməmiş
deyilsiz, Mübariz postu beton
plitələrlə əhatələnmiş, son dərəcə
möhkəmləndirilmiş bir post idi.
Bu postun ələ keçirilməsinin
bizim döyüşçülər üçün həm
mənəvi-psixoloji, həm də döyüş
mövqeyi baxımından xüsusi önəmi
var idi. Postda oturan erməni
əsgərləri avtomat və iri çaplı
pulemyotlardan aramsız atəş
açaraq bizim döyüşçülərin onların
müdafiə səddinə yaxınlaşmasına
imkan vermirdilər. Elvin qənimət
snayper silahını götürüb, postdan
xeyli aralıda özünə mövqe seçib
komanda gözləyirdi. Komandir
döyüşçülərin itki verə biləcəyini
görüb, rabitə ilə hiddətlə Elvinə
səsləndi: “Miçman Səfərov,
düşmən atəşini dərhal susdurun!”
Bu komandanı gözləyirmiş kimi
Elvin zirehdələn güllələri bir-bir
snayperə dolduraraq, 3-4 sərrast

rumuzun başqa bir qrupu ilə Şuşa
istiqamətində gedirdim. Müəyyən
edilmiş məntəqəyə çatmamış geri
qayıtmaq əmri aldım.
Bunu deyib Pərvin söhbəti
kəsdi və gözlərini bizdən gizlətdi.
Onun danışmağa çətinlik çəkdiyini
görən döyüş yoldaşı Xəlil söhbəti
həmin yerdən davam etdirdi. Özü
həmin əməliyyat tapşırığının icrasında iştirak etmişdi:
– Taborumuz, nəyin bahasına
olur-olsun, düşmənin əlində olan
Xocavəndin Qızılqaya yüksəkliyini
ələ keçirmək tapşırığı almışdı.
Bizdən əvvəl ordumuzun başqa
hissələrindən olan əsgərlərimiz
oranı ələ keçirməyə bir neçə dəfə
cəhd etmişdilər. Lakin betondan
qurulmuş dzotlara yaxın düşmək
olmurdu. Snayperlərimiz həmin
yüksəklikdə 20-dən artıq erməni
döyüşçüsünü məhv etmişdilər.
Qrupumuzun tərkibində Qızılqaya yüksəkliyinə ilk həmlədə mən
yaralandım və geriyə qayıdırdım.
Elvin bu vaxt maşına minib tapşırığa gedirdi. Bütün döyüşlər öncəsi
olduğu kimi sağollaşdıq. Çünki
bizim getdiyimiz yolun gedişi bəli
olsa da, dönüşü bəlli deyildi. Mən
inana bilməzdim ki, Elvin şəhid
ola bilər. Çünki o, çox mürəkkəb
və təhlükəli əməliyyatlardan bir

adi zədə belə almadan çıxmış bir
döyüşçü idi.
Oktyabrın 31-də həyata
keçirilən hücum əməliyyatı zamanı
bizim döyüş yoldaşımız baş leytenant Elnur Zeynalov atəş xəttində
həlak olmuşdu. Kapitan-leytenant
Fərrux Həşimov onu atəş xəttindən
çıxarmaq istəyərkən özü də şəhid
olub döyüş meydanında qalmışdı.
Düşmən mövqeyi çox yaxında
olduğu üçün Elvin snayperdən
istifadə edə bilmirmiş. Çünki bizim
mövqeyimizlə onların istehkamı arasında məsafə 30-40 metr
ancaq olardı. Hətta düşmən
əsgərlərinin atdığı əl qumbaraları
belə gəlib bizim səngərə, bizim
atdığımız qumbaralar isə onların səngərinə düşə bilirdi. Elvin
komandirə bildirir ki, Fərrux mənə
yaxındır, onu götürə bilərəm. Bunu
deyib, cavab gözləmədən çevik
hərəkətlərlə Fərruxa yaxınlaşıb
zirehli gödəkçəsindən tutur və
öz mövqelərinə tərəf çəkməyə
başlayır. 3-4 metr çəkəndən sonra
snayper Elvini də vurur. Güllə onun
baş nahiyəsindən dəyib beynində
ilişib qaldığından yerindəcə canını
tapşırır…
Dərindən ah çəkən Xəlil sözünə
davam edir:
– Təbii ki, bunu hər adam
bacarmaz. Şəhid ola biləcəyini
dərk edəsən və şəhid olmuş döyüş
yoldaşını çıxarmağa gedəsən.
Fərrux, Elvin, Zaur da bunu
bilməmiş deyildilər. Ən azından
Elvin özü snayper idi. Amma buna
baxmayaraq, qüruru ona silahdaş
qardaşının nəşini döyüş meydanında buraxmağa imkan verməmişdi.
Bu gün fəxrlə deyə bilərəm ki,
432.90 yüksəkliyi, yəni Qızılqaya
yüksəkliyi bizim şəhidlərin qanı
bahasına ələ keçirilib. Mən tam
məsuliyyətimlə bildirirəm ki, orada
döyüşmüş hər bir şəhid, hər bir
əsgər və zabit qəhrəmandır.
***
…Pərvin bir qədər fikrə dalıb,
yenidən asta-asta, amma içindəki
yanğının atəşi qatılmış nəfəslə
danışır:
– Elvinin nəşini götürmək
üçün hospitala getmişdim. Eyni
bir yerdə, müəyyən dəqiqə fərqilə
şəhid olan SAT-ın beş döyüşçüsünün nəşi də burada idi: Elnur,
Fərrux, Elvin, Zaur və Ruslan.
Elvindən sonra onlarla halallaşmağa keçdim. Ayrı-ayrılıqda hər biri ilə
vidalaşdım…
Bir doğma qardaş, dörd can
bir döyüş yoldaşının itkisinə içim
yandığı bir vaxtda Füzuli hospitalında qarşılaşdığım bir hadisə
mənim qardaş itkimə də, dostlarımın itkisinə də sanki bir təsəlli
oldu. Qapıda durub siqaret çəkir,
Elvinlə keçirdiyimiz günləri, şəhid
döyüş dostlarımla yaşadığım

Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə qayğı davam edir
Ölkəmizdə əhalinin, o cümlədən həssas qrupların və
aztəminatlı ailələrin rifahının yaxşılaşdırılması məqsədilə
aparılan islahatlar, reallaşdırılan tədbirlər davamlı olaraq
həyata keçirilir. Bugünlərdə belə tədbirlərdən biri – Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələri
və müharibə əlillərinə, gözdən əlilliyi olan şəxslərə
50 mənzilin təqdim edilməsi mərasimi baş tutub.
Abşeron rayonunda mənzillərin
təqdim edilməsi tədbirində nazirliyin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər
Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov
və Milli Məclisin deputatı Şahin
Seyidzadə iştirak ediblər. Agentliyin sədri bildirib ki, Prezident,
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusu ötən il 44 günlük Vətən
müharibəsində hər gün yeni
qələbələrlə qəhrəmanlıq tarixi yazdı.
2020-ci ilin 20 oktyabrında şanlı
ordumuz daha bir tarixi qələbəyə
imza atdı – Zəngilan şəhərini
Ermənistanın işğalından azad etdi.
Azərbaycanın möhtəşəm zəfəri ilə
başa çatan Vətən müharibəsindən
sonra şəhid ailələri və qazilərlə
bağlı genişmiqyaslı dəstək tədbirləri
həyata keçirilir. Zəngilan şəhərinin
azad edilməsinin birinci ildönümü
olan əlamətdar gündə də həmin
tədbirlər daha bir qrup şəhid ailəsi və
müharibə əlilinə mənzillərin verilməsi
ilə davam etdirildi.
Qeyd edək ki, Prezident İlham
Əliyevin şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə xüsusi qayğısının nəticəsi
olaraq ötən dövrdə 11 min şəhid
ailəsi və müharibə əlili mənzil və
fərdi evlə təmin edilib. Dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə 2021 –
2025-ci illərdə daha 11 min mənzil və
fərdi evin bu kateqoriyalardan olan
şəxslərə verilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan 2021-ci il üzrə 3 min
mənzil və fərdi evin verilməsi işləri
davam etdirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu
il şəhid ailələri və müharibə əlillərinə
artıq 1800 mənzil verilib.
Eyni zamanda, Vətən müharibəsi
qəhrəmanları və ya onlardan şəhid
olanların ailələrinin, həmçinin
gözdən əlilliyi olan şəxslərin, dövlət
uşaq müəssisələri məzunlarının da
mənzillə təminatı işləri aparılır.
Deputat Ş.Seyidzadə
postmüharibə dövründə şəhid

ailələri və qazilərlə bağlı həyata
keçirilən genişmiqyaslı sosial dəstək
tədbirlərinin, onların mənzil təminatı
prosesinin bu kateqoriyalardan olan
vətəndaşlara diqqət və qayğının
əyani təzahürü olduğunu vurğulayıb.
Mənzillərlə təmin olunan
vətəndaşlar Prezident İlham Əliyevin
şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə
və həssas kateqoriyalardan olan
digər şəxslərə xüsusi qayğısından
razılıqlarını qeyd ediblər. Daimi
dəstəklə əhatə olunduqlarına, sosialməişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması
üçün aparılan işlərə görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
bu ilin iyun ayında Vətən müharibəsi
şəhidlərinin ailə üzvlərinin və
müharibədə yaralanmış qazilərimizin
məşğulluğuna dəstək vermək üçün
“Məşğulluq marafonu” təşkil edilib. Həmin marafonda iştirak edən
işəgötürənlərin sayı artmaqda davam
edir.
Məşğulluq marafonuna indiyədək
558 işəgötürən (292-si dövlət, 266-sı
isə özəl) qoşularaq 3057 vakansiya
təqdim edib. Həmin vakansiyalar

üzrə verilən göndərişlər əsasında
artıq 906 nəfər (145 şəhid ailəsi
üzvü və 761 qazi) işlə təmin olunub.
Hazırda da bu kateqoriyalardan
olan vətəndaşlara vakansiyalar
üzrə göndərişlərin verilməsi davam edir. “Məşğulluq marafonu”na
qoşulmaq istəyən işəgötürənlər
vakansiyaları barədə, işlə təmin

142 vasitəsilə 207 şəxs) müraciət
edib. Bunlardan Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 570,
Müdafiə Nazirliyi üzrə 852, Səhiyyə
Nazirliyi üzrə 48, Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
üzrə 87, yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə 149, İcbari Tibbi Sığorta
üzrə Dövlət Agentliyi üzrə 46, Dövlət

olunmaq istəyən şəhid ailəsi üzvləri
və Vətən müharibəsində yaralanmış
qəhrəmanlarımız isə özləri haqqında məlumatları https://dma.gov.az/
layiheler/mesgulluq-marafonu linkinə
daxil olmaqla qeyd edə bilərlər.
Həssas qruplara diqqətin bir
nümunəsi də Prezident İlham
Əliyevin 2021-ci il 25 iyun tarixli fərmanına əsasən vahid
əlaqələndirmə mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Bu mərkəzlərdə şəhid
ailələri üzvlərinə, müharibədə
xəsarət almış hərbi qulluqçulara,
müharibə əlillərinə əmək, məşğulluq,
sosial müdafiə, tibbi-sosial ekspertiza, reabilitasiya, müalicə, müayinə
və s. sahələr üzrə 19 dövlət orqanı
(6 mərkəzi, 13 yerli icra hakimiyyəti
orqanı) tərəfindən 26 istiqamətdə
xidmətlər “bir pəncərə”dən, operativ,
şəffaf şəkildə, vətəndaş məmnunluğu
prinsipi əsasında göstərilir.
Bakıdakı DOST mərkəzlərindəki
vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinə
ötən dövrdə Vətən müharibəsi
şəhidlərinin ailə üzvləri, müharibədə
xəsarət almış hərbi qulluqçular və
müharibə əlillərindən ibarət 2119
şəxs (o cümlədən Çağrı mərkəzi –

Sığorta Kommersiya Şirkəti üzrə 160
müraciət edilib.
Xatırladaq ki, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
əməkdaşları yalnız öz borclarını
əhalinin sosial müdafiəsinə töhfə
verməklə bitmiş hesab etmir, həm
də Vətənə olan müqəddəs borclarını da şərəflə yerinə yetirirlər.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun
möhtəşəm zəfərlə başa vurduğu
Vətən müharibəsində nazirliyin 101
əməkdaşı da iştirak edib. Onlarla
yanaşı, nazirlik əməkdaşlarının ailə
üzvlərindən 129 nəfər döyüşlərdə
iştirak edərək möhtəşəm zəfərin
qazanılmasına öz töhfələrini verib.
Nazirlik üzrə 11 əməkdaşın ailə
üzvü isə şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
Vətən müharibəsində iştirak edən
əməkdaşlardan 73 nəfəri Prezident
İlham Əliyevin sərəncamları ilə medallara layiq görülüblər.
Cəbhədə Vətənə, iş başında vətəndaşa xidmət edən
əməkdaşlarla fəxr edirik! Vətən
müharibəsinin ildönümü ilə əlaqədar
nazirlik həmin əməkdaşlar haqqında
videoçarx hazırlayıb.

Bugünlərdə Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyindəki Dövlət Tibbi – Sosial
Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi ilə “YAŞAT” Fondu arasında
əməkdaşlığa dair Memorandum imzalanıb. Əməkdaşlıq sənədini Dövlət
Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin
sədri Anar Bayramov və “YAŞAT”
Fondunun rəhbəri Elvin Hüseynov
imzalayıb.
Tədbirdə Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ordumuzun möhtəşəm tarixi zəfərlə başa vurduğu Vətən
müharibəsindən sonra şəhid
ailələri və qazilərimizlə bağlı həyata
keçirilən genişmiqyaslı dəstək
tədbirlərindən bəhs olunub. Bu
tədbirlərin bir istiqamətinin də
qazilərimizin reabilitasiya xidmətləri
və vasitələri ilə təminatı olduğu
vurğulanıb.
İmzalanan əməkdaşlıq sənədinin
də Vətən müharibəsində yaralanmış
qazilərin reabilitasiya xidmətləri və
vasitələri ilə təmin edilməsi, ümumən
onların ehtiyaclarına uyğun digər
tədbirlərin görülməsi sahəsində iki
qurum tərəfindən birgə fəaliyyətin
həyata keçirilməsini nəzərdə tutduğu
qeyd edilib.
Memoranduma əsasən, tərəflər
Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin,
habelə müharibədə yaralanmış və
əlilliyi müəyyən edilməmiş şəxslərin
aidiyyəti üzrə tibb müəssisələrinə
yönləndirilməsi və reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunması
istiqamətində əməkdaşlıq edəcək.
Qarşılıqlı zəruri məlumatların
ötürülməsi təmin ediləcək. “YAŞAT”
Fondu tərəfindən agentliyə
yönləndiriləcək Vətən müharibəsi
iştirakçılarının reabilitasiya vasitələri
ilə təminatı həyata keçiriləcək.
Bu memorandum neçə yaralı qazinin normal həyata dönüşünə imkan
verəcək, neçə əlilin reabilitasiyasını
sürətləndirəcək. Dövlətimiz həmişə
şəhid ailələrinə, qazilərə xüsusi qayğı göstərib. Belə tədbirlər bu gün də
davam edir və gələcəkdə də davamlı
olacaq.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

xidmət günlərini təkrar-təkrar
xəyalımda canlandırırdım. Bu
zaman əynində nimdaş kostyum
və baxışlarında sanki bir dünya
dərd olan sısqa, yaşlı bir kişi mənə
yaxınlaşdı. Əynimdəki formadan məni zabit bilib ərklə dedi:
“Komandir, olar sizdən bir xahiş
edim?” Elə başa düşdüm, çəkməyə
siqaret istəyəcək. Əlimi cibimə atıb
dedim: “Buyur, ağsaqqal, eşidirəm
sizi”. Kişi yalvarıcı tərzdə dedi:
“Komandir, neçə gündür oğlumun
döyüşlərdə itkin düşdüyü xəbərini
almışıq. Arayıb-axtarıram, gördüm
deyən yoxdur. Hospitalları bir-bir
gəzmişəm, hamı buranı nişan verir.
Arvad məni evdən qovub ki, get,
heç olmasa balamın bir barmağını tap gətir...”. Kişi bunu deyib,
hönkür-hönkür ağlamağa başladı
və mənim az qala ayağıma yıxılıb
boğuq səslə “yalvarıram, oğlum,
kömək elə”, - deyə məndən imdad
dilədi. Həyatımın ən ağır iztirabını
və qəmini, qardaş itkimi belə unutdum. Aciz idim. Gücüm qollarından tutub onu qaldırmağa və göz
yaşlarımı içimə axıdıb ona təsəlli
verməyə çatdı…
Bundan sonra Xəlil də, mən də,
gözləri qızarmış Pərvin də uzunuzadı susub heç nə danışmadıq.
***
Azərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamları ilə Elvin
Ramiz oğlu Səfərov ölümündən
sonra “Qarabağ” ordeni, “Vətən
uğrunda”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə”,
“Füzulinin azad olunmasına
görə” və “Qubadlının azad
olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilib. Amma ən böyük
təltif və ən ali ad Elvinin Vətən
uğrunda qazandığı şəhid adıdır.
Bu ad hamımızın qarşısında
səcdəyə getdiyimiz bir zirvədir.
Müqəddəs, şərəfli, şanlı adın
mübarək, şəhidim!

İlqar RÜSTƏMOV,
“Xalq qəzeti”

G

əncənin “İmamzadə” Dini Kompleksinin
ətrafında ümumşəhər iməciliyi keçirilib.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin və
Kəpəz Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı, Gəncə
İctimai İştirakçılıq Məclisinin təşəbbüsü ilə
Kompleksin ətrafında yerləşən qəbiristanlıq
ərazisində təmizlik işləri görülüb.

Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin təşəbbüsünə
bütün şəhər qoşuldu...

İməcilikdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Niyazi Bayramov, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri,
YAP-ın Gəncə şəhər təşkilatının könüllüləri, şəhər
ictimaiyyəti və sakinlər iştirak ediblər. İməcilik zamanı
kompleksin ətrafında yerləşən qəbiristanlıqda təmizlik və
abadlıq işləri həyata keçirilib. Buradakı məzarların ətrafı
alaq otlarından təmizlənib, daş, qum və torpaq qalıqları
yığılaraq ərazidən kənarlaşdırılıb.
Bütün gün davam edən iməcilik zamanı məzarlıq
ərazisində olan ağac və gül kollarına aqrotexniki qulluq
göstərilib. Qeyd edək ki, işlərə Gəncə Şəhər MənzilKommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin xeyli sayda canlı
qüvvəsi və texnikası da cəlb olunub.
Niyazi Bayramov, eyni zamanda, Gəncə Dövlət TarixMədəniyyət Qoruğunun balansında olan Qədim Gəncə
Qalasına və Comərd Qəssab türbəsinə də baş çəkib. Şəhər
rəhbəri inşaat tullantılarının ərazidən daşınması, yolun
hamarlanması ilə bağlı aidiyyəti qurumlar qarşısında məsələ
qaldırılması və kompleks işlərin icra olunması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verib.
Qeyd edək ki, şəhərin müxtəlif ərazilərində təmizlik
işlərinin aparılması bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı yol
layihələrinin icra vəziyyəti açıqlanıb

O, sözün əsl mənasında qəhrəman idi. Onu tanıyanlar deyirlər ki, Şükür
Həmidov harada olurdusa, qələbə qaçılmaz idi. Şücaəti və mərdliyi ilə gənclərə
örnək olan əfsanəvi Milli Qəhrəmanımızın ən böyük arzusu işğal altındakı
torpaqlarımızı azad görmək və dədə-baba yurdu olan Qubadlıda şanlı bayrağımızı
ucaltmaq idi. Müzəffər Ordumuzun zəfər yolu doğma rayona yaxınlaşarkən
igid zabit atası ilə telefonla danışmışdı. Nəriman müəllim oğluna demişdi ki,
Qubadlıya gedəndə dizlərini yerə qoyub Nağıllı bulaqdan doyunca su içərsən.
Şəhidin oğlu Nurlan isə atasının Qubadlıda şəhid olmaq istədiyini və buna nail
olduğunu bildirib. Nurlan deyib: “Arzu edirik ki, torpaqlarımız tamam alınsın,
atamın və bütün şəhidlərin qanı yerdə qalmasın”.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonları ərazisində həyata keçirilən yol infrastrukturu layihələrinin oktyabrın birinə olan
icra vəziyyətini açıqlayıb.

Vətənini canından əziz
tutanlar unudulmur

“ZƏFƏR YOLU”
- texniki göstəriciləri: 101.5 kilometr, II texniki
dərəcəli, 2 hərəkət zolaqlı.
- görülmüş işlər: torpaq işləri 100 faiz, yol
geyimi 100 faiz, boru və keçidlərin tikintisi işləri 100
faiz, körpülərin tikintisi 100 faiz, beton küvet, qanov
və drenaj işləri 90 faiz icra olunub.
ƏHMƏDBƏYLİ–FÜZULİ–ŞUŞA
avtomobil yolu
- texniki göstəriciləri: 81.6 kilometr, I texniki
dərəcəli, 4 hərəkət zolaqlı.
- görülmüş işlər: 0-17, 32-36, 40-42, 51- 52, 5863, 70-71-ci kilometr hissələrdə torpaq yatağının
tikintisi, 37 və 50-ci kilometrdə körpülərin, 80 və
81-ci kilometrdə tunellərin və alt keçidlərin tikintisi
aparılır.
TOĞANALI–KƏLBƏCƏR–İSTİSU avtomobil
yolu
- texniki göstəriciləri: yol – 80.7 kilometr, I-II
texniki dərəcəli, 2-3 hərəkət zolaqlı, tunel – 11.6
kilometr.
- görülmüş işlər: 7 kilometr Toğanalı kənd yolunda asfalt-beton örtük tikilib, 48 kilometr mövcud
yol genişləndirilib və hərəkətə yararlı vəziyyətə
gətirilib, 14 kilometr hissəsinə asfalt-beton örtük
döşənib, Murovdağ tunelində qazma işləri davam
etdirilir.
KƏLBƏCƏR–LAÇIN avtomobil yolu
- texniki göstəriciləri: yol – 72.3 kilometr, I-II
texniki dərəcəli, 2-3 hərəkət zolaqlı, tunel - 9.8
kilometr;
- görülmüş işlər: yolun torpaq yatağının tikintisi
işlərinə başlanılıb.
HORADİZ–CƏBRAYIL–ZƏNGİLAN–AĞBƏND
avtomobil yolu
- texniki göstəriciləri: 123.8 kilometr, I texniki

dərəcəli, 4-6 hərəkət zolaqlı.
- görülmüş işlər: 0-23, 50-66-cı kilometr
hissələrində torpaq yatağının tikintisi aparılır. Torpaq işləri 15 faiz, boru və keçidlərin tikintisi 10 faiz,
körpülərin tikintisi 8 faiz icra olunub.
XUDAFƏRİN–QUBADLI–LAÇIN avtomobil
yolu
- texniki göstəriciləri: 70.4 kilometr, I texniki
dərəcəli, 4 hərəkət zolaqlı.
- görülmüş işlər: Qubadlı - Laçın istiqamətində
0-37 kilometr, Xanlıq istiqamətində 0-1 və 5-14
kilometr hissədə torpaq yatağı tikilmiş, 1 və 22-ci
kilometrdə körpü tikintisi işləri aparılır, topoqrafik işlər davam etdirilir. Torpaq işləri 34 faiz, yol
geyimi - 4 faiz, boru və keçidlərin tikintisi 35 faiz,
körpülərin tikintisi 27 faiz icra olunub.
ŞÜKÜRBƏYLİ–CƏBRAYIL–HADRUT avtomobil yolu
- texniki göstəriciləri: 43 kilometr, I texniki
dərəcəli, 4 hərəkət zolaqlı.
- görülmüş işlər: torpaq işləri 48.2 faiz, yol
geyimi 3.6 faiz, boru və keçidlərin tikintisi 40 faiz,
körpülərin tikintisi 4.8 faiz icra olunub.
FÜZULİ–HADRUT avtomobil yolu
- texniki göstəriciləri: 13 kilometr, I texniki
dərəcəli, 4 hərəkət zolaqlı.
- görülmüş işlər: yolun torpaq yatağının tikintisi
işləri aparılır. 0-3.5 kilometr hissədə torpaq işləri və
yol yatağının tikintisi başa çatıb.
BƏRDƏ–AĞDAM avtomobil yolu
- texniki göstəriciləri: 45 kilometr, I texniki
dərəcəli, 4 hərəkət zolaqlı.
- görülmüş işlər: torpaq işləri 39.1 faiz, yol geyimi 4 faiz, boru və keçidlərin tikintisi işləri 20 faiz,
körpülərin tikintisi 76 faiz.
AĞDAM–FÜZULİ avtomobil yolu
- texniki göstəriciləri: 70 kilometr, I texniki
dərəcəli, 4 hərəkət zolaqlı.
- görülmüş işlər: Layihələndirmə işləri aparılır.
TALIŞ–TAPQARAQOYUNLU–QAŞALTI–NAFTALAN avtomobil yolu
- texniki göstəriciləri: 22 kilometr, II-IV texniki
dərəcəli, 2 hərəkət zolaqlı.
- görülmüş işlər: yolun torpaq yatağının tikintisi
işləri aparılır. 0-6 kilometr hissədə torpaq yatağı, su
ötürücü borular və yolun əsası tikilib, 0-1.8 kilometr
hissəsində asfalt-beton örtük salınıb.

“Xalq qəzeti”

Hardan başlamışdı bu qəhrəmanın həyat
yolu? Haqqinda çəkilmiş “Lələtəpə yüksəkliyi”
filmi bu yola aydın işıq salır. Bildirilir ki, Şükür Nəriman oğlu Həmidov 1975-ci il aprelin
1-də Qubadlı rayonunun Armudluq kəndində
anadan olub. Həmin kənddə orta məktəbin 8-ci
sinfini bitirdikdən sonra Cəmşid Naxçıvanski
adına hərbi liseyə daxil olub. Daha sonra Bakı
Birləşmiş Ali Hərbi Komandirlər Məktəbində
təhsilini davam etdirib. 1995-ci ilin iyun ayında
ilk hərbi rütbəsini alaraq Naxçıvanda yerləşən
hərbi hissələrin birində taqım komandiri
kimi xidmətə başlayıb. Orada mayor hərbi
rütbəsinədək yüksəlib.
2006-cı ildə Silahlı Qüvvələrin Hərbi
Akademiyasına daxil olub. Akademiyanı
bitirdikdən sonra cəbhə bölgəsində yerləşən
hərbi hissələrin birində bölmə komandiri
kimi xidmətini davam etdirib. Sonra müxtəlif
vəzifələrdə xidmət edərək, hərbi hissə komandiri vəzifəsinədək yüksəlib.
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın Qubadlıya
səfərləri çərçivəsində hərbçilərimiz qarşısında
çıxışı zamanı ölkə başçısı demişdir: “Oktyabrın
25-də Qubadlı şəhərinin azad edilməsi bizim

qələbəmizi yaxınlaşdırdı. Qubadlı uğrunda
şiddətli döyüşlər gedirdi, şəhidlər vermişik.
Onların arasında Qubadlı rayonundan olan Milli
Qəhrəman Şükür Həmidov öz doğma diyarı
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
həlak olmuşdur”.
Əlbəttə, qələbə qurbansız olmur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası
uğrunda gedən müqəddəs savaşda həyatını
qurban verənlər arasında Milli Qəhrəman,
polkovnik Şükür Həmidov da var idi. O, doğma
Qubadlının işğaldan azad edilməsinə iki gün
qalmış – oktyabrın 22-də şəhidlik zirvəsinə
yüksəldi. Heyif ki, qəhrəmanımız o günü görə
bilmədi.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal
olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman
göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə Şükür Həmidov ölümündən sonra "Zəfər" ordeni ,
"Füzulinin azad olunmasına görə", "Cəbrayılın
azad olunmasına görə", "Qubadlının azad
olunmasına görə" medalları ilə təltif edildi.

Qəhrəmanın iki övladı yadigar qaldı.
Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Polkovnik Şükür Həmidovun uğrunda canını qurban
verdiyi Qubadlı şəhəri işğaldan azad edildi.
Şükür Həmidov 2016-cı il aprelin 2-dən
5-dək baş verən Aprel döyüşlərində Cəbrayıl
rayonu istiqamətində yerləşən "Lələtəpə" strateji nöqtəsinin alınması zamanı fərqlənmiş və
buna görə də Prezident İlham Əliyevin 20 aprel
2016-cı il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.
2016-cı il mayın 10-da isə Müdafiə naziri Zakir
Həsənovun əmrinə əsasən Şükür Həmidova
vaxtından əvvəl növbəti "polkovnik" hərbi
rütbəsi verilmişdir. Hərbi rütbə ona mayın
10-da Lələtəpə istiqamətindəki səngərdə
təqdim edilib.
Prezident İlham Əliyev Şükür Həmidovun
doğulduğu və azadlığı uğrunda həlak olduğu Qubadlı rayonunda onun adının
əbədiləşdiriləcəyini bildirmışdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Azercell könüllüləri” minlərlə ailəni sevindirib
Şəhid və qazi ailələri daim könüllülərin diqqət mərkəzindədir
Hər kəsin Vətən fədaisinə çevrildiyi günlərdə “Azercell”
əməkdaşlarından ibarət olan “Azercell könüllüləri” xeyriyyə
təşkilatı həm müharibə iştirakçılarına, həm də müharibənin
çətinlikləri ilə üzləşmiş ailələrə xüsusi qayğı nümayiş
etdirib. “Azercell könüllüləri” 30 ilə yaxın fasilədən sonra
üçrəngli bayrağımızın dalğalandığı zonalara böyük həvəslə
əsgər payı çatdırıblar. Şirkət əməkdaşlarının topladığı
yardımlar Cəbrayıl, Şuşa, Zəngilan, Qubadlı, Füzuli, Laçın
rayonlarında döyüş bölgəsində olan 1200-dən çox əsgərə
göndərilib.
Ötən il Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
Günü və Yeni il bayramı
ərəfəsində “Azercell könüllüləri”
Vətən müharibəsində şəhid olmuş
qəhrəmanlarımızın, eləcə də
qazilərimizin övladlarına bayram sevinci yaşadıblar. Bayramdan öncə Gəncə və Bərdə
şəhərlərində erməni təxribatı
nəticəsində raket zərbələrindən
ziyan çəkmiş azyaşlıların, eləcə də
“SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan”
sakinlərinin arzuladıqları hədiyyə

siyahısı sosial şəbəkələrdə açıqlanıb. Nəticədə könüllülər və sosial
media vasitəsilə onlara dəstək
verən dostların köməyilə 500dən çox uşağa hədiyyələr təqdim
olunub. Gələcəyimiz olan uşaqlar
1 İyun – Uşaqların Beynəlxalq
Müdafiəsi Günündə də unudulmayıb. Bu bayramda 100 uşağa
müxtəlif hədiyyələr göndərilib.
“Azercell könüllüləri” Vətən
müharibəsinin şəhid və qazi
ailələrini də diqqətdən kənarda
qoymayıblar. Azərbaycanın bütün

bölgələrində reallaşdırılan aksiya
çərçivəsində könüllülər Novruz
bayramında 300 qəhrəmanımızın
ailəsinə gündəlik ərzaq mallarından ibarət sovqat, 50 AZN
dəyərində kupon təqdim ediblər.
Ramazan və Qurban bayramlarında “Azercell könüllüləri” 200-ə
yaxın şəhid və qazi, həmçinin
aztəminatlı ailələrə bayram sovqatı çatdırıb. Könüllülər Gəncə və
Bərdədə 130 ailəni ziyarət edərək,
onları bayram sovqatı ilə təbrik
ediblər.
Koronavirus pandemiyası
dönəmində tətbiq edilən sərt
karantin rejimində də “Azercell
könüllüləri”nin fəaliyyəti davam
edib. Onlar paytaxt və regionlarda
400 ailəyə baş çəkərək tənha yaşayan ahıllara, fiziki məhdudiyyəti
olan şəxslərə müxtəlif ərzaq
məhsullarından ibarət bağlamaların çatdırılmasında köməklik
göstəriblər.
Xeyriyyəçilik missiyasının tərkib hissəsi kimi “Azercell könüllüləri” mütəmadi

şəkildə aztəminatlı ailələrə
maddi və mənəvi dəstəklərini
əsirgəmirlər. 20-dən çox ailənin
problemləri daimi olaraq təşkilatın
diqqətindədir. Bəzi ailələrə maddi
yardım göstərilir, bəzilərinə mənzil
şəraitinin yaxşılaşması, sağlamlıqla bağlı problemlərin həlli üçün
ödənişlərinin həyata keçirilməsi
istiqamətində dəstək verilir.
“Azercell könüllüləri” rəsmi
olaraq 2004-cü ildən etibarən
fəaliyyət göstərir. Aztəminatlı
vətəndaşlarımıza, şəhid və qazi
ailələrinə, kimsəsiz və valideyn
qayğısından məhrum olmuş uşaqlara yardım etmək, onları gələcək
uğurlara istiqamətləndirmək
təşkilat üçün önəm kəsb edir. Sosial məsuliyyət öhdəliklərinə sadiq
olan əməkdaşlar gələcəkdə də bu
fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər.

“Xalq qəzeti”

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu”
Publik Hüquqi Şəxs

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu”
Publik Hüquqi Şəxs

AQTA və tabeli qurumların istifadəsində olan “Elektron sənəd dövriyyəsi, kadrların idarəedilməsi
və vətəndaş qəbulu” proqram təminatının modullarının təkmilləşdirilməsi, xətaların aradan
qaldırılması və 1 illik texniki xidmətin göstərilməsinin satın alınması məqsədilə

AQTİ-nin veb saytının təkmilləşdirilməsi və bir illik
texniki xidmətin göstərilməsinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və AQTA və tabeli qurumların istifadəsində olan “Elektron sənəd
dövriyyəsi, kadrların idarəedilməsi və
vətəndaş qəbulu” proqram təminatının
modullarının təkmilləşdirilməsi,
xətaların aradan qaldırılması və 1 illik
texniki xidmətin göstərilməsinin satın
alınması üçün açıq tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək məqsədilə
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 150 (bir yüz əlli manat)
manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat - Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi
şəxs
VÖEN - 1005379691
Bank-“Kapital Bank” ASC-nin

Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB38090019440419396102
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
Kod - 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda
və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada)
təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (təkliflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud 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 mikro, kiçik və ya orta
sahibkarlıq subyekti olması barədə
müvafiq sənəd;
– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
17 noyabr 2021-ci il saat 15.00-a və
tender təklifi ilə bank təminatını isə 25
noyabr 2021-ci il saat 15.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 26 noyabr
2021-ci il saat 15.00-da 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.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və AQTİ-nin veb saytının
təkmilləşdirilməsi və bir illik texniki
xidmətin göstərilməsinin satın alınması üçün açıq tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək məqsədilə tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 150 (bir yüz əlli manat)
manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat - Azərbaycan Qida
Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi
şəxs
VÖEN - 1005379691
Bank-“Kapital Bank” ASC-nin
Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB38090019440419396102
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
Kod - 200026

SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda
və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada)
təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (təkliflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin ümumi qiymətinin 1
faizi məbləğində bank təminatı (tender
təklifinin qüvvədə olma müddətindən
sonra ən azı 30 bank günü çox
qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud 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 mikro, kiçik və ya orta
sahibkarlıq subyekti olması barədə
müvafiq sənəd;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
-son 2 ildə müvafiq sahədə proqram
təminatlarının hazırlanması sahəsində
uğurla yerinə yetirilmiş ən azı 1
müqavilə olmalıdır və müqavilələrin
surəti təqdim edilməlidir.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
17 noyabr 2021-ci il saat 15.00-a və
tender təklifi ilə bank təminatını isə 25
noyabr 2021-ci il saat 15.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 26 noyabr
2021-ci il saat 15.00-da 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.

Tender komissiyası
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Moskvada “Taliban” təmsilçiləri
ilə dördtərəfli görüş

ABŞ
“Tesla”nın yüksəlişi davam edir
ABŞ-ın “Tesla Inc”
elektromobil şirkəti cari
ilin üçüncü rübündə
rekord gəlir və qazanc
əldə edib. Belə ki, hesabat dövründə şirkətin
xalis gəliri 1,6 milyard
dollar təşkil edib. Kompaniyanın mənfəəti isə
57 faiz artaraq 13,8 milyard dollara çatıb. Qeyd edilir ki, keçən ilin eyni dövründə
bu göstərici 8,8 milyard dollar olub.
Yeri gəlmişkən, ilin əvvəlindən bəri şirkətin bazar dəyəri
də 22,7 faiz artaraq 855,6 milyard dollara çatıb.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Monteneqro
Avropada iqtisadi artıma görə lider
Cari ildə Avropada ən böyük iqtisadi
artım Monteneqroda
qeydə alınıb. Bu
proqnozla Vyana
Beynəlxalq İqtisadi
Araşdırmalar İnstitutu
(WIIW) çıxış edib.
Mütəxəssislər ilin sonuna kimi artımın daha yüksək olacağını proqnozlaşdırırlar. İnstitutun hesabatına görə, cari ilin
sonuna kimi Monteneqronun iqtisadiyyatı 8,4 faiz artacaq.
Qeyd edək ki, əsasən turizm gəlirlərindən asılı olan
Monteneqroda ötən il iqtisadiyyat 15,3 faiz geriləmişdi.
Xəbəri “Euronews” verib.

İspaniya
Polislərə qarşı aqressiya artıb
İspaniyada polis
əməkdaşlarına qarşı
aqressiya və hücum
hallarının sayı artıb.
Bu barədə İspaniyanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilir ki, ölkənin
güc strukturlarında
bu meyli koronavirus pandemiyası və karantinin pozulmasına reaksiya verməyin zəruriliyi ilə bağlayırlar.
Ötən il hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına
qarşı aqressiyanın təzahür hallarının sayına görə rekord il
olub: 8254 hadisə. Bu, 2019-cu ilin müvafiq göstəricisi ilə
müqayisədə 23,9 faiz çoxdur.
Xəbəri “Marca” verib.

Böyük Britaniya
“Facebook” cərimələnib
Böyük Britaniya
nəzarət agentliyi “Facebook” şirkətini 50,5 milyon
funt-sterlinq cərimələyib.
Bildirilir ki, agentlik davam edən araşdırma ilə
bağlı qaydalara əməl
etmədiyi üçün “Facebook”a cərimə tətbiq edib. Bu barədə
agentliyin açıqlamasında deyilir ki, Rəqabət və Bazarlar İdarəsinin satınalma araşdırması davam edərkən
“Facebook”un əməliyyatlarını “Giphy” ilə birləşdirmədiyi
və bu müddət ərzində agentliyə məlumat vermədiyi üçün
qurum cərimələnib. Həmçinin “Facebook”un çoxsaylı
xəbərdarlıqlara baxmayaraq, lazımi bildirişləri verməkdən
imtina etdiyi də qeyd olunub.
Xəbəri “The Sun” verib.

M

oskvada
“Taliban”
hərəkatının
nümayəndə heyəti ilə
Rusiya, Çin və Pakistanın
xüsusi təmsilçiləri
arasında Əfqanıstanla
bağlı görüş başa çatıb.
Bu barədə Əfqanıstan
XİN-in mətbuat katibi
Abdul Qəhər Bəlhiyə
istinadən TASS məlumat
yayıb.
Bəlhi özünün “Twitter”ində
yazıb: “Dünən Moskva
formatında Əfqanıstanla
bağlı məsləhətləşmələr
başa çatdıqdan sonra
Əfqanıstan İslam Əmirliyinin
yüksəksəviyyəli nümayəndə
heyəti əfqan hökuməti başçısının müavini mövləvi Abdul
Salam Hənəfinin sədrliyi ilə
dördtərəfli toplantıda iştirak
etdi. Danışıqlara Rusiya,
Çin və Pakistanın xüsusi
nümayəndələri qatılmışdı”.
Məlumata görə, danışıqlarda Rusiya Prezidentinin
Əfqanıstan üzrə xüsusi
nümayəndəsi Zamir Kabulov, Pakistan hökumətinin
Kabildəki xüsusi təmsilçisi
Məhəmməd Sadiq Xan,
Çin Xalq Respublikasının

Əfqanıstan üzrə xüsusi
nümayəndəsi Yue Syaoyun, eləcə də Rusiyanın
Əfqanıstandakı səfiri Dmitri
Jirnov iştirak ediblər.
Məlumatda daha
sonra bildirilir: “Üç tərəf
Əfqanıstanın yeni hökuməti
ilə əməkdaşlığı davam
etdirməyi və Əfqanıstan
Mərkəzi Bankının dövlət
ehtiyatlarının açılmasına nail olmaq üçün birgə
işləməyi vəd edib. Onlar
Əfqanıstanda təhlükəsizlik
sahəsindəki vəziyyətdən
məmnunluqlarını ifadə edib,
yeni Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı səylərini yüksək
qiymətləndiriblər”.
Qeyd edək ki, Rusiyanın

paytaxtında Əfqanıstanla
bağlı Moskva formatında
üçüncü iclas baş tutub. Bu
format 2017-ci ildə Rusiya, Əfqanıstan, Hindistan,
İran, Çin və Pakistan xüsusi
nümayəndələrinin altıtərəfli
məsləhət mexanizmi
əsasında yaradılıb.
Moskva görüşünün nəticələri ilə bağlı
Rusiya XİN-in yaydığı
məlumatda isə bildirilir ki,
məsləhətləşmələrdə iştirak edənlər Əfqanıstanda
inklüziv hökumətin formalaşdırılmasının vacibliyini qeyd
ediblər.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Anadolu” agentliyinin bu
barədə yaydığı məlumatda
sonra qeyd edilir ki, Hulusi Akar Brüsseldə Böyük
Britaniyadan olan həmkarı
Ben Uolles ilə də görüşərək,
onunla hərbi sahədə
əməkdaşlıq məsələlərini
müzakirə edib.
Xatırladaq ki, bu il oktyabr
ayının 21-22 tarixlərində
Brüsseldə NATO-ya üzv
ölkələrin müdafiə nazirlərinin
növbəti görüşü keçirilib.
Tədbirdə Avropa qitəsində,
eləcə də beynəlxalq arenada
təhlükəsizliyin təmin edilməsi
sahəsində qurumun qarşısında duran mühüm məsələlər
geniş müzakirə olunub.
NATO-nun Baş katibi
tədbir barədə jurnalistlərə
açıqlama verərkən deyib ki,
görüşdə, ilk növbədə Rusiyanın yeni nüvə silahları

ilə bağlı təhdidlərinə qarşı
birgə adekvat tədbirlərin
görülməsinin vacibliyi
nəzərdən keçirilib. NATO
rəhbərliyi Ukraynanın
şərqində Rusiyapərəst
qüvvələrlə Ukrayna hərbçiləri
arasında silahlı münaqişənin
hər an yenidən alovlana
biləcəyindən də narahatdır.

kal terror qruplaşmalarının
bu ölkədə cəmləşməsinin
qarşısını alacaqları barədə
vədlərinə əməl etməlidirlər.
Əks təqdirdə, NATO və onun
müttəfiqləri tərəfindən bütün
zəruri addımlar atılacaq.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

COVID–19 2022-ci ildə də bizimlə olacaq

Ü

mumdünya
Səhiyyə Təşkilatı
zəngin ölkələrin
vaksinləri ədalətli
şəkildə paylaşmadıqları
üçün COVID–19
pandemiyasının
2022-ci ildə də davam
edəcəyini açıqlayıb.

Təşkilatın yaydığı
məlumatda qeyd edilir ki, COVID–19
pandemiyasının növbəti ildə davam
etməsinin başlıca səbəbi kasıb ölkələrin
kifayət qədər peyvənd əldə etmək
imkanının olmaması ilə bağlıdır. ÜSTün yüksəksəviyyəli rəhbərlərindən biri
olan Bruce Aylvard açıqlamasında
qeyd edib ki, vaksinlərin vurulması
yoxsul ölkələrdə sürətlənmədiyi halda
pandemiyanın öhdəsindən gəlmək çox
çətin olacaq. Afrika qitəsindəki əhalinin
cəmi 5 faizinin vaksin olunduğunu
bildirən Aylvard qeyd edib ki, prosesin
bu templə gedəcəyi təqdirdə pandemiya
növbəti ildə də bizimlə olacaq.
Aylvard dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrindən yoxsul ölkələrə

peyvəndlərin çatdırılması üçün BMT-nin
dəstəklədiyi qlobal proqram olan 
Covax-ın öz məqsədinə çata
bilməməsinə də diqqət çəkib.
Zəngin ölkələrin həddən artıq çox
peyvənd üçün əczaçılıq şirkətləri ilə
müqavilələr bağladığını vurğulayan
Aylvard şirkətlərin aşağı gəlirli ölkələrə
üstünlük verməsi üçün varlı ölkələri
peyvənd növbəsindəki yerlərini tərk
etməyə çağırıb. Digər tərəfdən, bəzi
qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən
Böyük Britaniyada yerləşən beynəlxalq
xeyriyyə təşkilatı Oxfam Covax-ı ittiham
edir. Adıçəkilən xeyriyyə təşkilatının
yaydığı açıqlamada qeyd edilir ki,
onların Böyük Britaniya və Kanadanın

Ölkə üzrə payız ağac
əkininə başlanılıb

Poqba fikrini dəyişib

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Baş katibin sözlərinə görə,
tədbirdə, həmçinin qurumun Əfqanıstandakı 20 illik
mövcudluğu zamanı gərgin
fəaliyyətinin nəticələri və
dərsləri də diqqət mərkəzində
olub.
Yens Stoltenberq
Əfqanıstanda mövcud
vəziyyətlə bağlı da öz fikrini
bildirib. Deyib ki, Taliban
hərəkatının başçıları radi-

Türkiyə və ABŞ-ın müdafiə
nazirləri Brüsseldə görüşüblər

İngiltərə
“Mançester Yunayted”in
yarımmüdafiəçisi Pol
Poqba gələcəyi ilə bağlı
qərarını açıqlayıb. Bildirilir ki, bir müddət əvvəl
komandadan ayrılmaq
istəyən Fransa millisinin
üzvü fikrini dəyişib. O,
Kriştiano Ronaldonun
gəlişindən sonra “mankunianlar”da çıxış etmək arzusunu
dilə gətirib: “Mançester Yunayted”də oynamağı sevirəm.
Ronaldo xüsusi futbolçudur. O, dünyanın ən yaxşılarından
biridir və onunla oynamaqdan zövq alıram”.
Onun mövsümün sonuna qədər olan müqavilə
müddətini yeniləməsi gözlənilir. Klub bununla bağlı danışıqları intensivləşdirib. Qeyd edək ki, Pol Poqba 2016-cı
ildən "Mançester Yunayted"in formasını geyinir.
Xəbəri “Futbol.ua” verib.

T

ürkiyənin Milli müdafiə naziri Hulusi Akar
və Pentaqonun şefi Lloyd Austin NATO-nun
Brüsseldə yerləşən mənzil qərargahında
qısa görüş keçiriblər. Nazirlər “Böyük iyirmilər”in
Romada keçiriləcək sammitində Türkiyə və ABŞ
liderləri arasında müzakirələrin səmərəliliyinə
dəstək məqsədilə iki ölkənin müdafiə qurumları
üzrə məsləhətləşmələrin aparılmasına ehtiyac
olduğunu bildiriblər.

əczaçılıq şirkətləri ilə müqavilələri
olmasına baxmayaraq, peyvəndlər
Covax vasitəsilə öz ölkələrinə və eyni
zamanda daha zəngin ölkələrə verilir.
Həmçinin, Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı (ÜST) Avropada COVID–19-a
yoluxma hallarının son bir həftədə
əvvəlki həftə ilə müqayisədə 7 faiz
artdığını açıqlayıb. Hesabatda qeyd
olunub ki, qitədə ən çox yoluxma
halları Böyük Britaniya, Rusiya və
Türkiyənin payına düşür. Digər tərəfdən,
Latviyada yoluxma hallarının sayı son
bir ayda iki yüz nəfərdən üç minə qədər
artıb. Bununla bağlı Latviya hökuməti
Avropada 1 aylıq karantin elan edərək
məhdudiyyətləri yenidən tətbiq edən
ilk ölkə oldu. Əhalinin yalnız 57 faizinin
tam peyvəndləndiyini və bunun aşağı
göstərici olduğunu qeyd edən Latviyanın
Baş naziri Krisjans Karins qeyd edib
ki, bu böhrandan yeganə çıxış yolu
peyvənd olunmaqdır: "Ölkədə yenidən
tətbiq edilən karantin səbəbiylə peyvənd
olunanlardan üzr istəyirəm, lakin indiki
halda bizim bundan başqa hələlik
çıxış yolumuz yoxdur. İnsanlar tam
peyvəndlənmədiyi təqdirdə gələn ilin
yazında virusa yoluxacaqlar”.

Pekində COVID–19
virusunun yeni ocağı
 Çinin paytaxtı Pekinin Çanpin
rayonunda 4 nəfər yerli sakində koronavirus
infeksiyası aşkar edilib. “Sinxua” agentliyinin
məlumatına görə, 4 nəfər paytaxt sakini təcili
xəstəxanaya yerləşdirilib. Çanpin rayonunda
yaşayan əhalidən təcili analizlər götürülüb.
Çin Səhiyyə Komitəsindən bildiriblər ki, koronavirusa
yoluxan 4 nəfər paytaxt sakini ölkənin şimalında – Daxili
Monqolustan Muxtar Respublikasında olub. Məlum olub ki,
həmin yerdə 15 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub.
Həmin şəxslər təcili xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

IDEA İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə başladılan,
ETSN-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Yaşıl marafon"
kampaniyası çərçivəsində ölkə üzrə payız ağac
əkininə start verilib.
Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Vüqar
Kərimov bildirib ki, payız ağac əkini ilə əlaqədar Bakı və
Abşeronda, eləcə də, bütün regionlarda genişmiqyaslı
ağacəkmə tədbirləri keçirilir, meşə və qeyri-meşə fondu torpaqlarında hər bölgənin iqlim şəraitinə uyğun müxtəlif cinsli
ağaclar əkilir, toxumlar səpilir.
“Yaşıllıqların genişləndirilməsinə töhfə vermək məqsədilə
hər kəsi, ictimaiyyət nümayəndələrini, tərəfdaşlarımızı, bütün
təbiətsevərləri ağacəkmə tədbirlərində fəal iştiraka dəvət
edirik və yaz ağac əkinində olduğu kimi, bu dəfə də onlardan
dəstək gözləyirik”.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Konqoda ölümcül xəstəlik
165 uşağın həyatına son qoyub

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Oktyabrın 23-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı,
arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz
keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb
küləyi əsəcək. Gecə 13-15°, gündüz 1720°, Bakıda gecə 13-15°, gündüz 18-20°
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə
sütunundan 764 mm civə sütununa enəcək,
nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 3-8°, gündüz 20-25° isti
olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
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rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5°, gündüz 6-11°
isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı
ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə
0-5°, gündüz 6-11° isti, dağlarda 2-4° şaxta,
gündüz 0-2° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-9°, gündüz 1621° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq.
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-6°, gündüz 1318°, dağlarda gecə 0-4°, gündüz 5-10° isti
olacaq.
ÂÂ 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. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 5-10°, gündüz 16-21° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var.
Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.
Gecə 8-10°, gündüz 15-18°, dağlarda gecə
5-7°, gündüz 8-11° isti olacaq.

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

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

K

onqo Demokratik Respublikasının cənubqərbində naməlum ölümcül xəstəlik
nəticəsində 165 uşaq vəfat edib. Bu
xəstəlik ölkənin Qanqu şəhərinin, rayonların
kəndlərində avqust ayından yayılmağa başlayıb.
Yerli sakinlər bildiriblər ki, xəstəlik nəticəsində
hər gün 4 uşaq vəfat edir.

Həkim Jan Pyer Basek bildirib ki, bu xəstəlik malyariyaya
oxşayır. Konqo Demokratik Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi hadisə yerinə həkimlərdən ibarət qrup göndərib.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
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