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Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
Qubadlı rayonunda səfərdə olublar

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
rəsmi instaqram səhifəsində
Qubadlı rayonundan fotolar paylaşıb

Xanlıq-Qubadlı avtomobil yolunun təməli qoyulub

 Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva oktyabrın
25-də Qubadlı rayonunda
səfərdə olublar.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva XudafərinQubadlı-Laçın avtomobil yolunun
10-cu kilometrliyindən Qubadlı şəhər
mərkəzinə gedən Xanlıq-Qubadlı yolunun təməlqoyma mərasimində iştirak
ediblər.
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin
İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov
dövlətimizin başçısına və birinci xanıma Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda
tikintisi aparılan avtomobil yolları barədə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə icra
olunan və işğaldan azad edilmiş rayon
və kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında
mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu
layihələrindən biri də Xudafərin-Laçın
yoludur.

(ardı 2-ci səhifədə)

Özbəkistan Respublikasının
Prezidenti Zati-aliləri
cənab Şavkat Mirziyoyevə
Hörmətli Şavkat Miromonoviç,
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə
yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Seçkilərdə qazandığınız inamlı qələbə ölkənizin rifahı yolunda həyata keçirdiyiniz siyasi xəttin qardaş
Özbəkistan xalqı tərəfindən dəstəklənməsinin, əsl lider kimi
şəxsinizə bəslənən böyük inam, hörmət və etimadın parlaq
təzahürüdür.
Azərbaycan ilə Özbəkistanı xalqlarımızın ortaq mənəvi
dəyərlərindən qaynaqlanan möhkəm dostluq və qardaşlıq
münasibətləri birləşdirir. Bu sarsılmaz təməllər üzərində
qurulmuş əlaqələrimizin, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın
hazırkı səviyyəsi və gündən-günə genişlənməsi xüsusi
məmnunluq doğurur.
Əminəm ki, zəngin milli-mənəvi dəyərlərimizdən güc
alan Azərbaycan-Özbəkistan dostluğu və strateji tərəfdaşlığı
qardaş xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq bundan sonra da
yüksələn xətlə inkişaf edəcək və möhkəmlənəcəkdir.
Hörmətli Şavkat Miromonoviç, Sizə möhkəm cansağlığı,
xoşbəxtlik, qardaş Özbəkistan Respublikasının əmin-amanlığı
və firavanlığı naminə ali dövlətçilik fəaliyyətinizdə yeni-yeni
uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 oktyabr 2021-ci il

Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda
yerləşən Qubadlı şəhərinin
Baş planının hazırlanması
ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda yerləşən
Qubadlı şəhərinin Baş planının hazırlanması üçün
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və
bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinə ilkin olaraq 500,0 (beş yüz) min manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 oktyabr 2021-ci il

 Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində Qubadlı rayonundan fotolar paylaşıb. AZƏRTAC xəbər verir ki,
paylaşımda deyilir: “Allah Azərbaycan hərbçilərini qorusun!”
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Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
Qubadlı rayonunda səfərdə olublar

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Başlanğıcını Hacıqabul-HoradizAğbənd-Zəngəzur dəhlizi magistral
avtomobil yolunun Xudafərin su anbarı yaxınlığından keçən hissəsindən
götürən bu yolun uzunluğu 56,4 kilometrdir. Qubadlı-Eyvazlı avtomobil
yolunun uzunluğu 26 kilometr, eni 3,5
metr olacaq. Qubadlı-Xınzirək avtomobil
yolunun uzunluğu 23,5 kilometr olacaq.
Hər iki yol iki hərəkət zolaqlı inşa edilir.

Bu yollar Prezident İlham Əliyev
tərəfindən təsdiq olunmuş işğaldan azad
edilmiş ərazilərin yenidən qurulması
və bərpası layihəsi çərçivəsində tikilir.
Xudafərin-Laçın avtomobil yolunun
Xanlıq yaşayış məntəqəsindən ayrılaraq Qubadlı şəhərinə qədər 14 kilometr
uzunluğunda yeni avtomobil yolu inşa
ediləcək. Prezident İlham Əliyevin
tapşırığına əsasən, Qarabağın inkişaf
planı nəzərə alınmaqla Xudafərin-Laçın

Qubadlı rayonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin
yeni hərbi hissə kompleksinin açılışı olub

və Xanlıq-Qubadlı avtomobil yolları
dörd hərəkət zolaqlı olacaq. Yeni inşa
olunan yollar işğaldan azad edilmiş
Zəngilan, Qubadlı və Laçın rayonlarının
ərazisindən keçir. Avtomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərləri də daxil olmaqla, bu rayonların 30-dan çox yaşayış
məntəqəsini əhatə edir.
Dövlətimizin başçısı Xanlıq-Qubadlı
yolunun təməlini qoydu.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva “Qubadlı”
yarımstansiyasının açılışında iştirak ediblər

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva
oktyabrın 25-də sistem
əhəmiyyətli 110/35/10
kV-luq “Qubadlı”
yarımstansiyasının
açılışında iştirak ediblər.
“Azərenerji” ASC-nin
prezidenti Baba Rzayev
dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevə və birinci xanım
Mehriban Əliyevaya
yarımstansiya barədə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, yarımstansiyanın tikintisi ilə paralel olaraq
Qubadlının Azərbaycanın
ümumi enerji sisteminə qoşulması, rayonun dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi
üçün Füzulidəki “Şükürbəyli”
yarımstansiyasından
“Cəbrayıl” yarımstansiyasına
giriş-çıxış olmaqla 76 kilometr
məsafədə ikidövrəli 110 kV-luq
yüksəkgərginlikli “Qubadlı-1”,
“Qubadlı-2” elektrik verilişi
xətti çəkilib. 150-160 MVt
gücötürmə qabiliyyətinə malik
yeni xətt layihələndirilərkən
rayon üçün səciyyəvi iqlim
parametrləri – buzlaşma,
küləyin maksimal sürəti, qarın
qalınlığı, çirklənmə və başqa
amillər, o cümlədən baş verə
biləcək qəza hallarının qarşısının alınması, lokallaşdırılması
üçün zəruri sistem yaradılıb.
Yeni çəkilən xətt boyunca ildırımdan mühafizə və
yarımstansiyalararası informasiya mübadiləsi, internet
üçün fiberoptik kabel çəkilib
və bununla da Qubadlıya
təkcə elektrik xətti deyil, həm
də ən yüksək ötürücülük
qabiliyyətinə malik sürətli
internet xətti gətirilib. İldırımötürücü xəttin içərisində

keyfiyyətli internet şəbəkəsi,
o cümlədən SCADA dispetçer
idarəetmə sistemi informasiyalarının, proqram təminatının,
televiziya, telefon, rabitə,
müşahidə kamera, canlı
bağlantı, mərkəzləşdirilmiş
arxiv şəbəkəsinin və başqa
məlumatların sinxronlaşdırılması həyata keçirilib.
Bu günə qədər “Azərenerji”
ASC tərəfindən Şuşa, Füzuli,
Kəlbəcər, Cəbrayıl, Zəngilan
və Qubadlıda 110 kV-luq yeni
yarımstansiyalar tikilib. Bütün
yarımstansiyalara çəkilən
elektrik xətlərində ildırımdan
mühafizə və yarımstansiyalararası siqnal mübadiləsi üçün
fiberoptik kabellər quraşdırılıb. Beləliklə, işğaldan azad
edilmiş ərazilərin 80 faizi
Azərbaycanın ümumi enerji
sisteminə qoşulmaqla yanaşı, elektrik xətləri üzərindəki
optik kabellər vasitəsilə
yarımstansiya və rayonlardakı
lazımi strukturlar internetlə
təmin edilib. İşğaldan azad

edilən digər rayonlardakı
yarımstansiyalarda olduğu
kimi, Qubadlıda da Dördüncü Sənaye İnqilabına uyğun
olaraq intellektual enerjisistem
şəbəkəsi konsepsiyası həyata
keçirilərək müasir, dayanıqlı, tam rəqəmsallaşdırılmış
yarımstansiya yaradılıb.
Dövlətimizin başçısı yarımstansiyanı işə saldı.
Məlumat verildi ki, yarımstansiyanın rəqəmsal
idarə edilməsinin prioriteti olan iki əsas məsələ
- rəqəmsallaşmaya inteqrə
olunan avadanlıqların təmin
olunması və idarəetmə üçün
informasiya mübadiləsi və
aktivlərin onlayn müşahidəsinə
imkan verən fiberoptik kabel şəbəkəsinin yaradılması
məsələləri həllini tapıb.
“Qubadlı” yarımstansiyasının işçi personalı
üçün təhlükəsiz və rahat
iş şəraitinin yaradılması
məqsədilə müasir texnologiyalar əsasında yeni İdarəetmə

Mərkəzi tikilib. Yarımstansiyada iki ədəd 25 MVA gücündə
transformator quraşdırılıb.
Yarımstansiyanın idarəetmə
sistemi müasir tələblərə cavab
verən Micro SCADA sistemi
yaradılmaqla “Azərenerji”nin
mərkəzi SCADA sistemi ilə
əlaqələndirilərək birbaşa
mərkəzdən idarə edilməsi
təmin olunub.
Qeyd edək ki, işğala
qədər 38 min nəfərdən çox
əhalisi olan, sənaye və digər
təsərrüfat sahələri üzrə
Qubadlı rayonunun ümumi
tələbatı 12 MVt olmaqla bir
ədəd 110 kV-luq yarımstansiyadan qidalanıb. 47 mindən
çox əhalinin məskunlaşması
proqnozlaşdırılan Qubadlıda
inkişaf istiqamətləri nəzərə
alınmaqla 2040-cı il üçün
elektrik enerjisi tələbatının
38 MVt-dan artıq olacağı
gözlənilir. Yeni “Qubadlı”
yarımstansiyası tikilərkən bu
amil nəzərə alınıb.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 25-də Qubadlı rayonunda Dövlət
Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissə kompleksinin açılışında iştirak
ediblər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Dövlət
Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevə raport verdi.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin
Quliyev dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevə və birinci xanım Mehriban
Əliyevaya kompleksdə yaradılan şərait
barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə Prezident, Silahlı Qüvvələrin
Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən zəruri
sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılması üzrə fəaliyyətlər
davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Ermənistanla dövlət sərhədinin
Qubadlı və Laçın rayonları ərazisindən
keçən hissəsinin mühafizəsini təmin
edən Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni
hərbi hissə kompleksinin ərazisi 25 hektardır. Kompleksin döyüş texnikası parkında helikopterlər, “HAROP”, “Quzğun”
və “Qırğı” zərbəendirici pilotsuz uçuş
aparatları, tank əleyhinə dəzgahlı qum-

baraatanlar və idarə olunan raketlər,
120 və 82 millimetrlik minaatanlar, zenit
qurğuları və digər müasir silah sistemləri
mövcuddur. Bununla yanaşı, hərbi
hissənin istifadəsində döyüş texnikaları,
yüksəkkeçidli nəqliyyat vasitələri, zirehli
və avtomobil texnikası, tibb avtomobilləri
var.
Qeyd edildi ki, hərbi hissə
kompleksində qərargah binası, zabitgizir və əsgər yataqxanaları, şəxsi heyət
üçün lazımi şəraitlə təmin edilmiş iş
otaqları, yeməkxana, yaşayış binaları,
anbarlar və digər zəruri infrastruktur
yaradılıb. Kompleksdə hərbi qulluqçuların peşəkar və döyüş qabiliyyətlərinin
yüksəldilməsi, şəxsi heyətin hərbi
biliklərinin və mənəvi-psixoloji hazırlığının təkmilləşdirilməsi üçün zəruri
xidməti və təlim-tədris bazası formalaşdırılıb. Tibb məntəqəsində hərbi
qulluqçulara lazımi tibbi xidmətin
göstərilməsi məqsədilə zəruri şərait
var. Hərbi hissənin poliqonunda təlim
məşğələlərinin təşkili və keçirilməsi,

hərbi qulluqçuların döyüşə hazırlığının
və fərdi məharətlərinin yüksəldilməsi,
hərbi bölmələr arasında qarşılıqlı
əlaqələrin işlənilməsi və birgə döyüş
qabiliyyətlərinin artırılması üçün zəruri
baza yaradılıb. İdman şəhərciyində futbol və voleybol meydançaları, həmçinin
kazarmalarda müasir standartlara uyğun
idman avadanlığı və alətləri ilə təchiz
olunmuş məşq zalları təşkil edilib.
Kinoloji təlim şəhərciyində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə minaların və partlamamış sursatların
axtarışına və aşkarlanmasına cəlb
olunan xidməti itlərin hazırlanması,
vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, xidməti
it təlimatçılarının peşəkar hazırlığının
inkişaf etdirilməsi üçün imkanlar mövcuddur.
Hərbi hissə kompleksi istilik sistemi,
daimi su və elektrik enerjisi ilə təmin
edilib. Ərazidə əsaslı tikinti-abadlıq işləri
həyata keçirilib, geniş yaşıllıq zolaqları
salınıb.
Beləliklə, bu hərbi hissədə
xidmətin yüksək səviyyədə aparılması, şəxsi heyətin döyüş qabiliyyətinin
təkmilləşdirilməsi, peşəkar vərdişlərinin
daha da inkişaf etdirilməsi üçün
hərtərəfli şərait yaradılıb.
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Qubadlı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 25-də Qubadlı rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər. Rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələrini salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi:
Salam, xoş gördük.
Sakinlər: Salam.
Mehriban xanım Əliyeva: Salam,
xoş gördük.
Prezident İlham Əliyev: Mən bu
gün Qubadlı rayon sakinlərini Qubadlıya dəvət etmişəm. Qubadlıya xoş
gəlmisiniz. Bu gün Qubadlı rayonunun
tarixində əlamətdar və tarixi bir gündür. Düz bir il bundan əvvəl müzəffər
Azərbaycan Ordusu Qubadlını erməni
işğalından azad etmişdir və bundan
sonra 25 oktyabr bizim tariximizdə
əbədi Zəfər günü kimi qeyd ediləcək. Bu
münasibətlə sizi və bütün qubadlılıları,
bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik
etmək istəyirəm.
25 oktyabr müharibənin gedişatında
önəmli yer tutub. Çünki Qubadlı azad
olunandan sonra Laçın istiqamətində
yolumuz açıldı və bir neçə gündən sonra
biz Laçının cənub hissəsində yerləşən
kəndləri də azad etdik. Beləliklə, Laçın dəhlizini nəzarətə götürdük və
artıq müharibənin taleyi həll edilmişdi.
Düzdür, hələ Şuşa uğrunda şiddətli
döyüşlər qabaqda idi, digər yaşayış
məntəqələrimizin azad olunması ilə bağlı
əməliyyat planları hazırlanırdı, ancaq
artıq həm bütün dünya, həm də düşmən
gördü ki, bizim qabağımızda heç bir
qüvvə dayana bilməz. Biz Qubadlıdan
sonra öz Zəfər yürüşümüzü, Zəfər
missiyamızı şərəflə davam etdirdik və
noyabrın 8-də Şuşada dövlət bayrağını
ucaltdıq.
Hər bir yaşayış məntəqəsinin azad
edilməsi tarixi hadisədir. İlk gündən başlayaraq müharibənin son gününə qədər
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ancaq irəli
gedirdi. Birinci gündə 4 kəndin azad
edilməsi Azərbaycan xalqına çox böyük
sevinc bəxş etdi. Uzun illərdən sonra bu
Qələbə sevincini biz hamımız yaşadıq
və o vaxt, əlbəttə, heç kim deyə bilməzdi
müharibə nə qədər davam edəcək.
Hətta noyabrın 8-də biz Şuşanı işğaldan
azad edəndən sonra da mən şəxsən
deyə bilməzdim müharibə nə qədər
davam edəcək. Çünki bizim planlarımız
işğalda olan bütün torpaqları azad etmək
idi. Ancaq bilmirdik, düşmən nə vaxt
təslim olacaq. Halbuki, müharibə zamanı
mən dəfələrlə öz çıxışlarımda, xalqa
müraciətlərimdə və xarici jurnalistlərə
müsahibələrdə deyirdim ki, əgər düşmən
bizə bizim torpağımızdan çıxması ilə
bağlı tarix versə, biz müharibəni dayan-

dırmağa hazırıq və bu sözə də əməl
etdik. Bildiyiniz kimi, noyabrın 9-da artıq
Ermənistan tərəfi də öz məğlubiyyətini
qəbul edib, etiraf edib, bu məğlubiyyətlə
barışıb və noyabrın 9-dan 10-na keçən
gecə kapitulyasiya aktına imza atdı.
Biz isə Zəfər gününü məhz 8 Noyabr
tarixində qeyd edirik. Çünki 8 noyabrda
erməni ordusu artıq təslim olmuşdu.
Bu gün bu şanlı Qələbədən
danışarkən, ilk növbədə, əziz
şəhidlərimizin xatirəsini yad etməliyik.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Bizim şəhidlərimiz bizim qəlbimizdə
əbədi yaşayacaq. Azərbaycan xalqı,
indiki nəsil və gələcək nəsillər həmişə
şəhidlərimizlə fəxr edəcək. Onlardan
biri bizim əzizimiz Şükür Həmidovdur.
Qubadlı rayonunun sakini böyük
qəhrəmanlıq göstərmiş və doğma
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Şükür Həmidov bizim ən istedadlı və
cəsarətli hərbçilərimizdən biri idi. O,
Aprel döyüşlərində böyük qəhrəmanlıq
göstərmişdi. Məhz bu qəhrəmanlığa
görə mən ona Milli Qəhrəman adını
verdim və özüm də şəxsən onu bu
mükafatla təltif etdim. Ondan sonra
məcburi köçkünlərlə bir görüş əsnasında
onun atası Nəriman kişi ilə tanış oldum
və bilmirdim ki, o, Şükürün atasıdır.
Köçkünlər üçün salınmış bir şəhərciyin
açılışında mənə dedi, mən də salamlarımı çatdırdım. Eşidəndə ki, bu günlərdə,
bir neçə gün bundan əvvəl bir ili olub.
Eşidəndə ki, Şükür həlak olub, bizim
hamımızın ürəyi ağrıdı. Şükürün həlak
olması bizim üçün böyük itkidir, onun
ailəsi, onun yaxınları, atası üçün, hamımız üçün. Ona görə bu gün Qubadlının
azad olunmasının birinci ildönümündə
mən Şükürün əziz xatirəsini xüsusilə yad
etmək istəyirəm. O, bütün hərbçilərimiz
üçün, gənc nəsil üçün nümunədir,
öz canını doğma diyar uğrunda fəda
edib və şəhadət zirvəsinə ucalıb.
Şəhidlərimizin xatirəsi əbədiləşdirilir və
əbədiləşdiriləcəkdir.
Azad edilmiş bütün şəhərkəndlərimizdə bərpa işləri başa çatandan sonra şəhidlərimizin adına küçələr
qoyulacaq, onların adı məktəblərə
veriləcək. Artıq bu proses başlamışdır. Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində,
o cümlədən bu bölgədə - QarabağZəngəzur bölgəsində bütün bərpa işləri
başa çatandan, küçələr salınandan,

məktəblər tikiləndən sonra bu da olacaq.
Ancaq görüləsi işlər çoxdur. Sizin bir
çoxunuz ilk dəfədir ki, Zəfərdən sonra
Qubadlıya səfər edirsiniz və görürsünüz
ki, düşmən hər tərəfi dağıdıb. Qubadlı
şəhəri demək olar ki, yerlə-yeksan edilib,
bir salamat bina yoxdur. Sadəcə olaraq,
erməni hərbçiləri öz məqsədləri üçün bir
neçə binadan istifadə etmişdir, onlar da
bərbad vəziyyətdə idi. Mən bura keçən il
dekabr ayında gələndə gördüm ki, onlar
da bərbad vəziyyətdədir. Ona görə də
biz Qubadlı rayonunun bütün kəndlərini,
o cümlədən Qubadlı şəhərini yenidən
quracağıq. Qubadlı şəhərinin Baş planı
hazırlanır və yəqin ki, yaxın aylarda
təqdim ediləcək, o cümlədən Qubadlı
ictimaiyyətinə təqdim ediləcəkdir. Əlbəttə
ki, bu Baş plan ən müasir normalara uyğun olacaq və Qubadlının təbiəti və tarixi
keçmişi də memarlıqda nəzərə alınacaq.
Amma, eyni zamanda, artıq bu gün
Qubadlı rayonunun gələcək inkişafı ilə
bağlı əməli-praktiki işlər aparılır. Bu gün
biz yeni yarımstansiyanın açılışını qeyd
etdik və bu, azad edilmiş torpaqlarda
yeddinci yarımstansiyadır. Bu infrastruktur layihəsi Qubadlının 2050-ci ilə
qədərki inkişaf dinamikasını nəzərə alır.
Mənə verilən məlumata görə, sovet
vaxtında Qubadlı rayonunun ümumi
istehlakı 12 meqavat idi. Ancaq bu
yarımstansiya 40 meqavata hesablanıb
və lazım olarsa, onun gücü iki dəfə artırıla bilər. Yəni, biz Qubadlının gələcək
inkişafını belə görürük. Sovet vaxtında,
işğala qədər Qubadlı rayonunun əhalisi
haradasa 28 min idi, indi mənə verilən
məlumata görə əhali 40 minə çatıb.
Bütün kəndlər dağılıb, şəhər dağıdılıb, bir dənə də salamat kənd qalmayıb. Ona görə qubadlılıları buraya
yerləşdirmək üçün əlbəttə ki, çox böyük
işlər görüləcək. Burada infrastruktur
işləri birinci sıradadır. İndi siz də gələndə
gördünüz ki, çox geniş, dördzolaqlı yol
çəkilir. Heç vaxt bu ölçüdə yol olmamışdır. Dar bir yol idi Zəngilandan Qubadlıya, Laçına. İndi biz Zəngilandan Qubadlıya, Laçına dördzolaqlı yol çəkirik ki, bu
yoldan insanlar rahat istifadə etsinlər.
Eyni zamanda, burada istehsal olunacaq
məhsulları bazarlara vaxtlı-vaxtında,
itkisiz çatdırmaq üçün imkan olsun.
Zəngilan hava limanı gələn il
istifadəyə veriləcək. Zəngilan, Qubadlı
faktiki olaraq bir zonadır, məsafə də
çox böyük deyil. Ona görə qubadlılılar
da bundan istifadə edəcəklər. Əlbəttə,
Qubadlı rayonunun iqtisadi inkişaf planı
ayrıca hazırlanmalıdır. Çünki infrastruktur layihələri təsdiq edilib. Sosial
infrastrukturla bağlı Baş planda bütün
məsələlər əhatə olunacaq - məktəblər,

xəstəxanalar və digər sosial obyektlər,
yaşayış binaları. Qubadlı şəhərində
yaşayış binaları tikiləcək.
Sovet vaxtında daha çox fərdi evlər
idi. Bir neçə beşmərtəbəli ev var idi.
Bir-iki evin qalıqları qalıb. Ancaq Qubadlı şəhər kimi inkişaf etməlidir. Əlbəttə
ki, düzgün planlaşdırma aparılarkən
burada insanların rahat yaşaması
üçün bütün şərait yaradılacaq. İqtisadi inkişafa gəldikdə, əlbəttə, rayon
ictimaiyyəti də burada çox fəal iştirak
etməlidir - həm bərpa işlərində, eyni
zamanda, Qubadlının düzgün inkişaf
konsepsiyasının işlənməsində. Çünki
rayon böyük potensiala malikdir, zəngin
təbiəti, təbii sərvətləri var. Qubadlı
rayonu ərazisindən iki böyük çay keçir,
Bazarçay düz şəhərin ortasından keçir.
Həkəri çayı nəinki Qubadlının, bütün
Azərbaycanın, bizim böyük sərvətimizdir.
Çünki biz bu çaylardan məhrum
idik. Həkəridən də, Bazarçaydan da,
Bəsitçaydan da, Tərtər çayından da
məhrum idik. Ermənilər bizi məhrum
etmişdi. Bu, böyük sərvətdir. Özü də
indiki şəraitdə ki, su resursları dünyada gələcəkdə əsas yəni, yaşayış üçün
əsas resurs kimi artıq tanınır. Ona görə
düzgün planlaşdırma aparılmalıdır,
iqtisadi inkişaf, hansı sahələr inkişaf
edəcək. Əlbəttə ki, biz bura yerli, xarici
investorları cəlb edəcəyik. Yəni böyük
planlarımız var, konseptual yanaşma
mövcuddur. Ancaq bundan sonra dəqiq
planlaşdırma aparılmalıdır və əminəm ki,
Qubadlı sakinləri fəal iştirak edəcəklər.
Mən sizi bu gün dəvət etmişəm ki,
bu tarixi günü birlikdə qeyd edək. Bu,
doğrudan da Azərbaycanın tarixində
əbədi yaşayacaq bir gündür. 25 Oktyabr
– Zəfər günü, Qubadlının azad olunması
günüdür. 27 ildən sonra biz işğala son
qoyduq, düşməni öz torpağımızdan
qovduq. Müzəffər Azərbaycan Ordusu
öz şərəfli missiyasını şərəflə yerinə
yetirdi. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim
gücümüzü göstərdi və milli ruhumuzu
göstərdi. Göstərdi ki, biz heç vaxt o
vəziyyətlə barışmaq fikrində deyildik.
Əgər qubadlılılar digər keçmiş köçkünlər
kimi, hər il böyük ürəkağrısı ilə işğal
günündə yığışırdılarsa, bundan sonra
artıq o tarix tamamilə silindi, ancaq 25
oktyabrda hamımız bayram edəcəyik.
Sizi bir daha təbrik edirəm.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət və
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri
Tahir Mirkişili dedi: Salam cənab
Prezident, hörmətli Mehriban xanım. Bu
gün Qubadlı torpağında Sizinlə bir yerdə
olmaq bizim üçün böyük şərəfdir, böyük
sevincdir. Bu, bizim üçün böyük bir tarixi
gündür. Siz bu torpaqları əsl sahiblərinə

qaytardınız. Siz Qubadlını qubadlılılara qaytardınız. Bu gün də qubadlılıları
Qubadlıya dəvət etməklə bizi çoxdankı
ən böyük arzumuza çatdırdınız. Cənab
Prezident, bu günləri bizə yaşatdığınıza
görə Sizə öz ailələrimiz və bütün qubadlılılar adından dərin minnətdarlığımızı
bildirirəm.
Möhtərəm Prezident, 1992-ci
ilin əvvəllərində Azərbaycanda olan
hakimiyyətsizlik, dövlətsizlik, satqınlıq
və xəyanət nəticəsində biz çox böyük
fəlakətlər yaşadıq. Bizim başımıza
böyük bəlalar gəldi. Biz böyük bir insan
faciəsi yaşadıq, Azərbaycanı itirmək
təhlükəsi ilə üzbəüz qaldıq. Məhz ulu
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə biz
Azərbaycanı xilas etdik. Onun şəxsən,
təkbaşına cəsarəti və dühası hesabına
biz Vətənimizi itirməkdən xilas olduq. O,
sağlam, möhkəm bir bünövrə qoydu və
bugünkü güclü Azərbaycan dövləti Sizin
rəhbərliyinizlə o bünövrənin üzərində
durur.
Cənab Prezident, Siz və hörmətli
Mehriban xanım yurd-yuvasından
uzaq düşmüş insanların dərdini, acısını azaltmaq üçün hər şey etdiniz. Siz
qaçqın şəhərciklərini ləğv etdiniz, Siz
onlara ev tikdiniz, Siz onların övladlarını ali məktəblərdə oxutdunuz, Siz
ad günlərinizi də bizlərlə qeyd etdiniz. Amma bütün bunlarla yanaşı, Siz
bizim üçün ən böyük dəyər olan ümid
və inam verdiniz. Bax, o ümidin və
inamın əsasında yeni bir nəsil yetişdi
və Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin bir əmri ilə 44 gündə düşməni
darmadağın etdi. Düz bir il bundan öncə
bizim durduğumuz bu torpaqlardan
düşmən qovulurdu. Cənab Prezident,
biz buna, əslində, 44 günlük müharibə
desək də, amma Siz 17 il döyüşdünüz.
Bu müharibə bir ildir dayansa da, Siz
hələ də döyüşürsünüz. Əslində, mən
bunu arzu etməzdim, amma hadisələr
göstərir ki, biz Sizin rəhbərliyinizlə hələ
çox döyüşməli olacağıq. Siz Qələbənin
simvolusunuz, mən əminəm ki, biz hələ
çox qələbələr qazanacağıq.
Cənab Prezident, bir iqtisadçı kimi,
bir məsələni də qeyd etməyə bilməzdim,
Sizin rəhbərliyinizlə bizim əldə etdiyimiz ən böyük uğurlarımızdan biri bizim
iqtisadi müstəqilliyimizdir. Məhz Sizin
verdiyiniz tapşırıqlar, həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, o nəhəng, böyük iqtisadi
layihələr bizə böyük iqtisadi imkanlar
yaratdı. Bax, bu imkanlar hesabına Siz
bir tərəfdən xalqın, insanların, bizim
hamımızın sosial yaşayışı ilə bağlı çox
böyük işlər gördünüz. Amma digər bir
tərəfdən, biz ordu yaratdıq, silah aldıq,
döyüşdük, qalib gəldik. Biz o qalibiyyəti

saxladıq və bu gün yol boyunca gördük
ki, çox böyük quruculuq işləri gedir. Ona
görə əminik ki, bu iqtisadi imkanlarımız
bundan sonra da artacaqdır. Biz Sizin
rəhbərliyinizlə hələ çox uğurlara imza
atacağıq. İnşallah, Qubadlı tikilsin, bizim
hamımızın burada evlərimiz olsun. Tanrı
Sizi və ailənizi qorusun. Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun, Qubadlının və digər azad edilmiş
rayonların iqtisadi inkişafı ilə bağlı bir
daha demək istəyirəm ki, bizim çox
dəqiq planlarımız olmalıdır. Biz çox yaxşı
təcrübə toplamışıq, regionların sosialiqtisadi inkişafı dövlət proqramları uğurla
icra edilir. Artıq bir neçə proqram icra
edilmişdir və o təcrübədən faydalanaraq
bu bölgədə, əlbəttə, çox düzgün planlaşdırma aparılmalıdır. Bir daha demək
istəyirəm ki, infrastruktur layihələri ilə
bağlı, evlərin tikintisi ilə bağlı, kəndlərin
bərpası ilə bağlı artıq ilkin təkliflər var.
Əsas budur ki, buraya qayıdacaq insanlar yaxşı yaşasınlar, yəni, onların rifahı
yüksək olsun. Bunun üçün də əlbəttə ki,
şərait yaradılacaq, amma onların məşğul
olacağı sahələr düzgün müəyyən
edilməlidir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün
atılacaq addımlar düzgün qoyulmalıdır. Hökumətə tapşırıq verildi, müxtəlif
nazirliklər fəaliyyət göstərir və əminəm
ki, Milli Məclis də bu işlərə öz töhfəsini
verəcək. Belə səfalı torpaqlarda ancaq
yaxşı dolanışıq olmalıdır.
Bir daha onu deməliyəm ki, bax,
bu azad edilmiş bölgələrə bilirsiniz,
mən tez-tez gedirəm, səfərlər edirəm
və ermənilərin yaşadıqları bəzi yerləri
də görürəm. Deyə bilərəm ki, orada
bir dənə də yeni bina yoxdur. İndi yol
boyunca – Bakıdan çıxıb Qubadlıya,
istər Ağdama, istər Füzuliyə, istənilən
istiqamətə gedən insan yol boyunca yeni
evlər görür. Biz kəndləri keçərkən görürük ki, bilmirik evlər bəlkə on il, iyirmi
il əvvəl, yəni, bir çox evlər müstəqillik
dövründə inşa edilibdir. O vaxt işğal
altında olan ərazilərdə bir dənə də bina
tikilməyib, bir dənə də. İndi bu Qubadlıda guya onlar məskunlaşma aparmaq
istəyirdilər. Xanlıq qəsəbəsində bir
erməni fondu evlər tikdirmişdi. İndi adam
gedib o evlərə baxanda görür ki, bu
evlərdə heç bir şərait yoxdur. İndi oranı
bir az düzəltdik, bizim hərbçilər orada
yerləşir. Yəni, onlar bu torpaqlara yad bir
torpaq kimi baxırdılar. Sadəcə olaraq, bu
torpaqları istismar edib, ağacları qırıb,
bizim təbii sərvətlərimizi talayıb, çaylarımızı zəhərləyib öz mənfur xislətlərini
göstərirdilər. Amma bu gün bütün dünya
bunu görür, bütün dünya.
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Qubadlı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüblər

(əvvəli 3-cü səhifədə)
Çünki bunu gizlətmək mümkün deyil.
Gələn hər bir insan bu dağıntıları görür
və erməni faşizminin bax bu sübutlarını
görür. Amma biz qurucu xalqıq və Qubadlını yenidən quracağıq.
Şəhid Milli Qəhrəman Şükür
Həmidovun atası Nəriman Həmidov
dedi: Cənab Prezident, özümü xoşbəxt
hiss edirəm ki, Sizinlə ikinci səfərdir,
şəxsən görüşürəm. Mən Allah-Təaladan
razıyam ki, Sizi Azərbaycana bəxş edib.
Sizin kimi hərtərəfli sərkərdəni, şəxsiyyəti
bizim Azərbaycana bəxş edib. Bizim
xalqımız dövlət ətrafında yumruq kimi
birləşdi və sözünü dedi. Bu hamısı Sizin
rəhbərliyinizlə olmuş hadisədir, bunu
hamı bilir. Siz polad sinəli, genişürəkli,
əvəzsiz bir sərkərdəsiniz. Sizin keçdiyiniz yol, əldə etdiyiniz Qələbə mənim
bu dediklərimə möhür vurur, təsdiq
edir. Mənim uzun müddətdir qəlbimdə
gəzdirdiyim bir fikrim var, onu çatdıracağam. Mən bütün qədirbilən xalqımızdan
xahiş edirəm, mənim fikrimi təsdiq etsin,
alqışlasın. Bizim qanunverici orqanımız
olan Milli Məclisdən xahiş edirəm ki,
Müzəffər Ali Komandan, Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevə “Azərbaycanın daimi
Prezidenti” adı verilsin. Xahiş edirəm ki,
xalqımız da, Milli Məclis də bunu qəbul
etsin.
Prezident İlham Əliyev: Mən veto
qoyacağam ona, mənim belə hüququm
var. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm,
sağ olun. Bu səmimi sözlərə görə
minnətdaram. Ancaq mənim üçün ən
böyük mükafat bax, sizin burada olmağınızdır, keçmiş köçkünlərin gözlərindəki
sevincdir, qürurdur. Budur mənim üçün ən
böyük mükafat. Mən demişdim, məcburi
köçkünlərlə mən dəfələrlə görüşmüşdüm.
İndi təsəvvür edin, 100-dən çox qəsəbə
salındı, yəni, ev yox, məcburi köçkünlər
üçün qəsəbə. Mən hər bir açılışda
olmuşam, hər bir açılışda. Köçkünlərlə
görüşlər zamanı, - mən onu artıq bir dəfə
demişəm, bir daha demək istəyirəm, - görürdüm ki, ümidlər azalır, ümidlər tükənir.
Bu da təbiidir. Çünki artıq 30 ilə yaxın
vaxt keçir, məsələ də həll olunmur. Artıq
hər kəs başa düşürdü ki, Ermənistan bu
məsələni danışıqlar yolu ilə həll etmək
istəmir. Bu, məni çox incidirdi, çox
üzürdü. O görüşlər məndə bir daha o
inamı gücləndirirdi ki, biz nəyin bahasına
olursa-olsun torpağımıza qayıtmalıyıq.
Artıq o baxışlar yoxdur, o kədərli anlar
yoxdur, o xatirələr qalır arxada. Artıq keçmiş məcburi köçkünlər ümidlə yaşayırlar,
qürurla yaşayırlar. Mənim üçün ən böyük
mükafat budur və bundan sonra ən böyük
vəzifə bu torpaqları yenidən qurmaqdır,
yenidən bərpa etməkdir.
Müharibə başa çatıb və düzdür,
bizi hələ döyüşməyə məcbur edirlər,
biz də hazırıq. İstənilən formada, necə
deyərlər, meydançada - istər siyasi
meydanda, istər hərbi meydanda. Biz
artıq göstərmişik ki, heç kimin qabağında baş əyən xalq deyilik. Ancaq
bununla yanaşı, bizim qarşımızda çox
böyük quruculuq işləri dayanır. Bu da
müharibədə əldə edilmiş Qələbəyə uyğun
səviyyədə aparılmalıdır. Ümumiyyətlə,
bu tarixi Zəfərdən sonra ölkəmizin
yeniləşməsi, müasirləşməsi, aparılan
islahatlar, xoşagəlməz hallarla mübarizə,
əlbəttə, tam yeni müstəviyə çıxmalıdır.
Çünki bu Qələbə bütün dünyaya bizim
böyük xalq olduğumuzu göstərdi, eyni
zamanda, bizi sözün yaxşı mənasında
məcbur edir ki, biz qabağa ancaq düz
yolla gedək. Bax, sizinlə bərabər, bütün
Azərbaycan ictimaiyyəti ilə bərabər biz bu
yolu gedəcəyik. İndi mən hansı statusda
bu yolu gedəcəyəm, o, ikinci məsələdir.
Əsas odur ki, ömrümün sonuna qədər
mən bu yolla gedəcəyəm, İnşallah, sizinlə
bərabər.
Sakinlər: Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Siz deyirsiniz ikinci dəfə, üçüncü
dəfə biz görüşürük. Mən sizi o vaxt Hərbi
Qənimətlər Parkının açılışına da dəvət
etmişdim.
Nəriman Həmidov: Bəli, yadımdadır.
Üçüncü dəfədir. Çox sağ olun, çox var
olun. Sizinlə fəxr edirəm, həyat sübut
etdi.

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra
müdiri, professor Abbas Abbasov: Sizin
bütün fəaliyyətiniz göz qabağındadır hərbi meydanda da, diplomatiyada da,
siyasətdə də. Bütün cəbhələrdə Siz sinə
gərdiniz. Sizi bu xalqa Tanrı göndərib,
İlahi pay göndərib.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Əməkdar müəllim Şamama
Həsənova: Xalqının sevimli, dağ vüqarlı,
qartal görünüşlü əziz Prezidentimiz. Bu
gün biz babalarımızdan bizə əmanət
qalan bu torpaqda olmağımızdan çox böyük qürur hissi keçiririk. Bu qürur hissini,
bu sevinci, bu fəxarəti bizə yaşatdığınız
üçün Sizə qubadlılıların təşəkkürünü
çatdırıram. Mən bu gün çox xoşbəxtəm
ki, qubadlılıların salamlarını Sizə çatdırmaq şərəfinə nail olmuşam. Cənab
Prezident, biz hamımız qubadlılılar olaraq
bir nəfər kimi Sizin arxanızdayıq, Sizin
yanınızdayıq və bütün quruculuq işlərində
- necə ki, o 44 günlük müharibədə - yenə
də Sizin bütün tapşırıqlarınızın, bütün
sərəncamlarınızın, bütün çıxışlarınızdan
irəli gələn müddəaların həyata keçirilməsi
bu gün Qubadlımızda prioritet məsələdir.
Bu gün Qubadlıda hamı bununla fəxr edir.
Arzu edirəm ki, bu quruculuq işlərində də
biz həmişə Sizin sağ əliniz olaq, Sizin,
Mehriban xanımın yanında olaq. Allah
Sizə elə qol-qanad versin ki, bu quruculuq işlərini, başladığınız bax bu işi Allahın
köməyi ilə axıra çatdırasınız. Mehriban
xanım, xanımlar xanımı, birinci xanımımız
həmişə Sizin yanınızda olsun.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Şamama Həsənova: Bu gün
Müzəffər Ali Baş Komandan kimi, qalib
Ordunun qalib sərkərdəsi kimi, cənab
Prezident, Sizi təbrik edirik. İnanın ki, hər
bir insanın qəlbində, hər bir qubadlılının
qəlbində, o cümlədən bütün xalqımızın
qəlbində elə bir abidə ucaltmısınız ki, o
heç vaxt oradan, öz yerindən ayrı ola
bilməz.
Sizi, ailənizi, belə xoş gündə bir daha
təbrik edirəm. Qoy Allah bizi həmişə belə
xoş günlərdə görüşdürsün, qubadlılılarla Sizi belə xoş günlərdə, əlamətdar
günlərdə görüşdürsün.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun,
təşəkkürlər, çox sağ olun. Elə də olacaq
bundan sonra. Sağ olun.
Əməkdar müəllim Ədalət Əsədov:
Ey ulu məmləkətin
Ali Baş Komandanı,
Şücaətin, təpərin dünyaya
dastan oldu.
Sən bu xalqın qəlbində
elə heykəl ucaltdın,
Tarix yaddan çıxarmaz,
tarixə dastan oldun.
Bu gün cənab Prezident biz qubadlılıları Qubadlıya qonaq dəvət edib. Ulu
Yaradandan diləyim budur ki, biz qubadlılılar da dəyərli Prezidentimizi, böyük
insanımızı, böyük şəxsiyyətimizi - İlham
Əliyevi Qubadlıya qonaq dəvət edək. Var

olun, Allah Sizi qorusun!
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun,
təşəkkür edirəm. Elə də olacaq. Yaxın
gələcəkdə.
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin sədri Hicran
Hüseynova: Cənab Prezident, bizim bu
ulu baba torpağımıza bizi qaytardınız.
Bu, bizim üçün ən böyük xoşbəxtlikdir.
Sizin də, Mehriban xanımın da, bütün bu
44 gündə danışıqlarınızda, Sizin çıxışlarınızda hiss edirdik ki, Siz doğrudan
da nə qədər böyük həyəcan keçirirdiniz.
Amma birinci gündən axırıncı günə qədər
biz Sizə arxalanırdıq, Sizə inanırdıq.
Bütün xalq Sizin ətrafınızda birləşib. Siz
də o xalqdan güc alaraq bizi o Qələbəyə
çatdırdınız. Ona görə Sizə cansağlığı,
uzun ömür arzulayırıq, biz də həmişə
arxanızdayıq.
Şamama Həsənova: Ölümün gözünə
dik baxan o şəhidlərimiz, cənab Prezident, məhz Sizdən güc alırdılar, Sizdən
ilham alırdılar.
Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz,
dünyada indi, tarixdə bir çox müharibələr
olub. Ancaq inanmıram ki, belə bir
müharibə olsun ki, orada iştirak edən
orduda bir nəfər də fərari olmasın.
Şamama Həsənova: Bəli, bəli, bu,
Sizin sayənizdədir.
Prezident İlham Əliyev: Çünki biz
İkinci Dünya müharibəsinin tarixini yaxşı
bilirik. O vaxt sovet ordusunda nə qədər
fərari olmuşdur, nə qədər satqın olmuşdur. Hətta alman faşistləri satqınlardan
ibarət ordu yaratmışdılar. Ancaq bizdə bir
dənə də olsun fərari olmamışdır.
Şamama Həsənova: Sizin sayənizdə.
Sizə güvənərək ölümə getdilər.
Prezident İlham Əliyev: Ölümə
gedirdilər, ölümə gedirdilər bu torpaq uğrunda. Bax, budur, xalqımızın böyüklüyü.
***
Xatirə şəkilləri çəkdirildi.
***
Birinci xanım Mehriban Əliyeva
sakinlərlə söhbət etdi. Ata-baba yurdlarına geri dönən sakinlər torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına
görə minnətdarlıqlarını bildirdilər. Qubadlı
sakini öz hazırladığı əl işindən ibarət
kəlağayını birinci xanıma təqdim etdi.
Qubadlılılar Azərbaycan xalçaçılıq
sənətinin dünyada təbliğində Birinci
vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyevanın əməyini
xüsusi vurğuladılar. Sakinlər işğaldan
azad olunan torpaqlarda xalçaçılıq
müəssisələrinin yaradılması ilə bağlı
təkliflər səsləndirdilər. Birinci xanım
Mehriban Əliyeva təklifləri dəstəklədiyini
bildirdi.
Sonra Milli Qəhrəman Şükür
Həmidovun atası Nəriman Həmidov birinci xanıma Azərbaycan naminə gördüyü
işlərə və Vətən müharibəsi qazilərinə
göstərdiyi qayğıya görə minnətdarlığını
ifadə etdi.  

***
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və ictimaiyyətin
nümayəndələri Qubadlı şəhərinin
ərazisini gəzdilər.
Prezident İlham Əliyev: Harada
oxuyursan?
Tələbə oğlan: Mən məktəbdə
respublika birincisi oldum. Bakı Ali Neft
Məktəbində oxuyuram.
Prezident İlham Əliyev: Neft
məktəbində? Neçənci kursda?
Tələbə oğlan: Birinci kurs.
Prezident İlham Əliyev: Birinci kurs.
Hə, çox yaxşı.
Tələbə qız: Mən də Bakı Ali Neft
Məktəbində oxuyuram. Tələbələrimizin
Sizə salamı var.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ ol,
məndən də tələbələrə salam söylə. Çox
sağ ol.
Qadın sakin: Mən çox təsirlənirəm.
Cənab Prezident, müharibədən danışanda məni ağlamaq tutur. Azərbaycan
tarixinin ən şərəfli səhifəsidir.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, elədir.
Razıyam, çox sağ olun.
Gənc idmançı: Cənab Prezident,
gənc olimpiyaçı olaraq mən də gənc
idmançılar adından Sizə təşəkkürümü
bildirirəm.
Prezident İlham Əliyev: Bilirəm, sən
yaxşı vuruşmusan. Amma Niyaməddin
kimi çempion olmalısan.
Gənc idmançı: Sağ olun. İnşallah,
Sizə söz verirəm.
Prezident İlham Əliyev: Deyirəm,
sənin kimi çempion olmalıdır. Hə?
Gənc idmançı: Müəllimimizdir.
Niyaməddin müəllimdən həmişə böyük
örnək almışıq.
Prezident İlham Əliyev: Sən neçənci
ildənsən?
Gənc idmançı: 1996-cı ildən.
Prezident İlham Əliyev: 1996-cı
ildən. Görməmisən?
Gənc idmançı: Görməmişəm. Böyük
şərəf oldu.
Prezident İlham Əliyev: Valideynlərin
burada yaşayıb?
Gənc idmançı: Bəli, valideynlərim
burada olubdur, Gürcülü kəndində. Böyük
şərəfdir Sizinlə buranı ziyarət etmək.
Niyaməddin Paşayev: Cənab Prezident, mən də öz adımdan, öz ailəm adından Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Prezident İlham Əliyev: Sağ ol.
Niyaməddin Paşayev: Mən 13 yaşıma qədər böyüdüyüm bu Qubadlı.
Prezident İlham Əliyev: Sən burada
yaşamısan?
Niyaməddin Paşayev: Bəli, Qubadlı
rayonunun Muğanlı kəndində doğulmuşam. İnşallah, arzu edirəm ki - necə
ki, bu günə qədər Azərbaycanda böyük
idman yarışları təşkil olunub, - bu işğal
olunmuş şəhərlərimiz də bərpa olunandan sonra bizə Avropa Oyunları kimi,
İslam Oyunları kimi, Avropa, dünya çempionatlarını keçirmək qismət olsun.

Prezident İlham Əliyev: Əlbəttə.
Mütləq. Burada indi mütləq yaxşı idman
qurğuları tikiləcək. Siz də gəlib burada öz
təcrübənizi bölüşəcəksiniz. Mütləq.
Gənc idmançı: İnşallah, bundan
sonra bütün qələbələrimizi Sizə həsr
edəcəyik.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
ol. Sənin çox güclü potensialın var, mən
izləyirdim. Dünya çempionatının bürünc
mükafatçısısan?
Gənc idmançı: Bəli.
Prezident İlham Əliyev: Yəni, dünya,
Olimpiya çempionu ola bilər.
Gənc idmançı: İnşallah. Sizə söz
veririk, Parisdə sübut edəcəyik, Allahın
izni ilə. Çox sağ olun.
Həkim: Cənab Prezident, mən 15 il
burada uşaq həkimi işləmişəm.
Prezident İlham Əliyev: Qubadlının
rayon mərkəzində?
Həkim: Rayon mərkəzində. Müalicə
etdiyimiz bu uşaqlar Sizin sayənizdə bu
torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Bu
torpaqlara, bu evlərin hər birinə indi baxırıq, tanımırıq.
Prezident İlham Əliyev: Hamısını
dağıdıblar. Sonra da söküblər. Əvvəl,
müharibədən sonra dağıdıblar. Sonra
da söküblər, daşları da aparıblar, atıblar
ora-bura. Hamısı yenidən qurulacaq. İndi
göstəriş verilib. İndi Baş plan hazırlanır.
Yəqin ki, 2-3 aya hazır olacaq. Ondan
sonra ictimaiyyət də tanış olacaq. Baxarsınız, siz də öz təkliflərinizi verərsiniz.
Əlbəttə, daha böyük şəhər nəzərdə tutulur. İlkin belə variant indi mənə məruzə
edildi. Ola bilər, 10-15 min əhalisi olan.
Çünki işğala qədər rayon mərkəzinin 5
min əhalisi olub.
Əlbəttə, kəndlərin də bərpası mütləq
olacaq, İnşallah. İndi bu əsas yol çəkilir,
Eyvazlıya da bir yol çəkilir. Yəqin ki,
eşitmisiniz?
Sakinlər: Bəli, ən strateji yoldur.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, bəli.
Həmin o Gorus-Qafan yolu ki, indi bizim
ərazimizdən keçir.
Sakin: Cənab Prezident, Siz Ali Baş
Komandan kimi bu kəndlərimizi bizdən
yaxşı tanıyırsınız.
Prezident İlham Əliyev: Mən bunu
əzbər bilirəm. Çünki müharibə dövründə
bütün bu göstərişlər verilirdi, hansı kənd
nə vaxt, necə götürülməlidir.
Sakin: Hər gün xalq Sizdən elan
gözləyirdi. Vərdiş etmişdik.
Prezident İlham Əliyev: Bəzən biriki gün ara olanda narahat olurdular ki,
görəsən, nə oldu?
Sakin: Gorus rayonunun dörd
azərbaycanlı kəndi var idi - Şurnuxu,
Ağbulaq, Çayzəmi, bir də Qurdqalaq.
Kəpəz dağı buradan görünürdü. Kəpəz
dağının arxasında ermənilər ad qoymuşdu Ağbannıdır. Bunlar hamısı Azərbaycan
kəndləri idi. Qədim qəbiristanlıqlar qalıb,
yerlər hamısı qalıb. Bizim Seytas kəndi
üç dəfə dağıdılıb, bir fəsildə üç dəfə yandırılıb. 1990-cı ilin yanvar ayında mənim
atamın evi yandırıldı.

Sakin: Cənab Prezident, sağ tərəfdə
Böyük Vətən müharibəsi abidəsi, Ana
abidəsi var idi. Hamısının adı yazılmışdı
orada.
Prezident İlham Əliyev: Onu da
söküblər.   
Sakin: O yuxarıdakı da rayonun
dağüstü pavilyonu olub. Pilləkənləri də
söküb aparıblar.
Digər sakin: Cənab Prezident,
mənim xatirimdədir, səhv eləmirəmsə,
1997-ci ildə Ulu Öndər Akademik Opera
və Balet Teatrına gəlmişdi - “Arşın mal
alan” tamaşasına. Pediatrların yığıncağı
idi, qonağı və dostu, qardaşı İhsan Doğramacı ilə.
Onda pərdə arxasına keçdim, mən
onda Vəli obrazında idim. Məni böyük sənətkarımız Lütfəli Abdullayevə
bənzədirdilər. Səhnə arxasına gəldi, öz
təəssüratlarını hamımızla bölüşdü. Çox
razı qalmışdı.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, o,
tamaşalara tez-tez gəlirdi.
Sakin: Allah qəni-qəni rəhmət eləsin.
O, incəsənət işçiləri üçün, aktyorlar üçün
çox böyük işlər görüb və Siz də onu davam etdirirsiniz. Hamımızın ürəyindəndir,
hamımız Sizin duaçınızıq.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun,
çox sağ olun.
Sakin: Cənab Prezident, bir məsələni
deyim. Bu çay buradan keçirdi. Ermənilər
istəyirdilər burada bulvar düzəltsinlər.
Oranı qaldırıblar ki, düzəltsinlər, yarımçıq
qaldı. Biz gəldik, ordumuz gəldi.
Prezident İlham Əliyev: Buranı onlar
genişləndiriblər?
Sakin: Bəli, genişləndirmək istəyiblər
ki, bir azca o tərəfə getsin. Desinlər
bulvardır, Bakıdakı kimi. Amma planları
gözlərində qaldı.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, onu biz
edərik. Burada çay boyunca belə gəzinti
yerləri mütləq olmalıdır.
Sakin: Çox gözəl olardı. Dar idi də
belə.
Prezident İlham Əliyev: Onlar
genişləndiriblər. Amma burada bir iş
görməyiblər.
Sakin: Yox, onlar belədir də. Ancaq
uçurub dağıtmaqla məşğul idilər. Ümidləri
yox idi, ona görə.
Prezident İlham Əliyev: Bəli, əlbəttə.
Bilirdilər ki, biz qayıdacağıq. O Bəsitçay
qoruğunda ağacların böyük hissəsini
kəsiblər, ancaq kötüklər qalıb və yandırıblar. Biz keçən dəfə Zəngilanda olanda
Bəsitçaya getmişdik. Dağıdıblar, kəsiblər,
misli görünməmiş vandallıq.
Kəlbəcər şəhəri tam dağılıb. Halbuki,
orada bəzi yerlərdə yaşayırdılar. Ora
da tamamilə yerlə bir idi. Eybi yoxdur,
hamısını yenidən quracağıq, daha gözəl
olacaq. Mən həmişə o qəsəbələrin
açılışlarında keçmiş köçkünlərlə görüşlər
zamanı deyirdim ki, bu, müvəqqəti yaşayış yerinizdir. Torpaqlar azad olunandan
sonra daha gözəl evlər, binalar tikəcəyik.
İndi o gün yaxınlaşır.
Sakinlər: Çox sağ olun.
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı:
Mən ehtiyatda olan bir əsgər kimi bir
çox tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Orada
qeyd edirdim, cənab Ali Baş Komandanımıza dərin minnətdarlığımı bildirirəm
ki, məni 19 yaşımda “Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanı” adı ilə təltif edib. Şükür
Allaha, bu gün öz doğma torpağımızda
Sizinləyik. Sizə təşəkkürümü bildirirəm ki,
məni və döyüş yoldaşlarımı yüksək fəxri
adlarla qiymətləndirmisiniz. Çox təşəkkür
edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ ol,
mən sənə təşəkkür edirəm, sənin simanda bizim bütün qəhrəman övladlarımıza.
Onlar sinəsini qabağa verib düşməni
torpağımızdan qovublar. Bax, belə igidlər
hesabına biz bu gün burada dayanmışıq.
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı: Hər
an hər bir əmrinizi icra etməyə hazırıq.
Prezident İlham Əliyev: Sağ ol. Bu
medallar hansı şəhərlər uğrundadır?
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı:
Cəbrayıl, Füzuli.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva:
Sağ olun.
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Tariximizin, millətimizin dəyərlərini hədəf alan bir
çox mövzuda eyni mövqelərlə qarşı-qarşıyayıq. Müdafiə və
hərbi məsələlərdə xarici qüvvələrə bel bağlamadığımız kimi,
informasiya məsələsini də başqalarına həvalə edə bilmərik.
Türk dünyası olaraq bu məsələdə gücümüzü bir yerə qoymalı
və əlimizədəki imkanların ən təsirli formasını axtarmalıyıq.

Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması bizim
münasibətlərimizi daha da yüksək səviyyəyə qaldırdı.
Faktiki olaraq biz Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması
ilə de-fakto olan münasibətlərimizi de-yure səviyyəsinə
qaldırdıq, yəni, müttəfiqlik səviyyəsinə. Onsuz da bu,
hər sahədə müttəfiqlik əlaqələri idi. Ancaq biz bunu
artıq rəsmiləşdirdik və bu, gələcək fəaliyyət üçün bir yol
istiqamətidir… Əgər bütün qonşular Türkiyə ilə Azərbaycan
kimi münasibətlər qursaydılar, o zaman dünyada heç bir
savaş, heç bir müharibə olmazdı.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
ölkəmizə səfəri ərəfəsində Türkiyə mətbuatında oxuduq
ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev gələn ay Türkiyəyə
səfər edəcək. Bunu Türkiyənin Bakıdakı səfiri Cahid
Bağçı deyib və əlavə edib ki, İlham Əliyev Rəcəb Tayyib
Ərdoğanla oktyabrın 26-da Qarabağda, noyabrın 12-də isə
İstanbulda görüşəcək. Belə ki, noyabrın 12-də İstanbulda
Türk Şurası Dövlət Başçılarının VIII Zirvə görüşü olacaq.
Bu üç cümlə başqa vaxtlarda adi bir xəbər kimi görünə
bilərdi. Amma indi həmin xəbərin
əhəmiyyəti çox böyükdür. Çünki
dövlət başçımız qardaş ölkənin
Prezidentini Bakıda, Gəncədə,
Naxçıvanda və ya Qəbələdə deyil,
məhz Qarabağda qəbul edəcək.
Dünya azərbaycanlıları üçün bu
xəbər mükəmməl bir bayram əhvalruhiyyəsi yaradır. Çünki biz Qarabağı otuz illik düşmən əsarətindən
məhz Türkiyə Cümhuriyyətinin
siyasi və mənəvi dəstəyi ilə azad
etmişik. Çünki cənab Ərdoğanın bu
səfəri bizim Zəngəzurdan keçərək
Naxçıvana, oradan Türkiyəyə,
oradan isə Avropaya gedən yolumuzun açılmasına növbəti dəstək
olacaq.
Azərbaycanın öz dövlət
müstəqilliyini bərpa etdiyi 1991-ci
ildən bəri daim yanımızda olan,
Xəzərin Azərbaycan sektorundan
çıxarılan karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çatdırılmasında, Şanxaydan Londona qədər
uzanan ən möhtəşəm nəqliyyat
–kommunikasiya xəttinin tərkib
hissəsinə çevrilmiş Bakı–Tbilisi –Qars dəmir yolunun ərsəyə
gəlməsində Azərbaycanın ən
etibarlı tərəfdaşı olmuş Türkiyə
Cümhuriyyəti bu gün də informasiya müharibəsində yanımızdadır. Bu
müharibə azadlıq müharibəmizdən
heç də az əhəmiyyət kəsb etmir.
Cənab Ərdoğan ötən il dekabrın 10-da Bakıda keçirilən Zəfər
paradında demişdi ki, qardaşlarım,
müharibə qurtardı, mübarizə isə
qabaqdadır.
Qardaş ölkənin rəhbəri hansı
mübarizədən danışırdı? Təbii
ki, söhbət işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasından,
regionda sülh və təhlükəsizliyin
təminatından, Avrasiya məkanının
iqtisadi imkalarını qovuşduracaq
yeni nəqliyyat-kommunikasiya

dövründə Türkiyə, eləcə də
bir sıra türkdilli dövlətlər daim
Azərbaycanın yanında olublar. Bu,
bir həqiqətdir ki, başda Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla,
qardaş Türkiyənin Azərbaycanın
yanında olması, mənəvi, siyasi,
diplomatik dəstək verməsi bizim
qələbəyə olan inamımızı artırırdı.
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.
Təbii ki, Vətən müharibəsində
əldə edilən Zəfərdən sonra hazırda
Azərbaycan Qarabağı yenidən
qurmaq və türk-İslam sivilizasiyasının mərkəzi bölgəsi kimi bu diyarın

vasitələrinin – Zəngəzur dəhlizinin
ərsəyə gəlməsində qüvvələrin
birləşdirilməsindən gedirdi. Bunun
üçün isə, ilk növbədə, yeni reallıqlara hamının inandırılması vacibdir.
Hamının bu reallıqları qəbul etməsi
üçün isə yeni bir informasiya
müharibəsi başlanır.
Prezident İlham Əliyevin hələ
İkinci Qarabağ müharibəsindən
əvvəl dünyanın bir çox ölkələrində
işğalçı Ermənistanın yaratdığı
miflərin heç bir əsasının olmadığını
sübut etmək üçün apardığı informasiya müharibəsi hamının yadındadır. Doğrudur, dövlət başçımızın
həmin hücumlarından sonra ən
çox zərərdidə olan baş nazir Nikol
Paşinyan idi. Ancaq o da fakt idi

Müttəfiqliyin yüksək səviyyəsi

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanan ilk dövlət başçısı sayın Rəcəb Tayyib Ərdoğan olacaq
ki, Paşinyanın ifşası Ermənistanın
məğlubiyyətinə zəmin yaradırdı.
Dövlət başçımız informasiya müharibəsi istiqamətində ən
kəsərli addımlarını məhz 44 günlük
Vətən müharibəsi günlərində
atırdı. Onun cəmi ay yarımda
30-dan çox beynəlxalq mətbuat
vasitəsinə müsahibə verməsi,
dövri olaraq xalqa müraciətlər
etməsi həmin günlərin reallıqlarının
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
baxımından olduqca önəmli idi.
Çünki həmin günlər bəzi mətbuat
vasitələri dövlət başçımıza

müraciət edərkən Ermənistanı
müdafiə etmək məqsədi güdür, bəziləri isə açıq-aşkar
Azərbaycana qarşı ittiham irəli
sürməkdən çəkinmirdi. Biz fəxrlə
deyə bilərik ki, dövlət başçımızın
həmin qərəzli mətbuat vasitələrini
öz polad arqumentləri ilə susdurması ordumuzun Ermənistan
hərbi obyektlərinə açdığı artilleriya atəşlərindən az iş görmürdü.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Xarici işlər
naziri Mövlud Çavuşoğlunun dediyi
kimi, İlham Əliyev həmin günlərdə
üç istiqamətdə – Ermənistan ordusuna qarşı, diplomatiya sahəsində

və informasiya cəbhəsində vuruşurdu və hər üçündə qalib gəlirdi.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın
erməni təxribatlarına qarşı başladığı 44 günlük azadlıq müharibəsi
zamanı dünya mətbuatının bizə
olan münasibətinin ən yaxşı
qiymətini oktyabrın 22-də İstanbulda öz işinə başlayan Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
(Türk Şurası) mediaforumunda
eşitdik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan həmin tədbirdəki
videoformatda çıxışı zamanı dedi
ki, 44 günlük müharibə zamanı
bəzi beynəlxalq media orqanları

Doğma Füzulinin
dirçəldilməsi qürurvericidir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Füzuli şəhərinin erməni işğalından
azad edilməsinin birinci ildönümündə bu bölgəyə səfəri, rayon
ictimaiyyətini təmsil edən nümayəndələrlə görüşü çox mühüm tarixi
anlarla yaddaşlara həkk olundu. Qarabağın mənfur düşməndən azad
edilməsindən dərhal sonra dövlət başçısının irəli sürdüyü “ağıllı
kənd” və “ağıllı şəhər” strategiyasına uyğun olaraq dağıdılmış şəhər
və kəndlərimizin qısa müddət ərzində bərpası, daha doğrusu, ən
yüksək standartlara uyğun şəkildə yenidən inşası istiqamətində
mühüm addımlar atılmasına başlanmışdır. Həmin gün dövlət başçısı,
qalib Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Dövlətyarlı kəndində
də yeni “ağıllı kənd”in təməlini qoydular.
“Ağıllı kənd” konsepsiyasına uyğun
olaraq Dövlətyarlı kəndində böyük yaşayış məntəqəsi yaradılacaqdır. Beş kəndi
birləşdirən bu layihənin reallaşdırılması
gedişində gələn ilin sonuna qədər 450,
sonrakı il 300 yaşayış evinin inşası və
öz yurduna dönən sakinlərin istifadəsinə
verilməsi planlaşdırılır. Həm də burada
yaşayacaq insanların bütün ehtiyaclarını
qarşılayacaq müvafiq infrastrukturun da
yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
Səfər zamanı Füzuli şəhərinin yüksək
zövqlə tərtib edilmiş baş planı təqdim
olundu. Erməni vandalları tərəfindən
viran qoyulan, daşı daş üzərində qalmayan Füzuli şəhərinin yerində qısa müddət
ərzində 50 min sakini olan “ağıllı şəhər”
salınacaqdır. Müasir standartlar və
memarlıq xüsuiyyətlərinə uyğun şəkildə
inşa ediləcək Füzuli işğaldan azad olunan Qarabağımızın ikinci böyük şəhəri
olacaqdır. Yeni Füzuli şəhərinin ərazisi işğaldan əvvəlki şəhər ilə müqayisədə 2,5
dəfədən çox böyüyəcək və 1936 hektara
çatacaqdır. Əsasən, yaşıl park və xiyabanlardan ibarət olan şəhər mərkəzində
Memorial Kompleksi və ona bitişik
ərazidə Zəfər parkı inşa ediləcək, şəhərin
ən yüksək hissəsində Bayraq meydanı
yaradılacaqdır. Həmçinin 21 hektarlıq
sahədə eldar şamı, həmişəyaşıl sərv,
zeytun, şərq çinarı, ağcaqayın və digər
növ ağaclardan ibarət böyük meşə-park
salınacaqdır. Şəhərin daxilində 46 km

uzunluğunda avtomobil yolları, bundan
əlavə piyadalar və velosiped üçün 85 km
uzunluğunda ayrıca yollar çəkiləcəkdir.
Baş planın təqdimatından sonra
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva tərəfindən Füzuli şəhərində ilk yaşayış məhəlləsinin
əsası qoyuldu. 17,8 hektar ərazini əhatə
edəcək bu yaşayış məhəlləsində 1,
2, 3 və 4 otaqlı mənzillərdən ibarət 65
mənzilli 4–5 mərtəbəli yaşayış binaları
inşa ediləcəkdir. Məhəllədə çoxfunksiyalı binalar, iaşə obyektləri də olacaqdır. Ümumilikdə, məhəllədə 2 min 860
nəfərin yaşaması nəzərdə tutulmuşdur.
Baş plana görə, Füzuli şəhərində 2–3
mərtəbəli çoxmənzilli binalar, həmçinin
həyətyanı bağ sahələri olan fərdi yaşayış
evləri də tikiləcəkdir. İlkin hesablamalara görə, qarşıdakı 2 il ərzində Füzuli şəhərində və rayonunun işğaldan
azad olunan digər ərazilərində ilkin
məskunlaşma mümkün olacaq, ata-baba
yurdlarına qayıtmağı həsrətlə gözləyən
həmyerlilərimiz yeni inşa edilən abad
evlərdə yaşamaq imkanı qazanacaqlar.
Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını düşməndən azad edən qəhrəman
xalqdır, Vətənimiz xəyalları çox qısa
zaman kəsiyində gerçəkliyə çevirən
ölkədir. Azərbaycan dövləti yeniləşməni,
modernləşməni həyata keçirdiyi siyasətin
təməl prinsipi kimi irəli sürmüş, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə yüksək

sürətlə, ən müasir texnologiyalar tətbiq
etməklə bərpa, quruculuq işlərinə başlamışdır. Dövlət başçısı İlham Əliyevin
iradəsi ilə atılan bu addımlar ölkəmizin
gücünün və qüdrətinin göstəricisi,
dövlətimizin öz vətəndaşlarının həyatını
yaxşılaşdırmaq, doğma Qarabağımızı
cənnətə çevirmək üçün həyata keçirdiyi
böyük planların gerçəkləşməsidir.
Dövlət başçısı, Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın işğaldan
azad edilmiş torpaqlarımıza, o cümlədən
Füzuli rayonuna dalbadal səfərləri
aydın göstərir ki, Qarabağın bərpası və
insanların ən qısa müddət ərzində öz
yurdlarına qayıtmasının təmin edilməsi
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətidir.
Hər bir belə səfər mühüm tarixi hadisə
olmaqla yanaşı, soydaşlarımızın doğma yurd-yuvalarına qovuşmalarını
yaxınlaşdıran addımdır. Mənim üçün
həyatımın ən xoşbəxt anlardan biri bu il
oktyabrın 17-də Füzuli şəhərində Böyük
Zəfərin memarı, möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban
Əliyevanı qarşılamaq, Füzuli şəhərinin
təməl qoyma mərasimində onlarla birgə
iştirak etmək olmuşdur.

Qabil ƏLİYEV,
Bakı Dövlət Universitetinin
professoru, tarix üzrə elmlər
doktoru

Ermənistanın rəsmi xəbər agentliyi kimi davrandılar: “Ermənistan
ordusunun mülki insanları hədəf
alan qətliam və raket hücumları
heç gündəmə gəlmədi”.
Ona görə də cənab Ərdoğanın
fikrincə, müdafiə və hərbi
məsələlərdə xarici qüvvələrə bel
bağlamadığımız kimi, informasiya
məsələsini də başqalarına həvalə
edə bilmərik. Türk dünyası olaraq
bu məsələdə gücümüzü bir yerə
qoymalı və əlimizədəki imkanların
ən təsirli formasını axtarmalıyıq.
Tədbirdə qeyd edilib ki, qırx
dörd günlük Vətən müharibəsi

tarixi nüfuzunu özünə qaytarmaq
əzmindədir. Qardaş türk ölkələri
də bu prosesdə Azərbaycanın
yanında olacaq və birgə fəaliyyət
göstərəcəklər. Necə ki, daim yanımızdadırlar.
İstanbulda keçirilən forumun
panel gündəliyinə diqqət yetirək:
“Ortaq mədəni gələcək”, “Türk dünyasının 30-cu ildönümü xüsusi iclası: Köklü keçmiş, güclü gələcək” və
“Keçmişdən gələcəyə türk dünyası
birliyi”. Fikrimcə, şərhə ehtiyac
yoxdur.

Bu zaman bir faktı xüsusilə
vurğulamaq istərdim. Belə ki, bu
ilin sentyabrında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin
Anadolu Agentliyinə müsahibə
verdi. Müsahibə sentyabrın 27-də
agentliyin saytında yayımlandı.
Jurnalist xatırladırdı ki, Prezident
Ərdoğan BMT-də Azərbaycanın
haqlı mübarizəsini başa çatdırdığını ifadə etdi, hər platformada buna
bənzər açıqlamalar verdi: “Prezident Ərdoğanın olmadığı yerlərdə
Siz Türkiyənin haqlarını müdafiə
edirsiniz... Soruşmaq istəyirəm
ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın
münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı
nə düşünürsünüz?”
Bu suala dövlət başçımızın
cavabını şərh etmədən təqdim edir
və yazını da nikbin tonda yekunlaşdırmaq istəyirik: “Prezident
Rəcəb Tayyib Ərdoğan əvvəlki
illərdə də yüksək platformalardan
Azərbaycanın haqq işi haqqında
çox geniş məlumatlar verirdi. Hər
zaman bu məsələ onun xarici siyasət kursunda bir nömrəli
məsələ olub. Bu dəfə artıq savaşdan, Zəfərdən sonra orada bu
sözləri deməsi, əlbəttə, bizi çox sevindirir və bir daha onu göstərir ki,
Rəcəb Tayyib Ərdoğan hər zaman
Azərbaycanın yanındadır. Necə ki,
savaşın ilk saatlarında o bildirmişdi
ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə
Azərbaycanın yanındadır. Bu, bizə
əlavə güc və mənəvi güc verdi.
İkinci Qarabağ savaşından
sonra bizim münasibətlərimiz daha
da yüksək pilləyə qalxdı. Bilmirəm,
siz bilirsiniz, yoxsa yox, Türkiyədə
bunu bir çoxları bilir ki, mən savaş
bitəndən sonra hörmətli Prezidenti
Şuşaya dəvət etdim. O vaxt demişdim ki, o, Şuşaya gəlməyənə qədər
oraya heç bir başqa ölkədən heç
kim gəlməyəcək. Hətta Türkiyədən
gələnlər olmuşdu, oraya getmək
istəyənlər olmuşdu. Mən onlara
dedim ki, sağ olun, amma gözləyin,
Qardaşım gəlsin getsin, ondan
sonra yolunuz açıqdır”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

BMT nümayəndəsi Qarabağda minaların
yaratdığı təhlükə barədə məlumatlandırılıb
Oktyabrın 25-də Azərbaycan Minatəmizləmə
Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar
Süleymanov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT)
Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyinin
yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Vladanka
Andreyeva ilə görüşüb.
Azərbaycan Respublikasının
Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA)
verilən məlumata görə, Vüqar Süleymanov Vladanka Andreyevanı təyinatı
münasibətilə təbrik edib, ölkəmizdə
fəaliyyəti dövründə uğurlar arzulayıb.
İşğaldan azad edilən ərazilərdə icra
edilən minatəmizləmə əməliyyatları,
dövlətin prioritetlərinə əsasən planlaşdırılan layihələr, eləcə də mina və
partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair
maarifləndirilmə proqramı çərçivəsində
həyata keçirilən fəaliyyət barədə
məlumat təqdim olunub.

Görüşdə
Azərbaycanda həyata
keçirilən humanitar minatəmizləmə
sahəsində ANAMA
ilə BMT arasında mövcud olan
sıx əməkdaşlıq tarixçəsi vurğulanıb.
Həmçinin, mina qurbanlarına yardım, beynəlxalq standartlar əsasında
milli minatəmizləmə standartlarının
təkmilləşdirilməsi və partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə
fəaliyyətinə mümkün dəstəyin
göstərilməsinə dair müzakirələr aparılıb.

BMT-nin rezident əlaqələndiricisi
minatəmizləmə istiqamətində görülən
işlərin həcmindən təsirləndiyini və
müzakirə edilmiş mövzular üzrə
əməkdaşlığın daha da inkişaf
etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Qubadlıda radio və televiziya
yayımı təmin olunub
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin “Radio-Televiziya Yayımı və
Peyk Rabitəsi” İstehsalat Birliyi (Teleradio İB) Qubadlıda televiziya yayımını
təmin edib.
Nazirlikdən verilən məlumatda bildirilir ki, rayonun Xanlıq Radio-Televiziya
Yayım Stansiyasının mövcud 50 metrlik
qülləsindən istifadə olunmaqla 8 TV və 2
radio proqramının Qubadlı şəhəri və Qubadlı rayonunun 12 kəndində (Əlibəyli,
Qoturbulaq, Xocahan, Qapanlı, Muğanlı,
Hal, Xanlıq, Hənzəli, Əfəndilər, Qəzyan,
Saray, Yuxarı Mollu) yayımı təmin olunub. Xatırladaq ki, indiyədək işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə radio-televiziya yayım stansiyalarının fəaliyyətinin
bərpası istiqamətində bir sıra işlər həyata
keçirilib.
Belə ki, Şuşa Radio-Televiziya Yayım
Stansiyasında müvafiq avadanlıqlar
quraşdırılmaqla 31 dekabr 2020-ci il
tarixindən etibarən Şuşa, Xankəndi
şəhərləri və Xocalı, Ağdam, Bərdə rayonları, eləcə də ətraf yaşayış məntəqələri
TV və radio yayımı ilə təmin olunub.
Bununla yanaşı, 4 oktyabr 2021-ci il

tarixində Kəlbəcər şəhərində 17 metrlik yeni metal qüllə və müvafiq yayım
avadanlıqları qurularaq istismara verilib.
Bununla da Kəlbəcər şəhəri və rayonun
ətraf 15 kəndində 8 TV və 1 radio proqramının yayımı bərpa edilib.
Bundan əlavə, cari ilin 20 oktyabrında
Zəngilan rayonunda Mincivan RadioTeleviziya Yayım Stansiyasının mövcud
30 metrlik qülləsindən istifadə olunmaqla
8 TV və 2 radio proqramının Zəngilan
şəhəri və Zəngilan rayonunun 10-dan
artıq kəndində yayımına başlanılıb.
Qeyd edək ki, hazırda işğaldan
azad olunmuş digər ərazilərdə radio
və televiziya yayımlarının bərpası
istiqamətində işlər davam etdirilir, o
cümlədən Xocavənd rayonunun Hadrut
qəsəbəsinin Şahyeri stansiyasında bərpa
işlərinin cari ilin sonunadək tamamlanması nəzərdə tutulur.

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan və Bolqarıstan arasında
münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edir
Qırğızıstan Prezidenti: Azərbaycan ilə
Qırğızıstan arasında münasibətlər möhkəm
dostluq və qardaşlıq tellərinə əsaslanır
Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarov Azərbaycan
Respublikasının Qırğızıstandakı səfiri Hidayət Orucovun diplomatik
missiyasının başa çatması ilə əlaqədar onu qəbul edib. AZƏRTAC xəbər verir
ki, görüşdə ikitərəfli münasibətlərin aktual məsələləri müzakirə olunub.

Oktyabrın 25-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova
ölkəmizdə səfərdə olan Bolqarıstanın Ayrı-seçkiliyə qarşı
müdafiə üzrə Komissiyasının sədri Ana Cumaliyevanın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Milli Məclisin Mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a verilən məlumata görə,
Sahibə Qafarova qeyd edib ki, bu görüş ölkəmiz üçün tarixi əhəmiyyətli bir
dövrə - Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm Qələbənin ildönümü
ərəfəsinə təsadüf edir. 2020-ci ildə
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən
30 illik işğalına son qoyaraq öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edib. Bununla da
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının uzun illər ərzində kağız üzərində
qalan 4 qətnaməsini özü həyata
keçirib.
Parlamentin sədri qeyd edib
ki, istər ötən il sentyabrın 27-dək,
istərsə də döyüş əməliyyatlarının
davam etdiyi dövrdə Ermənistan
bir çox hərbi təxribatlar törədib. O,
xüsusilə Ermənistanın Azərbaycanın
iri şəhərlərini, rayon mərkəzlərini

və kəndləri artilleriya atəşinə, raket hücumlarına məruz qoduğunu,
mülki əhalini və mülki obyektləri
hədəfə aldığını bildirib. Əlavə edib
ki, bu hücumlar nəticəsində onlarla
dinc sakin, o cümlədən qadınlar və
uşaqlar həlak olub. Milli Məclisin sədri
diqqətə çatdırıb ki, Ermənistan bu
gün də öz təxribatçı əməllərindən əl
çəkmir və sülhün bərpa olunmasına,
quruculuq, abadlıq işlərinə maneçilik
törədir. 10 noyabr Bəyanatından bir
ilə yaxın vaxt ötməsinə baxmayaraq, Ermənistan hələ də minalanmış
ərazilərin xəritələrini təqdim etməyib.
Bu, beynəlxalq humanitar hüququn
kobud şəkildə pozulmasıdır.
Münaqişənin artıq tarixə qovuşduğunu söyləyən Sahibə Qafarova qeyd
edib ki, hazırda Azərbaycan gələcəyə
hədəflənmiş layihələr reallaşdırır,
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
sürətli bərpa və quruculuq işləri
aparılır. Milli Məclisin sədri xatırla-

dıb ki, cari ilin iyulunda Prezident
İlham Əliyevin imzaladığı Fərmana
əsasən, Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
müəyyənləşdirilib. Bu Fərmana
əsasən, iki yeni iqtisadi rayon - Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonları yaradılıb.
Bolqarıstan nümayəndə heyətinin
işğaldan azad olunmuş Ağdam
şəhərinə səfər edəcəklərini bildirən
Sahibə Qafarova deyib ki, onlar həmin
ərazilərdə Ermənistan tərəfindən
törədilən vəhşilikləri öz gözləri ilə
görəcəklər. Onun sözlərinə görə,
Ermənistan 30 il ərzində işğal altında
saxladığı Azərbaycan torpaqlarında
şəhərləri, kəndləri, xalqımıza məxsus
tarixi, mədəni abidələri, məscidləri
vəhşicəsinə dağıdıb.
Azərbaycan ilə Bolqarıstan
arasında əlaqələr haqqında da
danışan Milli Məclisin sədri vurğulayıb ki, bu münasibətlər yüksələn
xətlə inkişaf edir. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi
qarşılıqlı maraqlara uyğundur və hər
iki tərəf bu istiqamətdə iradə nümayiş
etdirir. Azərbaycanla Bolqarıstan ara-

sında münasibətlər zəngin müqaviləhüquq bazasına söykənir.
Sahibə Qafarova Azərbaycan və
Bolqarıstanın qanunverici orqanları
arasında da əməkdaşlıq əlaqələrinin
inkişaf etdiyini vurğulayaraq, hər iki
ölkənin parlamentlərində dostluq
qruplarının fəaliyyətini təqdir edib.
Bolqarıstanın Ayrı-seçkiliyə
qarşı müdafiə üzrə Komissiyasının
sədri Ana Cumaliyeva çıxış edərək
ölkələrimiz arasında münasibətlərin
inkişaf etdiyini bildirərək, regionda
sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının əhəmiyyətini qeyd edib.
O, Azərbaycan Respublikasının
insan hüquqları üzrə müvəkkili ilə
əməkdaşlıq münasibətləri haqqında
məlumat verib.
Görüşdə Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruc,
Milli Məclisin Aparat rəhbəri Səfa
Mirzəyev, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili
(ombudsman) Səbinə Əliyeva, Bolqarıstanın Ayrı-seçkiliyə qarşı müdafiə
üzrə Komissiyası sədrinin müavini
Baki Hüseynov və digər rəsmi şəxslər
iştirak ediblər.

Qırğız dövlətinin başçısı vurğulayıb ki,
Azərbaycan Qırğızıstanın mühüm tərəfdaşıdır
və iki ölkə arasında münasibətlər onların
ortaq tarixindən, mədəniyyətindən, dilindən,
müştərək mənəvi və dini dəyərlərindən irəli
gələn möhkəm dostluq və qardaşlıq tellərinə
əsaslanır.
Prezident Sadır Japarov Hidayət Orucova
gələcək fəaliyyətində uğurlar və möhkəm cansağlığı arzulayıb, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevə salamlarını çatdırmağı xahiş edib.
Hidayət Orucov dövlət başçısına
təşəkkürünü bildirib və Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin qardaş Qırğızıstan xalqına ən
xoş arzularını çatdırıb.
Hidayət Orucov Qırğızıstan ilə Azərbaycan
arasında əməkdaşlığın bundan sonra da
dinamik inkişaf edəcəyinə, dərinləşəcəyinə və
genişlənəcəyinə əmin olduğunu bildirib.
Qırğız Respublikasının Nazirlər Kabinetinin

sədri Akılbek Japarov da azərbaycanlı diplomatı
qəbul edib.
Nazirlər Kabinetinin sədri QırğızıstanAzərbaycan qarşılıqlı münasibətlərinin
möhkəmlənməsinə səfirin verdiyi sanballı
töhfəyə görə təşəkkür edib və ümidvar olduğunu bildirib ki, iki dövlət arasında əməkdaşlığın
bütün sahələrində ənənəvi sıx dostluq
münasibətləri davam edəcək.
Hidayət Orucov Akılbek Japarovu Nazirlər
Kabineti sədri vəzifəsinə təyin olunması
münasibətilə təbrik edib və bildirib ki, Qırğız
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasını ortaq tarix, mədəniyyət, din və ənənələr birləşdirir.
Nazirlər Kabinetinin rəhbəri Hidayət Orucovun iki ölkə arasında dostcasına əməkdaşlığın
inkişafına və dövlətlərarası münasibətlərin
möhkəmlənməsinə verdiyi sanballı töhfəyə görə
onu Qırğız Respublikası Nazirlər Kabinetinin
fəxri fərmanı ilə təltif edib.

Azərbaycan nümayəndə heyəti Milli
Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının
Baş Assambleyasında iştirak edib

Azərbaycanın müdafiə
naziri NATO-nun
nümayəndəsi ilə görüşüb
Oktyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının
müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov
ölkəmizdə səfərdə olan NATO-nun Beynəlxalq
Hərbi Qərargahın Kooperativ Təhlükəsizlik
İdarəsinin rəisi general-mayor Françesko
Diellanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşüb.
Müdafiə Nazirliyinin
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
general-polkovnik Zakir
Həsənov Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin

Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan Ordusunun
Qələbəsi ilə başa çatan
Vətən müharibəsindən sonra
azad edilən ərazilərdə Ordu-

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) nümayəndə heyəti Milli
Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının (MOKA) XXV Baş Assambleyasında
iştirak edib.

muz tərəfindən görülən işlər
və dövlət sərhədində hazırkı
vəziyyətlə bağlı qonağa
ətraflı məlumat verib.
General-mayor F.Diella

NATO-nun Azərbaycan
ilə əməkdaşlığının cari
vəziyyətindən, bu sahədə
əldə olunan müsbət
nəticələrdən məmnunluğunu

bildirib, qarşılıqlı əlaqələrin
bundan sonra da inkişaf
etdirilməsinin əhəmiyyətini
vurğulayıb.

Nazir Sahil Babayev vahid əlaqələndirmə mərkəzində
olub, bir qrup şəhid ailəsi üzvü və qazi ilə görüşüb

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev
4 saylı Bakı DOST Mərkəzində fəaliyyət göstərən vahid
əlaqələndirmə mərkəzində olub.
Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr
və kommunikasiya şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, nazir mərkəzdə
şəhid ailələri və qazilərə göstərilən
xidmətlərlə tanış olub. Xidmət
pəncərələri qarşısında aidiyyəti qurum
nümayəndələri və xidmətlərdən yararlanan şəxslərlə söhbət edib, onların
göstərilən xidmətlər barədə fikirlərini
öyrənib.
Sonra S.Babayev mərkəzə müraciət
edən bir qrup şəhid ailəsi üzvü və qazi
ilə görüş keçirib. Bildirib ki, Prezident,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordu-

sunun möhtəşəm Zəfərlə başa çatdırdığı Vətən müharibəsindən ötən bir ildə
şəhidlərimizin ailə üzvləri və qazilərin
hərtərəfli sosial dəstəklə təminatı
istiqamətində çoxistiqamətli tədbirlər
həyata keçirilir.
Bu dəstək tədbirləri artıq 31
mindən çox şəxsi əhatə edib. Onlara
sosial ödənişlərin proaktiv təyinatı,
sosial-psixoloji dəstək, reabilitasiya
xidmətləri və vasitələri ilə təminat,
məşğulluq məsələlərinin operativ həlli,
özünüməşğulluq çərçivəsində kiçik
bizneslərin qurulması və s. istiqamətlərdə
39 mindən çox xidmət göstərilib.

Nazir dövlət başçısının bu ilin iyunun 25-də imzaladığı Fərmanla vahid
əlaqələndirmə mərkəzlərinin yaradılmasının da şəhid ailələri üzvlərinə,
müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış
hərbi qulluqçulara və əlilliyi müəyyən
edilmiş şəxslərə növbəti mühüm dəstək
olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edib ki, bu mərkəzlərdə
həmin kateqoriyalardan olan insanlara 6-sı mərkəzi, 13-ü yerli icra
hakimiyyəti orqanları olan 19 qurum
tərəfindən 26 xidmət “bir pəncərə”dən,
operativ, şəffaf, vətəndaş rahatlığı
və məmnunluğu prinsipi əsasında
təqdim edilir. Şəhid ailələri, qazilər
bu xidmətləri almaq üçün ayrı-ayrılıqda həmin qurumlara deyil, yalnız
bir məkana - vahid əlaqələndirmə
mərkəzinə müraciət edirlər.

Avqustun 23-dən ilk mərhələdə
Bakıdakı DOST mərkəzlərində vahid
əlaqələndirmə mərkəzləri fəaliyyətə
başlayıb. Ötən dövrdə bu mərkəzlərə
şəhid ailəsi üzvləri və qazilərdən ibarət
2 min 200-dən çox şəxs müraciət edib.
S.Babayev yaxın vaxtlarda
ölkəmizin digər regionlarında da vahid
əlaqələndirmə mərkəzlərinin fəaliyyətə
başlayacağını diqqətə çatdırıb.
Görüşdə Vətən müharibəsinin şəhidi
Əli Cabbarovun valideynləri Baba və
Yeganə Cabbarovlara “Şəhid ailəsi
üzvü” vəsiqəsi təqdim edilib. Dövlət
başçısının sərəncamları ilə medallarla
təltif edilmiş qəhrəman hərbçilərimizin
- Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı şəhid
Anar Şükürovun “Suqovuşanın azad
edilməsinə görə” medalı həyat yoldaşı Şəmsiyyə Şükürovaya, şəhid
Manaf Bəhmənlinin “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” medalı anası Suray
Bəhmənovaya, şəhid Vahid Abbasovun
“Xocavəndin azad olunmasına” görə
medalı atası Sahib Abbasova təqdim
olunub.
Vətən müharibəsində Şuşa
istiqamətində döyüşlərdə şəhid
olan və Prezident İlham Əliyevin
sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, “Şuşanın azad
olunmasına görə”, “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilən Ələsgər Cavadovun atası, II
qrup əlilliyi olan Elxan Cavadova isə
müraciətinə əsasən mühərrikli təkərli
oturacaq verilib.
Şəhid ailəsi üzvləri və qazilər
onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını
ifadə ediblər. Görüşdə ölkəmizdə şəhid
ailələri və qazilərlə bağlı görülən işlərə
dair fikir mübadiləsi aparılıb, rəy və
təkliflər dinlənilib.

MOK-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, tədbirdə
ölkəmizi Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin
baş katibinin müavini Azər Əliyev, beynəlxalq
əlaqələr şöbəsinin müdiri Anar Bağırov və
marketinq şöbəsinin müdiri Mehman Kərimov
təmsil ediblər.
MOKA-nın XXV Baş Assambleyasında bir
sıra mühüm məsələlər müzakirə olunub. MOKA
komissiyalarının 2017-2020-ci illər Olimpiya
dövrü üçün hesabatları dinlənilib və qənaətbəxş
qiymətləndirilib. Həmçinin 2021-2024-cü illər
Olimpiya dövrü üçün MOKA-nın strateji planı,
2023-cü ildə MOKA-nın II Dünya Çimərlik Oyunlarının İndoneziyada təşkilinə dair təklif də iclas
iştirakçılarının müsbət rəyini alıb. “Tokio-2020”
Olimpiya Oyunlarında fərdi və komanda hesabında fərqlənmiş qadın və kişi idmançılar,
həmçinin ötən dövrdə Olimpiya hərəkatınin
inkişafına mühüm töhfə verən və fəallığı ilə
seçilən Milli Olimpiya komitələri MOKA-nın

xüsusi mükafatları ilə təltif olunub. İclasda
futbol üzrə dünya çempionatının iki ildən bir
keçirilməsi təklifi kəskin tənqid edilib. Bundan
başqa, MOKA Əfqanıstandan olan idmançıların
təxliyəsi və onlara lazımi dəstək göstərilməsi ilə
bağlı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK)
prezidenti Tomas Baxa çağırış edib.
Baş Assambleya çərçivəsində Azərbaycan
nümayəndə heyəti BOK-un Olimpiya Həmrəyliyi
Fondu ilə MOK-un 2021-2024-cü illərdə həyata
keçirməyi planlaşdırdıqları bir sıra mühüm və
genişmiqyaslı layihələri müzakirə edib. Olimpiya
mədəniyyəti və təhsil proqramının, rəqəmsal
kommunikasiya və sosial media üzrə regional
seminarın keçirilməsi məsələlərini də müzakirə
edən nümayəndə heyəti televiziya marketinq
xidmətləri, Olimpiya Oyunlarına bilet satışı,
qonaqlama və lisenziya xidməti mövzusunda
BOK-un təqdim etdiyi təkliflərə dair də fikir
mübadiləsi aparıb.

ABŞ-ın bir qrup dini icma rəhbəri
Multikulturalizm Mərkəzində olub
ABŞ-ın Los-Anceles
şəhərinin bir qrup
dini icma rəhbəri
Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzində (BBMM)
olub.
BBMM-in mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, görüşdə Mərkəzin
icraçı direktoru Rəvan
Həsənov Prezident İlham
Əliyevin yürütdüyü uğurlu
multikulturalizm siyasəti,
Azərbaycan multikulturalizmi
modelinin üstünlükləri, “Bakı
prosesi”, eləcə də rəhbərlik
etdiyi qurumun yeddiillik
fəaliyyəti dövründə həyata
keçirilən layihələr və 10 ölkədə
fəaliyyət göstərən filiallarının
fəaliyyəti haqqında geniş
məlumat verib. Qeyd edilib
ki, Azərbaycan multikulturalizm və tolerantlıq sahəsində
bütün dünyaya nümunədir,
dilindən, dinindən, irqindən,
etnik mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq, ölkəmizin
bütün vətəndaşları beynəlxalq
prinsiplərə əsaslanan hüquq
və azadlıqlara, o cümlədən

vicdan və dini etiqad azadlığına malikdir.
Səmimi qəbula görə
təşəkkürünü bildirən qonaqlar
multikulturalizm və tolerantlıq
ənənələrinin insanları yaxınlaşdıran, birləşdirən vacib
amil olduğunu və dünyada
ekstremizmin, zorakılığın
yayıldığı bir zamanda multikulturalizmin Azərbaycanda həyat
tərzi kimi qəbul edilməsinin
təqdirəlayiq olduğunu vurğulayıb. Qeyd edilib ki ki,
Azərbaycan öz nümunəsi ilə
digər ölkələri həvəsləndirir
və onun təcrübəsinin istifadə
olunması zəruridir. Qonaqlar
ölkəmizə “Məcburi köçkünlərin
təhlükəsiz qayıdışı” layihəsi

çərçivəsində regionda
təhlükəsizlik və sabitliyin təmin
edilməsi, sülhün bərqərar
olması və digər prioritet
məsələlər üzrə əməkdaşlıq
və iş birliyi üçün müzakirələr
aparmaq niyyəti ilə gəldiklərini
deyiblər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə və ölkəmizdə
kompakt şəkildə yaşayan etnik
azlıqların yaşadığı bölgələrə
gedəcəklərini vurğulayan qonaqlar Azərbaycan həqiqətləri
ilə yaxından tanış olmaq,
mövcud reallıqlar şəraitində regionun inkişafına töhfə vermək
istədiklərini diqqətə çatdırıblar.
Sonda qonaqlara Mərkəzin
ingilis dilində nəşr etdiyi kitablar hədiyyə olunub.
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övlətimizin başçısı İlham Əliyev Vətən
müharibəsində Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsini
şərtləndirən amillərdən bəhs edərkən, ilk növbədə,
xalq-ordu-Prezident birliyini vurğulayaraq deyib: “Mənə
güc verən məhz xalqımızın əzmkarlığı idi. Bu torpaqları
görməyən cavanlarımız bu torpaqlar uğrunda ölümə
gedirdilər. Bu, xalqımızın böyüklüyünü bir daha göstərir”.

D

Dövlət başçısı çıxışlarında uzun
illər ərzində xalqımızın bir arzu,
bir fikirlə yaşadığını, nə vaxtsa
haqq-ədalətin bərpa ediləcəyini,
“məğlubedilmiş” sözünə son
qoyulacağını, bundan sonra isə
qürurlu, müzəffər xalq kimi ömür
sürəcəyinə əminliyini də dəfələrlə
xatırladıb. Prezident İlham Əliyev
“əgər xalqımız buna inanmasaydı, əgər cəmiyyətimiz bizim o
sahədəki siyasətə dəstək olmasaydı müharibəni bu nəticələrlə başa
vurmaq çox çətin olardı. Ona görə
bu, bizim hamımızın qələbəsidir,
hamımızın təntənəsidir”,- deyə
vurğulayıb.
Azərbaycan Ordusu elə bu
inam və əminliklə də ötən il sentyabrın 27-də işğalçı Ermənistan
ordusunun hücumuna qarşı əkshəmlə əməliyyatlarına başladı.
Qırx dörd günlük İkinci Qarabağ
müharibəsində Silahlı Qüvvələrimiz
qəsbkarın 30 illik işğalına son
qoydu. Beləliklə, Azərbaycanın savaşda əldə etdiyi parlaq zəfərdən
sonra Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıq yarandı, respublikamızın dünyada öz sözü, mövqeyi,
müstəqil xarici siyasəti olan ölkə
imici daha da möhkəmləndi, bütün
istiqamətlər üzrə inteqrasiya və
inkişafın, xüsusən də uzunmüddətli
sülh və təhlükəsizliyin əsası
qoyuldu. Respublikamız, sözün
əsl mənasında, bölgənin yeni güc
mərkəzinə çevrildi. Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi düşünülmüş və uzaqgörən, eyni zamanda, qətiyyətli siyasət nəticəsində
Azərbaycan dövləti bu uğurlara nail
olmağı bacardı.
Prezident İlham Əliyev
oktyabrın 17-də Füzuli rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşündə bildirdiyi kimi, hazırda
xalqımız gələcəyə inamla baxır, gələcəyi yaradır: “Əminəm
ki, bütün planlarımız, - bu günə
qədər bəyan edilən bütün hədəflər
necə təmin edilmişdisə, - növbəti
dövr üçün nəzərdə tutulmuş
hədəflər də təmin ediləcək. Biz
bu hədəflərə çatacağıq, ölkəmizi
gücləndirəcəyik, ordumuzu yenə
də gücləndirəcəyik və Azərbaycan
xalqının təhlükəsiz həyatını təmin
edəcəyik. Əlbəttə ki, 30 il ərzində
əziyyət içində, o cümlədən mənəvi
əzab içində yaşamış köçkünləri
maksimum qısa müddət ərzində
öz doğma torpaqlarına qaytaracağıq…”.
Dövlətimizin başçısının
rəhbərliyi ilə əsgər və zabitlərimiz
44 gün ərzində cəbhədə necə
uğurlar əldə etmişlərsə, hansı qəhrəmanlıqlar, igidliklər
göstərmişlərsə, erməni faşizminin torpaqlarımıza vurduğu dərin
yaraların da eləcə sürətlə sağaldılacağına, bu istiqamətlərdə önəmli
nəticələrə nail olunacağına hazırda heç kim şübhə etmir. Qarbağ
və Şərqi Zəngəzurun uğurla bərpa
olunmasına, dünyanın ən gözəl,
yaraşıqlı məkanlarından biri kimi
tanınmasına hamı inanır.
Vətən müharibəsindən ötən
bir il ərzində nəzərdə tutulan
layihələrin uğurla reallaşması da
bunu deməyə əsas verir.

Bu gün Azərbaycan bölgədə
davamlı sülhün gerçəkləşməsi
üçün əsas vasitəni əməkdaşlıqda
görür və buna görə də Zəngəzur
dəhlizinin yaradılmasını və
nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını
qətiyyətlə dəstəkləyir.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan,
Rusiya və Ermənistan arasında
imzalanan üçtərəfli bəyanatda
vurğulanan yol-nəqliyyat infrastrukturunun bərpası hazırda prioritet

Bəli, Qarabağ və Şərqi
Zəgəzurda İkinci Qarabağ
müharibəsində qazanılan
qələbənin nəticəsində yaranan müasir logistika-nəqliyyat mərkəzini
əhatə edəcək aeroportlar, dəmir
yolu qovşaqları, avtomobil yolları şəbəkəsi nəinki bu bölgənin,
eləcə də regionun inkişafını
sürətləndirəcək.
Bu gün işğaldan azad edilmiş
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun
bərpası, gələcək inkişafının təmin
olunması, zəruri infrastrukturun
yaradılması və əhalinin doğma
torpaqlarına qayıdışı istiqamətində
genişmiqyaslı tədbirlər həyata
keçirilir. Düşməndən təmizlənən
ərazilərin zəngin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərindən
və geniş turizm imkanlarından
səmərəli istifadə etməklə onların eyni səviyyədə dirçəldilməsi

üzə çıxarıb. Yuxarıda adı çəkilən
fərmanda göstərildiyi kimi, Qarabağ bölgəsinin sürətli inkişafına
əlverişli zəmin yaranıb.
Şərqi Zəngəzur və Qarabağ
iqtisadi rayonlarının yaradılmasının Azərbaycanın, eləcə də,
Qarabağın iqtisadiyyatına müsbət
təsiri barədə danışarkən, bir
məqamı xüsusilə qeyd etmək
istərdik. Əvvəla Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonlarına
daxil edilən ərazilərin yeraltı-yerüstü sərvətləri erməni vandalları
tərəfindən 30 il ərzində talan
edilib, oğurlanaraq Ermənistana
daşınıb. Məsələn, işğal dövründə
qəsbkar düşmən Laçın rayonunun ərazisində yerləşən iki xüsusi
mühafizə olunan təbiət ərazisinə–
Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu və
Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığına
böyük ziyan vurub. Azərbaycanın

Möhtəşəm Qələbədən
Böyük Qayıdışa doğru
istiqamət kimi xüsusi diqqət çəkir.
Bu, təsadüfi deyil. Çünki Cənubi
Qafqaz regionunun nəqliyyat
və iqtisadi əlaqələrinin yüksək
səviyyədə qurulması, bu yöndə
siyasi, iqtisadi münasibətlərin
möhkəmlənməsi üçün başlıca
amillərdən biridir. Bu yol-nəqliyyat
infrastrukturu layihəsinin icrası
regional inteqrasiya və iqtisadi inkişafın yeni mərhələyə daxil olmasını
şərtləndirir. Ona görə də adı çəkilən
üçtərəfli bəyanatda növbəti mərhələ
üçün konkret icraedici strukturun yaradılması, onun fəaliyyət
istiqamətlərinin və vəzifələrinin
dəqiq müəyyənləşdirilməsi qarşıdakı mərhələdə regionun nəqliyyatkommunikasiya infrastrukturunun
tezliklə bərpa ediləcəyindən xəbər
verir.
Bu mühüm məsələ ilə bağlı Prezident İlham Əliyev ok
tyabrın 20-də Zəngilan rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşündə deyib: “Aprel ayında
gələndə hava limanının təməli
qoyuldu. İndi oraya baş çəkdim,
artıq zolağın torpaq işləri hazırlanır. Bilirsiniz ki, sovet vaxtında
Zəngilanda hava limanı yox idi.
Amma indi nəinki hava limanı,
beynəlxalq hava limanı olacaq
və Zəngilan ölkəmizin nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevriləcək.
Çünki Zəngəzur dəhlizi buradan keçir, dəmir yolu, HoradizAğbənd avtomobil yolu tikilir.
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, dəmir yolu məsələsi
həll olunur...”.

nəzərdə tutulur. Bunun üçün
bütün işlərin vahid proqram
əsasında gerçəkləşdirilməsi diqqət
mərkəzində saxlanılır. Bütün bunlar
Qarabağın bərpası ilə bağlı verilən
vədin, qarşıya qoyulan vəzifələrin
uğurla reallaşacağı əminliyi yaradır.
Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarının birində Qarabağın
bərpasından bəhs edərkən, bu
məsələnin təkcə maliyyə vəsaiti ilə
həllinin kifayət etmədiyini vurğulayaraq, deyib: “Gərək bu genişmiqyaslı layihələri icra etmək üçün texniki imkanlar olsun, kadr potensialı
olsun, daxili resurslar olsun. Biz
bütün bu gücləri səfərbər etmişik və bu gün erməni vəhşiliyinin
fəsadlarını aradan qaldırırıq. Mən
demişdim, biz Qarabağı və Şərqi
Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik.
Biz bunu edəcəyik. Necə ki, bu
günə qədər verilən bütün vədlər
həyatda öz əksini tapdı, bir dənə
də olsun vəd yerinə yetirilməmiş
qalmadı və İkinci Qarabağ
müharibəsindəki parlaq Qələbəmiz
buna əyani sübutdur”.
Dövlətimizin başçısı tərəfindən
Azərbaycan Respublikasında
iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
haqqında fərman imzalaması və bu
sənəddə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarının yaradılması da düşməndən təmizlənən adları
çəkilən bölgələrdə bərpa, tikinti-quruculuq işlərinin sürətlə aparılmasına əlverişli zəmin hazırlayıb.
Ekspertlərin təhlilinə əsasən,
Şərqi Zəngəzur və Qarabağ
iqtisadi rayonunun yaradılması
ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq
bir neçə dəfədən çox böyüyüb,
iqtisadiyyatın regional və sektoral
strukturu dəyişib, habelə Qarabağın iqtisadi dövriyyəyə qayıtması
və regional kommunikasiyaların,
o cümlədən, Zəngəzur dəhlizinin
açılması perspektivi yeni reallıqlar

Zəngilan – Qarabağın
bərpasının pilot meydanı

rmənilərin Azərbaycan
ərazilərində həyata
keçirdikləri ekoloji terror
təkcə xalqımızın əleyhinə yox,
bütün bəşəriyyətə qarşı ağır
cinayətdir və bu cinayəti törədənlər
mütləq öz əməllərinə görə cavab
verməli olacaqlar.
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Prezident İlham Əliyevin Zəngilan
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşdə kəskin şəkildə yenidən
gündəmə gətirdiyi Ermənsitanın vaxtilə
işğal altında saxladığı Azərbaycan
ərazilərində həyata keçirdiyi ekoloji
cinayətlərin bir hissəsi də Zəngilan rayonunun ərazisində gerçəkləşdirilib. Oxçuçayın təbii fəlakət zonasına çevrilməsi,
çaydakı zəhərli maddələrin həcminin
normadan 10, bəzən isə 20 dəfədən çox

olması çox ağır fəsadlara yol açan ekoloji
cinayətdir.
Xatırladım ki, Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsi (Haaqa Məhkəməsi) 2016-cı
ildən başlayaraq, ətraf mühitə zərər
vuran hərəkətlərin, o cümlədən ekoloji
cinayətlərin məhkəmə istintaqını öz
yurisdiksiyasına daxil edib. Bu sıraya
təbii ehtiyatların qanunsuz istismarı ilə
bağlı məsələlər də daxildir və bu da öz
növbəsində ermənilərin Vejnəli qızıl yatağında törətdikləri cinayətkar əməllərin
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin
təhdiqatına təqdim edilməsinə hüquqi
əsaslar verir.
Dövlət başçımızın qeyd etdiyi kimi,
Azərbaycan artıq bu istiqamətdə müvafiq hüquqi prosedurların həyata
keçirilməsinə başlayıb. Prosesə
beynəlxalq hüquqşünaslar cəlb edilib və
əminəm ki, Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərində törətdiyi bütün vəhşiliklər,
o cümlədən ekoloji cinayətlər cəzasız
qalmayacaq.

işğal olunmuş ərazilərində ekoloji
əhəmiyyətə malik 7 relikt göldən
Laçındakı Zalxagöl, Qaragöl, Canlıgöl, İşıqlı Qaragöl böyük antropogen təsirə məruz qalıb. Rayonun
meşə fondunun əhəmiyyətli hissəsi
Ermənistan tərəfindən məhv edilib.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda
2022-2025-ci illər üçün xərclərin
əsas prioritetlərindən biri
müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması, düşməndən
təmizlənən ərazilərin bərpası,
yenidənqurulması və ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyası olacaq.
Maliyyə Nazirliyinin 2022-2025-ci
illər üçün makrofiskal çərçivə və
2022-ci il üçün icmal və dövlət
büdcələrinin ilkin göstəricilərinə
dair açıqlamasında da bu barədə
ətraflı qeyd olunub. Bildirilib ki,
Ermənistanın Azərbaycan dövlətinə
və xalqına qarşı təcavüzü, 30 ildən
bəri davam edən işğal nəticəsində
rayon və şəhərlərimiz, o cümlədən
yüzlərlə yaşayış məntəqəsi,
yaşayış evləri, dövlət əmlakı və
xüsusi əmlak, çoxsaylı infrastruktur obyektləri məhv edilərək
tam yararsız hala salınıb. Döyüş
əməliyyatları başa çatdıqdan
dərhal sonra işğaldan azad edilmiş
bütün ərazilərimizdə Azərbaycan
Ordusunun, Sərhəd Qoşunlarının,
daxili işlər, təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətinin təmin edilməsinə,
minatəmizləmə tədbirlərinin təşkil
olunmasına, habelə su, elektrik
enerjisi, qaz təchizatı, rabitənin
bərpası, həmçinin yol infrastrukturunun qurulması ilə əlaqədar işlərin
icrasına başlanılıb.
Cari ildən başlayaraq, növbəti
illər ərzində də bu tədbirlərin
daha geniş miqyasda davam
etdirilməsi, öz doğma yurdlarına qayıdan vətəndaşlarımızın
yaşayışı və işgüzar fəaliyyəti üçün
şəraitin təşkil edilməsi, sözügedən

O ki qaldı Zəngilanın bərpa və
inkişaf perspektivinə, bu rayon coğrafi
mövqeyinə görə strateji əhəmiyyətli bir
ərazidə yerləşir. Hazırda beynəlxalq
logistika dairələrinin də diqqət mərkəzinə
çıxmış Zəngəzur dəhlizi Zəngilan
ərazisindən keçəcək. Bu beynəlxalq
layihənin gerçəkləşməsi Zəngilanın
iqtisadi və strateji əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, rayonu qlobal nəqliyyat
dəhlizlərinin ayrılmaz və önəmli bir parçasına çevirəcək. Bu isə həm rayonun,
həm də ətraf yaşayış məntəqlərinin inkişafı üçün yeni perspektivlərə yol açacaq.
Hazırda Azərbaycan dövləti,
onun rəhbəri işğaldan azad edilən
ərazilərimizin gələcəyinə ölkəmizin və
bölgənin inkişafı kontekstindən yanaşır. Görülən işlərin əsasında məhz bu
amil dayanır. Zəngilanın Qarabağın
bərpasında pilot meydanına çevrilməsi
onun məskunlaşmasını sürətləndirdiyi
kimi, Zəngəzur dəhlizinin gerçəkləşməsi
də bu bölgəyə strateji önəm və üstün
inkişaf imkanları qazandıracaq.

Azər KƏRİMLİ,
Milli Məclisin deputatı,
Avronest Parlament
Assambleyasında Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri

ərazilərdə iqtisadi fəaliyyətin
bərpa olunması istiqamətində
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə
ehtiyac vardır. Bununla yanaşı,
döyüş bölgəsindən kənarda
yerləşən və düşmən silahlı
qüvvələrinin davamlı atəşi altında
dağıntılara məruz qalan yaşayış
məntəqələrində mülki əhaliyə,
dövlət əmlakına, infrastruktur
obyektlərinə, sahibkarlıq fəaliyyəti
subyektlərinə dəymiş zərərin dövlət
vəsaiti hesabına qarşılanması
nəzərdə tutulub. Eyni zamanda, hərbi qulluqçuların və şəhid
ailələrinin maddi-sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində
dəstəyin göstərilməsi, onların
zəruri ehtiyaclarının təmin edilməsi,
maddi, tibbi vədigər sosial

xərclərinin ödənilməsi dövlətin
diqqət mərkəzində saxlanılacaq.
Belə ki, ortamüddətli dövrdə
dövlət büdcəsi investisiyalar üçün
kifayət qədər imkan yaradacaq.
Bu əsasda, dövlət investisiya
proqramı xətti ilə, xüsusilə, azad
edilmiş torpaqlarda görüləcək
işlərə dəstək vermək üçün müvafiq
vəsait nəzərdə tutulub. İşğaldan
azad edilmiş ərazilərdə görüləcək
işlərin səmərəliyinin artırılması, o
cümlədən mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli məqsədilə nəzərdə tutulan
bütün tədbirlər Strateji Fəaliyyət
Planı üzrə vahid konsepsiya
əsasında həyata keçiriləcək.
Göstərilən məqsədlərə dövlət
büdcəsindən ayrılacaq vəsaitlə
yanaşı, yerli şirkətlərin rolunun

artırılması, o cümlədən xarici investorların bu işlərə cəlb
edilməsi də öz müsbət töhfəsini
verəcək. Ümumilikdə, azad edilmiş
ərazilərimizin vahid konsepsiya
əsasında bərpası ölkənin iqtisadi potensialının genişlənməsinə
səbəb olacaq. Bu ərazilərin
reinteqrasiyası ölkə iqtisadiyyatına
müsbət təsir göstərəcək, iqtisadi
artımı şərtləndirəcək. Qarabağın
bərpa prosesi çoxşaxəli olduğu
üçün nəinki həmin ərazilərdə,
ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatının bir
çox sektorlarının inkişafı üçün yeni
imkanlar yaranacaq.

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Bərpa və quruculuq işləri Azərbaycanın gücünü göstərir
Azərbaycan xalqı ötən günlərdə Cəbrayıl, Hadrut, Füzuli
şəhərləri və başqa ərazilərimizin erməni işğalından xilasının
ildönümünü böyük fərəh və qürurla qeyd etdi. Bu tarixlər
həm də onuna əlamətdar oldu ki, adları çəkilən şəhərlərimizin
işğaldan azad olunmasının ildönümündə Prezident, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyev o bölgələrə səfər edərək, misilsiz
qələbəmizin əhəmiyyətini vurğuladı, yaranan yeni reallıqların bir
daha dəyişməyəcəyini dosta da, düşmənə də bildirdi. Əlbəttə, dövlət
başçısının həmin ərazilərə müntəzəm səfərləri reallıq hissini itirənləri
mütləq ayıtmalıdır və ayıldır.
Bu fikirləri söhbətində “Qızılbaş”
Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin
sədri Aqil Ələsgər bildirdi. O daha sonra
dedi: “Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilən rayonların ictimaiyyət
nümayəndələri ilə səmimi görüşlərində
səsləndirdiyi fikirlər, verdiyi mesajlar çox
mühüm və əhəmiyyətlidir. Dövlət başçısının oktyabrın 21-də Zəngilan rayonuna
səfəri zamanı yerli ziyalılarla görüşündə
etdiyi çıxış zamanı vurğuladığı məqamlar
da bu sırada istisna təşkil etmədi. Hər
halda, diqqətli vətəndaşlarımız fərq edirlər
ki, Prezident işğaldan azad olunmuş şəhər
və rayonlara səfəri zamanı, ilk növbədə,
həmin ərazilərin tarixindən, relyefindən,
təbii gözəlliklərindən, zənginliklərindən böyük şövqlə danışır. Dövlət başçısının otuz
ilə yaxın müddətdə işğal altında olmuş
rayonlarımızın ermənilər tərəfindən dağıdılmış infrastrukturu haqda ətraflı bəhs
etməsi onu göstərir ki, cənab Prezident
o ərazilərin bütün sahələr üzrə vəziyyəti
barədə, hətta xırda təfərrüatlarına qədər
məlumatlıdır. Odur ki, dövlətimizin

başçısı düşməndən təmizlənən yaşayış
sahələrinin yenidən qurulması barədə
danışarkən, görüləcək işlərlə bağlı verdiyi
tövsiyə və tapşırıqlarda bütün detalların
nəzərə alındığı açıq görünür”.
Aqil Ələsgər söhbət zamanı Prezident
İlham Əliyevin Zəngilan ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşündə rayonun dəqiq hazırlanmış plan əsasında
bərpa ediləcəyini, zəruri infrastruktur
layihələrinin yüksək texnologiyalara
əsaslanaraq və maksimum keyfiyyətlə
həyata keçiriləcəyini bildirdiyini də vurğuladı: “Dövlət başçısı çıxışında vaxtilə
Azərbaycanın mühüm nəqliyyat qovşağı
olmuş Zəngilanda nəqliyyat infrastrukturunun, xüsusilə, Mincivan dəmir yolu
stansiyasının bərpası haqda mühüm
fikirlər səsləndirdi. Eyni zamanda, cənab
Prezident Zəngəzur dəhlizinin də həmin
ərazilərdən keçdiyini xüsuslə vurğuladı.
Həqiqətən, çox sevindirici haldır ki, ölkə
rəhbərinin də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan
Zəngəzur dəhlizi ilə əlaqədar öz istədiyinə
nail olub, Zəngilandan Naxçıvana, oradan

isə Türkiyəyə və davamında Avropaya yol
açılacaq”.
Müsahibim söhbətinin sonunda
dövlətimizin başçısının ictimaiyyət
nümayəndələri ilə görüşü zamanı artıq
Zəngilan üçün yeni dövr başladığı, şəhərin
baş planının yaxın aylarda hazır olacağı
barədə fikirlərini də xatırlatdı. Qeyd etdi
ki, hazırda Zəngilanda kəndlərin bərpası
istiqamətində fasiləsiz işlər görülür.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ilk
“Ağıllı kənd”in məhz bu rayonda salınması da o ərazilərin strateji əhəmiyyətinin
göstəricisidir. Əlbəttə, möhtərəm Prezidentin çıxışındakı ən vacib məqamlardan
biri də zəngilanlıların, nəhayət, öz
dədə-baba yurdlarına qayıtması ilə bağlı
dedikləri oldu. Fikrimcə, ölkə rəhbərinin
zəngilanlıların ola bilər ki, bu ilin sonundan
etibarən öz yurdlarına qayıdışa başlayacaqlarını bəyan etməsi onlar üçün ən
böyük, ən sevincli müjdədir.

Söhbəti qələmə aldı:
V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”
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Silahlı Qüvvələrimizə məlum idi ki,
Ermənistan silahlı qüvvələri şəhərdə
güclü istehkamlar qurub. Qubadlının
yüksəkliklərində düşmənin hərbi
birləşmələrinin sıx yerləşdiyi də bəlli idi.
Düşmən anlayırdı ki, Qubadlının azad
olunması onların Laçından da qovulması
üçün gerçək və qarşısıalınmaz zəmin
yaradır; ona görə də, ən son döyüş imiş
kimi dirənir, vuruşur, bizim bölmələrin
geri çəkilməsinə nail olmaq istəyirdi.
Qubadlıda dönüşə nail olsalar, bütün
cəbhə boyu əvəzçıxmaya başlaya
biləcəklərini düşünürdülər.
Əlbəttə, Qubadlı əməliyyatı fədakarlıq
və xüsusi peşəkarlıq tələb edirdi. Qubadlını azad etmək üçün, ilk növbədə,

isə Zəngilan rayonu ilə sərhəd ortağıdır. Kəndlərin çoxu Həkəri və Bərgüşad
çayları ətrafında yerləşir. “Yazı düzü”,
“Gəyən” və “Məzrə” adlanan düzləri bol
məhsullu torpaqlardır. Ümumilikdə, rayonda 79 min 812 hektar torpaq fondu vardır.
İşğala qədər bundan 14 min 956 hektar
əkin, 850 hektar çoxillik bitki, 631 hektar
biçənək, 17 min 192 hektar örüş – otlaq,
543 hektar həyətyanı, 13 min 160 hektar
meşə, 582 hektar bağ və üzümlüklər idi.
Rayonun ərazisindən Bərgüşad, Həkəri
və onların qolları (Ağa çayı, Kiçik Həkəri,
Meydandərəsi və digər çaylar) axır. İşğaldan öncə Qubadlıda 13 min 160 hektar
meşə sahəsi olub. Rayonun ərazisi təbii
dərman bitkiləri ilə də zəngindir.

Qubarı bitmiş Qubadlını
xoşbəxt günlər gözləyir
B

irinci ildönümünü qeyd etdiyimiz
44 günlük müharibə ilə biz yalnız
işğalçıları “iti qovan kimi” qovmadıq,
bir çox mətləblərə aydınlıq gətirdik, işğalın,
işğalçıların anatomiyasını üzə çıxardıq:
Ermənistan, bütövlükdə dünya erməniliyi
44 günün sonunda təkzibolunmaz faktlarla
üz-üzə qaldı.

Ermənilik nədir?
Bəllidir ki, işğal altındakı
ərazilərimizdə 30 ilə yaxın detallı
müşahidə, çəkiliş, yazılış, qeydiyyat
aparmaq imkanlarımız ya olmayıb, ya
çox uzaqdan, çətinliklə və qismən olub.
Torpaqlarımız azad olunduqdan sonra
erməniliyin iç üzü gözümüz önündədir,
qeydiyyat aparırıq, onu çəkirik, görürük,
göstəririk, yayırıq. Deyirik ki, müharibənin
də bir qaydası – qanunu var. Bizim
müharibədə qızıl ləyaqət göstərən ölkə
olaraq, üzümüz ağdır. Erməni, sən isə
qəbir dağıdansan, sümük çıxaransan,
ev yıxansan, ocaq söndürənsən, vandalsan, bizim torpaqlarda canlı – cansız
nə varsa, özünə düşmən bilənsən. Sən
erməni, Tanrının və insanın yaratdıqlarına qarşı dözümsüzsən, yalnız bir şey
bilirsən: öldür, dağıt, sök, yıx, yandır,
özününküləşdir, özgələşdir...
Ağlı olan Tanrının yaratdıqlarına,
müqəddəs kitabların öyrətdiklərinə,
peyğəmbərlərin öyüdlərinə qarşı çıxıb,
sonra da özünü ən qədim, ən dindar,
ən xristian, ən mədəni xalq adlandırarmı? Dindar bilmirmi ki, qan-qada ilə,
haqsızca başqasına məxsus olanlara
yiyə durmağın sonu yoxdur. Bəyəm
Qubadlını, Zəngilanı... külli – Qarabağı
dağıdan ermənilər xoşbəxtdirmi? Qarabağda döyüşmüş “ən xoşbəxt” erməni,
ya yanaşı xəstəliklərdən əziyyət çəkir, ya
şikəstdir, ya ailəsi bərbaddır, ya uşaqları
ölkə üzünə qoyulası deyil, ya da... – nə
qədər saysan, qurtarmaz. Qarabağda bizimkilərin alın təri, əl əməyi, göz
nuru ilə qurub yaratdıqlarını dağıdıb, öz

xarabalarına aparan ermənilərin sırasında tək bir xoşbəxt varsa, göstərsinlər.
O evlər yanıb, o evlər uçub, o evlər
sakinlərinə zindandır, o evlərdə yeyilənlər
zəhərdir, o evlər boşdur... Əgər başqa
cürsə, onda kainatın ruhu pozulmuş olar.
Başqa cürdürsə, təbiətin nizamı pozulub
deməkdir. Biz indi durub kainatın, təbiətin,
inkişafın yüksək qanunlarınamı inanaq,
yoxsa erməni xoşbəxtliyi yalanlarınamı?..
Sən, erməni, vicdan, insaf nədir,
bilməzsən! Və əlbəttə, mən bunu ağlaşma ilə demirəm, deyirəm ki, bitdi sənin
oyunun, vandallığın. Nə edə bilərdinsə,
onun ən yüksəyini, daha doğrusu, alçağını etdin və bitdi! Kainatın ruhu, Tanrının
lütfü, dövlətimizin qüdrəti, dövlət başçısının siyasi iradəsi, dövlət – xalq birliyi,
ordumuzun fədakarlığı sənin belini qırdı,
sənin çirkin planlarını pozdu.
Dünyada elə bir xalq göstərin ki,
ermənilərin Qarabağda, Xocalıda
etdiklərini etmiş olsun. Örnəyi faşist Almaniyasımı? Onların etdikləri ermənilərin
etdiklərinin yanından yel olub keçərmi?
Almanlar keçmiş SSRİ-nin ərazilərini
tutanda Qarabağda ermənilərin etdiyi
kimi qəbir dağıtmayıb, sümük çıxarmayıblar. Onlar Ukrayna, Belarus, Rusiya
Federasiyası və başqa ərazilərdəki
abidələri hədəf almayıb, yaxud “bunlar almanlara məxsusdur” deməyiblər.
Almanlar məscidə, kilsəyə, sinaqoqa
donuz və ya başqa heyvanmı doldurur,
ibadətgahlarımı dağıdırdı? Onlar ucdantutma mülki əhalini qırıb çatıb, dərisini
soyub, atanın yanında qızın, ərin yanında
xanımının, qardaşın yanında bacının,
oğulun yanında ananın izzəti – nəfsinəmi

toxunurdu? Almanlar hamilə qadının
qarnını yarıb, ora diri pişik balalarımı
doldururdu? Bəlkə Quqarkdakı kimi, iri
borunun içinə “düşmən” (azərbaycanlı)
uşaqlarını doldurub, borunun ağzını
qaynaq edirdilər?! Yoxsa əsir – girovların
başına ermənilərin azərbaycanlı əsir – girovların başına açdığının yüzdə biri qədər
oyun açırdımı almanlar? Mən alman
əsirliyindən qayıtmış insanla da (Allah
ruhunu oxşasın, indi haqq dünyasındadır) danışmışam, erməni əsirliyindən
gələnlərlə də! Əsla, müqayisə edilə
bilməz, əsla! Dünyada, ermənilərdən
betər erməni yoxdur!
Biz almanların etdiklərinə bəraət
qazandırmırıq, əlbəttə. Ancaq unutmayaq
ki, almanlar öz faşistlərinin etdiklərini
etiraf edib, üzr istəyib, faşizmdən imtinanı rəsmiləşdirib, faşizm qurbanı olan
yəhudilərin ailələrinə yüklü təzminat
ödəyib. Erməni, sən isə almanların imtina
etdiyi faişizmi dirildib, inkişaf etdirərək
daha qəddar formada tətbiqata keçmisən!
Hazırda üzr istəmək, fazişimdən,
vandalizmdən rəsmən imtina etmək,
təzminat ödəmək kimi bir fikrin də yoxdur.
Odur ki, xalq deyilsən, vəhşi qəbiləsən,
bəlkə heç o da deyilsən...

Qubadlı əməliyyatı
44 günlük müharibənin gedişində
Qubadlı rayonunun azad edilməsi
əməliyyatı bir neçə gün çəkdi. Zəngilan
şəhəri oktyabrın 20- də azad olunandan
sonra hərbi qayda ilə də, məntiqlə
də növbəti azadetmə əməliyyatının
Qubadlı ilə bağlı olacağı gün kimi aydın
idi. Dəqiq kəşfiyyat bilgilərinə malik

yüksəkliklər götürülməli idi – düşmən
bizim hərbçilərimizə bu yüksəkliklərdən
davamlı olaraq atəş açırdı. Əcdadımızın
şanlı hərb ənənələrini və çağdaş elek
tron hərbin imkanlarını universal şəkildə
birləşdirib, tətbiq edən Azərbaycan
Ordusu, bax, bu fədakarlığı, peşəkarlığı
göstərdi. İlk növbədə şəhərə hakim olan
yüksəkliklər götürüldü. Sonra çevrədə
yerləşən kəndlər, o cümlədən Xanlıq
qəsəbəsi, Padar, Sarıyataq, Mahmudlu
kəndləri azad edildi. Nəhayət, strateji
yüksəkliklər tutulduqdan sonra müzəffər
ordumuz şəhəri düşməndən təmizlədi. Ən
yeni tariximizə yeni qızıl gün yazıldı: 25
oktyabr 2020-ci il!

“Qubadlının azad
olunmasına görə”
Göründüyü, bilindiyi və yazıldığı kimi,
Qubadlı uğrunda şiddətli döyüşlər gedib,
Azərbaycanın mərd oğulları Qubadlı üçün
canını verib. Onların arasında Qubadlı
rayonundan olan Milli Qəhrəman Şükür
Həmidov kimi öz doğma el – obası uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak
olmuş fədakar oğullarımız da vardır.
Ruhlarına alqış! Qubadlı şəhərinin azad
olunmasından bir ay sonra – 26 noyabr
2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının yeni dövlət təltifi – “Qubadlının azad
olunmasına görə” medalı təsis edildi.
Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda
aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak
edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş
etdirmiş 15 min 189 hərbi qulluqçumuz
Azərbaycan Prezidentinin müvafiq
sərəncamları ilə həmin medalla təltif
olundu.

Qubarı bitmiş Qubadlı
Respublikamızın cənub–qərbində
yerləşən Qubadlı rayonu günbatandan
120 kilometr məsafə boyu (Ermənistan
Respublikasının ərazisi kimi tanınan tarixi
Azərbaycan torpaqları) Zəngəzurla, şimaldan Laçın rayonu, Xocavənd rayonu,
gündoğandan Cəbrayıl rayonu, cənubdan

Qubadlıda itirdiklərimizə dair
Qubadlının işğalı nəticəsində rayon
əhalisinə və dövlətə vurulmuş maddi və
mənəvi zərərə diqqət edək: Qubadlı 31
avqust 1993-cü ildə Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən (əlbəttə, havadarlarının hərbi-siyasi dəstəyi ilə) işğal olunub.
İşğalla: 94 yaşayış məntəqəsi, 7278
fərdi yaşayış evi, 64 inzibati bina, 148
sosial obyekt, 161 mədəniyyət obyekti, 7
məscid, 16 körpü dağıdılmış və yararsız
duruma salınmışdır. 1080 ədəd kənd
təsərrüfatı obyekti, 650 kilometr avtomobil
yolu, 2 su anbarı, 150 kilometr magistral
su xətti, 4830 kilometr elektrik xətləri, 165
kilometr magistral qaz boru xətti, 9 tikinti
idarəsi, 4 yol idarəsi, 18 dəyirman, 4 su
nasos stansiyası, 120 elektrik yarım
stansiyası (və transformatorlar) tamamilə
dağıdılıb. İşğal nəticəsində rayondan 29
min 997 nəfər məcburi köçkün respublikanın müxtəlif yaşayış məntəqələrində
keçici olaraq yerləşdirilib.

Bərabərdir “sıfır”
Biz Qubadlıda itirdiklərimizi sıralamağa çalışdıq. Bir də Ermənistanın itirdikləri
var, əlbəttə. Onlar Qubadlı əllərində
olarkən də, Qubadlı əllərindən çıxarkən
də itkilərə uğradılar. Onların ən böyük
itkisi Azərbaycanın etibarı oldu! Onların
bizim etibarımızı, güvənimizi qazanmaları
uzun – uzun qərinələrə qaldı... Onlar yalnız Qubadlıya, yalnız Dağlıq Qarabağa
deyil, öz ağıllarınca (ağılsızlıqlarınca) külli
– Qarabağa və həm də Azərbayacana
yiyələnmək, Qafqaza sahiblənmək
istəyi ilə “Dənizdən – dənizə böyük
Ermənistan”a “yol” almışdılar. Bədbəxtlər
qanmadı ki, bu yol yox, yolsuzluqdur...
Əgər Azərbaycanın “dəmir yumruğ”undan
sonra da ayılmasalar, bu vəhşi qəbilənin
gələcəyi sıfıra bərabərdir!

Bir daha Ermənistanın
hərbi cinayətləri
Ermənistan silahlı qüvvələri Qubadlının Xanlıq qəsəbəsində hərbi istehkam

Qubadlıların doğma yurda
qayıdacaqları günə az qalıb
Bir il bundan əvvəl müzəffər Azərbaycan Ordusu Qubadlını
işğaldan azad etdi. Ali Baş Komandan İlham Əliyev ötən il dekabrın
23-də Qubadlıdakı çıxışında dedi: “Bu gün səhərdən yağış yağırdı, biz
Qubadlıya çatanda gün çıxdı. Təbiət də bizi salamlayır, bizi alqışlayır.
Qubadlıya öz sahibləri qayıdıb. Qubadlının işğaldan azad edilməsi
tarixi hadisə idi. Oktyabrın 25-də Qubadlı şəhərinin azad edilməsi
bizim qələbəmizi yaxınlaşdırdı”.
Həmin günlərdə Azərbaycan
əsgərinin dilindən televiziyada səslənən
bu sözlər də hər birimizin qəlbində
qürur hissi doğurdu : “Möhtərəm Prezident! Cənab Ali Baş Komandan! Sizin
əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hazırda Qubadlı
şəhərində Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Bayrağı dalğalanır. Yaşasın
Azərbaycan! Yaşasın Ali Baş Komandan! Yaşasın Qubadlı şəhəri! Qubadlı
Azərbaycandır!” Bu, tariximizin ən şərəfli
günlərindən biri idi.
Tarixdə Bərgüşad mahalı kimi
tanınan Qubadlı rayonu XVIII əsrin
ortalarına qədər Zəngəzur mahalının
tərkibində inzibati ərazi vahidi kimi
Qarabağ xanlığının tabeçiliyində idi. Qarabağ xanı Pənahəli xanın uzaqgörən,
müdrik siyasəti və əzmkarlığı sayəsində
Zəngəzurun ayrılmaz hissəsi kimi Qarabağ xanlığının idarəçiliyinə verilmişdir.

Azərbaycan xalqının tarixi faciəsi kimi
yaşanan 1921-ci ildə daşnak–bolşevik ittifaqı mahalı iki yerə böldü. Qərbi
Zəngəzur Ermənistana verildi, Qubadlı,
Laçın və Zəngilan Azərbaycanın inzibati
ərazisində qaldı.
Qubadlı rayonu 1930-cu ildə
təşkil olunub. Rayon şimaldan Laçın,
cənubdan Zəngilan, şərqdən Xocavənd
və Cəbrayıl rayonları, qərbdən
Ermənistanın Qafan və Gorus rayonları
ilə həmsərhəddir. Bazarçay (Bərgüşad)
və Həkəri rayonun bol sulu çaylarıdır. Rayon, əsasən, dağlıq ərazidən
ibarətdir. Meşələrində fıstıq, palıd, vələs,
göyrüş ağacları bitir. Meşənin sahəsi
13.2 min hektardır, faunası və florası çox
zəngindir.
1993–cü il avqustun 31–də Qubadlı Ermənistan tərəfindən işğal olundu
və rayon əhalisi 27 il köçkünlük həyatı
yaşadı. Artıq o ağır günlər geridə qalıb.

Vətən müharibəsinin 29-cu günündə
bu ağır yükdən qurtulduq. Ali Baş
Komandan və onun əmrini canla–başla
yerinə yetirən igid oğullarımızın - əsgər
və zabitlərimizin, şirin canlarından
keçən şəhidlərimizin, cəsur qazilərimizin
hünəri, rəşadəti sayəsində üzümüz güldü, qamətimiz dikəldi. İndi azad Qarabağımızın digər bölgələri kimi, Qubadlıda
da abadlıq–quruculuq işləri gedir. İndi
Bərgüşad, Həkəri çayları da əvvəlki
kimi, şaqraq axır. Hərtiz dağı sanki bir
qədər də ucalmaq, göylərə baş çəkmək
istəyir. Yazı düzü doğma sakinlərini əkibbiçməyə səsləyir.
Doğrudur, erməni vandalları rayonun bütün kəndlərini, tarixi binalarını,
memarlıq abidələrini söküb, dağıdıb,
daşıyıb aparıblar. Zəfər tariximizin memarı, Prezident İlham Əliyevin müdrik
siyasəti nəticəsində Qubadlı əvvəlkindən
daha gözəl olacaq. Bunu həm dövlət
başçımızın, həm birinci xanım Mehriban
Əliyevanın Ağdamda, Füzulidə,
Cəbrayılda, Zəngilanda başladığı quruculuq, abadlıq işləri deməyə əsas verir.
Ərazisi 802 min kvadratkilometr olan
rayonda işğala qədər 30 minə yaxın
əhali yaşayırdı. Qubadlı Azərbaycana
böyük oğullar bəxş edib. Böyük övliya
Mir Sədi ağa, Azərbaycan qaçaqçılıq
hərəkatının öncülləri Qaçaq Nəbi və

Həcər, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk
epopeya müəllifi Süleyman Rəhimov, Ə.
Vəliyev görkəmli ictimai xadim Kamran
Hüseynov, SSRİ EA-nın ilk azərbaycanlı
müxbir üzvü Ə.Əmiraslanov, Birinci
Qarabağ savaşında imzasını təsdiqləmiş
Milli Qəhrəman Əlyar Əliyev, İkinci Qara-

bağ savaşının əfsanəvi komandiri general–mayor Mais Bərxudarov, şəhid Milli
Qəhrəman, polkovnik Şükür Həmidov və
başqaları bu yurdun tanınmış simalarıdır.
Məlumat üçün bildirək ki, 1988-ci
ildən başlayaraq, Ermənistanla (120km)
və Dağlıq Qarabağla (45 km) sərhəddə

(hərbi baza) qurmuşdu. Xanlıqda qanunsuz məskunlaşma aparılmışdı. Xaricdən
gətirilən ermənilər burada yerləşdirilmişdi
və bu da işğalın nəticələrindən sui
-istifadə və sırf müharibə cinayəti idi.
Cenevrə konvensiyalarını yada salaq. 1949-cu ildə İsveçrənin Cenevrə
şəhərində keçirilən konfransda qəbul
edilmiş, 1977 və 2005-ci illərdə yeni protokollar əlavə edilmiş Cenevrə Konvensiyalarına görə işğal edilmiş torpaqlarda
qanunsuz məskunlaşma aparan ölkə
cinayət törətmiş olur. Öncələr Cenevrə
Konvensiyalarının digər bəndlərini də
(“Qurudakı silahlı qüvvələrdə yaralıların
və xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Hərbi əsirlərlə rəftar haqqında”, “Müharibə zamanı mülki şəxslərin
müdafiəsi haqqında”) pozmuş olan
Ermənistan, xaricdən gələn ermənilər
üçün (xaricdə yaşayan ermənilərin vəsaiti
ilə) Xanlıqda qəsəbə salmaqla cinayətin,
qanunsuzluğun ondan ötrü adi “norma”
olduğunu göstərib...

Ali Baş Komandan Qubadlıda!
23 dekabr 2020-ci ildə müzəffər Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev
Qubadlıda Azərbaycan bayrağını ucaltdı
və dedi: “Qubadlı əməliyyatının çox böyük əhəmiyyəti var idi. Çünki Qubadlıdan
sonra biz Şuşa şəhərini işğaldan azad
etdik. Oktyabrın 25-də Qubadlı azad
olundu və noyabrın 8-də Şuşa şəhəri
azad edildi. Beləliklə, düşmən təslim
olmağa məcbur oldu. Müharibə zamanı
gördüyümüz işlər bu gün aparıcı ölkələrin
ali hərbi məktəblərində öyrənilir. Bu
haqda məndə dəqiq məlumat var. Bizim
xarici tərəfdaşlarımız bu məlumatı bizə
çatdırıblar ki, ən inkişaf etmiş ölkələrin ali
hərbi məktəblərində Azərbaycanın döyüş
taktikası, bizim əməliyyatlar öyrənilir və
bu, müasir döyüş taktikasıdır. Bizə qədər
dünyada heç kim bu taktikadan istifadə
etməyib. Burada bütün vacib amillər bir
məqsədi güdürdü ki, az itkilərlə düşmənə
sarsıdıcı zərbələr vuraraq, düşmənin
ordusunu faktiki olaraq məhv edərək
hədəfə çataq və belə də oldu”.

Bir sözlə...
Qubadlının işğaldan azad edilməsi
tarixi hadisədir. Prezident İlham Əliyevin
Zəngilan şəhərinin azad olunması
günü münasibəti ilə Zəngilanda rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşündə (20.10.2021) dediyi sözü
xatlırlatmaq istərdim: “Azad edilmiş hər
bir şəhərin azad olunma günü tarixi Zəfər
günüdür”! Bəli, 27 sentyabrda azad etdiyimiz ilk kəndlərin (Qaraxanbəyli, Qərvənd,
Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlının
(Füzuli rayonu), Böyük Mərcanlı, Nüzgarın (Cəbrayıl rayonu)), eləcə də,
Ağdərə və Murovdağ istiqamətindəki
yüksəkliklərin, sonrakı günlərdə azad
edilmiş Suqovuşanın, Talışın, Cəbrayıl
şəhərinin, Ağoğlanın (Hadrutun), Füzuli
şəhərinin, Zəngilan şəhərinin, Qubadlı
şəhərinin də... – hamısının azad olunması zəfər günü, şan – şərəf günü, qürur
günümüzdür! Qubadlı şəhərinin azad
edilməsi böyük Qələbəni daha da yaxınlaşdırdı.
Qubadlının azadlığı uğrunda şəhid
olmuş hərbçilərimizin, ümumən bütün
Azərbaycan şəhidlərinin əziz ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirəm! Onların
sırasında mənim əzizim – Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin giziri, cəsur tankçı Cilingir də var (Cilingir Azad oğlu Nəbiyev;
18.01.1996, Tovuz – 27.10.2020, Qubadlı)... Yaralı qazilərimizə şəfa, müharibənin
bütün iştirakçılarına möhkəm can sağlığı
diləyirəm!

Əkbər QOŞALI
yerləşən Qubadlı rayonuna hər iki
tərəfdən təcavüzkar hücumlar başlamış,
dinc əhaliyə qarşı terror törədilməsi
sistemli şəkildə davam etmişdir.
Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı
Qubadlı rayonunda 238 nəfər şəhid
olmuşdur. Hazırda rayonda 11 Milli
Qəhrəman var.
Qubadlının işğalı nəticəsində 445
min kvadratmetr mənzil fondu, 4 tibb
ocağı, 6 uşaq bağçası, 61 ümumi təhsil
məktəbi, 10 mədəniyyət evi, 24 klub,
1 tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 60 kitabxana dağıdılıb, işğalçılar 94 kənd və
qəsəbəni, 205 mədəni-məişət obyektini,
12 tarixi abidəni yandırıb, talan ediblər.
Aşağı Mollu və Həmzəli kəndlərinin hər
birində 9, Əliquluuşağı kəndində 5, “Gavur dərəsi” deyilən ərazidə isə IV əsrə
aid 1 qədim mağara, 5-ci əsrdə tikilmiş
Göy qala, Muradxanlıda “Qalalı” qalası,
Xocamsaxlı kəndindəki tarixi abidələrin
hamısı düşmən tapdağı altında idi və
onlar yerlə-yeksan edilmişdir.
Ermənilər Qubadlıda 205 mədəni
– məişət obyektini , 12 tarixi abidəni,
5000-dən çox nadir eksponat saxlanılan
Qubadlı tarix-diyarşünaslıq muzeyini
yandıraraq talan etmişlər.
İndi Qubadlıda bərpa işlərinə başlanıb. Cənab Prezident İlham Əliyevin və
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın Qubadlının işğaldan azad
edilməsinin ildönümü ilə bağlı yenidən
bu rayona səfər etməsi bu dağlar diyarının sakinlərində tezliklə öz doğma
yurdlarına dönəcəklərinə inamı artırıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycandan BMT TŞ
sədrliyinə uzanan yol
Azərbaycan həmişə BMT-nin fəal üzvü olmuşdur. Biz təqribən on il
bundan əvvəl beynəlxalq birliyin böyük dəstəyi ilə hətta Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdik. 155 ölkə bizim namizədliyimizi
dəstəkləmişdir və bu da Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu və fəal
xarici siyasətini nümayiş etdirirdi. İkiillik sədrlik dövründə biz
mühüm məsələlərlə bağlı təşəbbüslər irəli sürdük və beynəlxalq birliyin gündəliyində duran vacib qlobal məsələlərə toxunduq. İndi
isə BMT-dən sonra ən böyük beynəlxalq təşkilat olan Qoşulmama
Hərəkatının sədri kimi biz beynəlxalq münasibətlər sistemində mühüm rol oynayırıq və BMT Baş katibinin təşəbbüslərinə dəstək oluruq,
xüsusilə COVID ilə mübarizə sahəsində.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B

irləşmiş Millətlər Təşkilatının ( BMT) nizamnamələri dünyada
beynəlxalq hüququn, sülhün və eyni zamanda, təhlükəsizliyin
qorunmasında, bərpa edilməsində mühüm rol oynayır. Qlobal
arenada yaranan müxtəlif məhdudiyyətlərə baxmayaraq, BMT
ölkələrin qarşılaşdığı problemlərin, yeni çağırışların həllinə kömək
edə biləcək böyük nüfuza malik qurumdur.

Təbii ki, insan hüquqlarının pozulması, son illərdə dünyanı ağuşuna alan qlobal maliyyə böhranları, vahid ekoloji sistemin zərər görməsi, müxtəlif bölgələrdə
müşahidə edilən silahlı münaqişələr,
bununla yanaşı, təcavüzkar ekspansionist siyasətlər, terrorçuluq, beynəlxalq
mütəşəkkil cinayətkarlıq və s. dünyada
milyonlarla insana mənfi təsir edir. Bu
cür problemlərin geniş vüsət aldığı bir
dövrdə dünyanın beynəlxalq hüquqa ilk
növbədə hörmət edən, bu hüququ bərpa
etmək iqtidarında olan genişmiqyaslı,
qlobal təsisatlara ehtiyacı var.
Ötən il sentyabrın 21-də Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyası
çərçivəsində qurumun 75 illiyinə həsr
olunmuş yüksək səviyyəli videoformatlı iclasında iştirak etmişdir. Bizim
üçün böyük fərəh hissi doğuran haldır ki, ölkəmizin başçısı bu iclasa
həm Azərbaycan Prezidenti, həm
də dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarından biri olan QH-nin sədri
qismində qatılmış və hər iki vəzifəni
layiqli icra etmişdir. Xatırladaq ki,
iclasda ümumilikdə 182 ölkənin dövlət
və hökumət başçısı videoformatda nitq
söylədi. Dövlət başçımızın çıxışı isə
6-cı idi. 182 ölkə arasında 6-cı çıxış
etmək isə həm ölkə başçısının, həm
də Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
qazandığı yüksək hörmətin və nüfuzun
göstəricisidir.
Qeyd etdiyimiz kimi, ölkəmizin
başçısı çıxışı zamanı həm Qoşulmama
Hərəkatı, həm də Azərbaycan Respublikası adından danışmışdı. Bu baxımdan, əlbəttə, çıxışı iki ayrı aspektdən
dəyərləndirmək lazımdır.
Bu çıxışın müxtəlif nüanslarına nəzər
salmadan, əvvəlcə Azərbaycanın BMT
kimi bir beynəlxalq qurumda qazandığı nüfuzu xatırlatmaq yerinə düşərdi.
Belə ki, 2011-ci ildə Azərbaycan BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvlüyünə 2012-2013-cü illər üzrə
Şərqi Avropa Dövlətləri Qrupu üçün
ayrılmış bir yer üçün namizədliyini
irəli sürmüşdür. Bu yer üçün aparılan
səsvermə prosesi 17 raund davam
etmiş, birinci raund oktyabrın 21-də
başlanmışdır. İlk raundakı səsvermədə
Azərbaycan, Sloveniya və Macarıstan
iştirak etmiş, ölkəmiz 74 səs toplamışdır. Səsvermə zamanı Sloveniya 67,
Macarıstan isə 54 səslə növbəti yerlərdə
qərarlaşmışdır. Lakin yetərsay (129
səs) əldə edilmədiyindən səsvermə
ən çox səs toplayan iki ölkə arasında
keçirilmişdir. Beləliklə yetərsay əldə
edilənə qədər səsvermə 17 raund
davam etmiş, oktyabrın 24-də keçirilən
sonuncu səsvermədə Azərbaycan 155
səs toplayaraq növbəti iki il üçün BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
seçilmişdir. Azərbaycanın Təhlükəsizlik
Şurasına qeyri-daimi üzvlüyü 2012-ci ilin
yanvar ayından başlanmışdır.
Qeyd edək ki, ölkəmiz ilk dəfə
2012-ci il yanvarın 4-də qeyri-daimi üzv
kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının icla-

sında iştirak etmişdir. Həmin il mayın
1-dən isə Azərbaycan Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının
sədri olmuşdur. Sədrliyimiz müddətində
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 59 qapalı
iclası keçirilmiş, 7 qətnamə, 3 bəyanat,
13 mətbuat bəyanatı qəbul edilmişdir.
Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvlüyünə namizəd dövlətlər müxtəlif
regionlar üçün ayrılmış yerlər əsasında
seçilir. Ekspertlər bu məqamı xüsusi
vurğulayaraq bildirirlər ki, müxtəlif regionlar üzrə hansısa bir ölkənin qeyridaimi üzvlüyə qəbul edilməsi, həmin
ölkənin seçildiyi region üzrə böyük
nüfuza malik, istər həmin regionda,
istərsə də dünyada baş verən qlobal
hadisələrə istiqamət verən dövlətlərdən
biri olduğunu göstərir.
Əlbəttə, heç kəs üçün sirr deyil ki,
Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider
dövlətidir. Lakin 2011-ci ildə keçirilən
seçkilər prosesi onu göstərir ki, ölkəmiz
təkcə Cənubi Qafqaz deyil, Şərqi
Avropa dövlətləri arasında da kifayət
qədər böyük nüfuza sahibdir. Nəzərə
alsaq ki, aradan keçən 10 il ərzində
ölkəmiz intensiv inkişaf edib, deyə
bilərik ki, hazırda Azərbaycan Avropanın, eləcə də dünyanın beynəlxalq
arenada fikirlərinə hörmətlə yanaşılan,
qlobal məsələlərin həllində yaxından
iştirak edən ölkələrindən biridir. Təbii
ki, ötən il BMT Baş Assambleyasının
75 illiyinə həsr edilən iclasından cəmi
6 gün sonra Ermənistanın növbəti
təxribatlarına cavab olaraq başlanan
əks-hücum əməliyyatları ilə Azərbaycan
Ordusunun işğal altında olan hüquqi
torpaqlarımızı düşmən əsarətindən
xilas etməsi də ölkəmizin nüfuzunu
artırmışdır. Bu sayədə iqtisadiyyatı
gündən-günə inkişaf etməkdə olan
ölkəmizin, həmçinin hərb sahəsində də
necə böyük uğurlar qazandığı dünya
ictimaiyətinin diqqətini çəkmiş, dünyanın
ən məşhur hərbi ekspertləri Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin planetin ən müasir
və güclü ordularından biri olduğunu
söyləmişdir.
Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı tarixi qələbədən,
ədalətin bərqərar olunmasından bəhs
edərkən, 2012-2013-cü illər ərzində
qeyri-daimi üzvü olduğumuz BMT
Təhlükəsizlik Şurasının artıq keçmişdə
qalan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul
etdiyi qətnamələri də xatırlamaq
yerinə düşərdi. Bildiyiniz kimi şura bu
münaqişə ilə bağlı müxtəlif tarixlərdə 4
qətnamə qəbul etmişdir.
Əslində, bu məsələ daha geniş
baxış bucağından analiz edilməlidir.
Belə ki, keçən əsrin 80-ci illərinin sonu,
90-cı illərinin əvvəllərində başlanan
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi
uzun illər dünya dövlətlərinin, beynəlxalq
təşkilatların diqqətini çəkmədi. Buna
səbəb olan bir çox amil var idi. Həmin

amillərdən biri də münaqişənin ilk
vaxtlarda SSRİ-nin daxili məsələsi
olması idi. Daha sonrakı dövrdə isə
münaqişə Sovet İttifqaının parçalanmasını sürətləndirən məsələlərdən biri kimi
dəyərləndirildi və bu da, əlbəttə ki, bir
çox ölkənin işinə yarayırdı.
1992-ci ildə terrorçu dövlətin silahlı birləşmələri ölkəmizin ərazisində
həyata keçirdiyi işğal əməliyyatlarının
miqyasını daha da genişləndirdi. Buna
baxmayaraq, nə bir xarici dövlət, nə də
nüfuzlu beynəlxalq təşkilat bu işğalçılıq
siyasətinə lazımi reaksiya göstərdi.
Azərbaycan müstəqillik əldə
edəndən sonra bu işğal siyasəti ilə

bağlı bütün beynəlxalq təşkilatlara, o
cümlədən BMT-yə müraciət etdi. 1992-ci
ilin mart ayında ölkəmizin BMT-yə üzv
qəbul edilməsindən sonra bu məsələ
ilə bağlı təşkilata növbəti müraciət
ünvanlandı. Bu müraciətdən sonra
BMT hadisələrin baş verdiyi ərazilərə
nümayəndə heyəti göndərdi. Lakin
bütün bunlar ümumi fonda heç bir
məsələni həll etmədi.
Şuşanın işğalı Azərbaycanı yenidən
BMT-yə müraciət etməyə məcbur etdi.
May ayının 12-də BMT Təhlükəsizlik
Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
müzakirəyə qoydu, şura bəyanat
verməklə kifayətləndi.
Qeyd etdiyimiz kimi, Təhlükəsizlik
Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etmişdir.
Bunlar 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrdir. 822 saylı ilk qətnamə
Kəlbəcər rayonunun işğal edilməsindən
sonra qəbul olunmuşdu.
Azərbaycan illər sonra qazandığı siyasi nüfuz sayəsində həmin
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv
və sədr seçilmişdir. Əlbəttə, bütün sadalanan faktlar ölkəmizin ulu öndər Heydər
Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi dövrlərində nə qədər inkişaf
etdiyini, tanındığını, hörmət qazandığını
göstərir.
Prezidentimizin BMT Baş Assambleyasının 75 illiyinə həsr edilmiş videoformatlı iclasındakı çıxışında da bu faktlar
öz əksini tapmış, həm QH-nin sədri,
həm Vətən müharibəsinin qalibi kimi
ölkəmizin nə qədər böyük nüfuza sahib
olduğunu bir daha nümayiş etdirmişdir.
Belə ki, bir vaxtlar işğala məruz qalan,
öz səsini dünyaya çatdırmağa çalışan
gənc müstəqil respublikamız indi yüksək
tirbunadan təmsil edilərək, dünyanın
qarşısında duran qlobal məsələlərin
həllində söz sahibinə çevrilmişdi. Bütün
bunlar hər bir Azərbaycan vətəndaşının
qürur mənbəyi olmaqla yanaşı, həm də
dövlət başçısının siyasət meydanında
ölkəmizə qazandırdığı böyük nüfuzun,
inamın göstəricisidir. Həmin çıxış zamanı ölkəmizin başçısı demişdir: “Yaranmasının 75-ci ildönümündə biz BMT-nin
gücləndirilməsi və müasirləşdirilməsi,
Baş Assambleyanın canlandırılması, beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik
sahəsində təşkilatın demokratik,
məsuliyyətli, universal və təmsilçiliyi
təmin edən orqanı kimi nüfuzunun
möhkəmləndirilməsi, habelə müasir geosiyasi reallıqlara cavab verən daha demokratik, məhsuldar, səmərəli, şəffaf və
təmsilçiliyi təmin edən orqana çevrilməsi
üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılmasına çağırırıq.
BMT universal üzvlüyü təmin
edən yeganə qlobal təsisatdır və
beləliklə də dayanıqlı inkişafa nail
olunması məqsədilə qlobal iqtisadi
idarəçiliyi əhatə etmək iqtidarındadır.
Bu səbəbdən BMT-nin qlobal iqtisadi idarəçilikdə rolu gücləndirilməlidir.
Qlobal iqtisadi idarəçilikdə müvafiq rolu
oynamaq üçün təşkilat çərçivəsindəki
proseslərə, multilateralizmə və onun
təməl dəyərlərinə sadiqlik baxımından
bütün üzvlərin siyasi iradəsi olduqca
əhəmiyyətlidir.”

İmran ƏLİYEV,
“Xalq qəzeti”

Zəngilanın da tarixi keşməkeşli olub. Rus imperiyası Qafqazı istila
edəndə hansı səbəblərə görəsə, yeni inzibati ərazi bölgüsü yaratdı.
Ərazisi şərqdən Həkəri çayından Mehri dağ silsiləsinə qədər olan
Zəngəzur qəzası Gəncə quberniyasına tabe edildi. 1920-ci ilin 28
aprel işğalından sonra bolşeviklərin köməyi ilə qədim türk torpaqları
hesabına ilk dövlətlərini quran ermənilər Zəngəzurun bir hissəsinə
də sahibləndilər. Bolşevik Rusiyasının təklifi ilə qəzanın yuxarı
hissəsi Ermənistana verildi, Laçın, Qubadlı və Zəngilan bölgələri isə
Azərbaycanın tərkibində qaldı...
Ötən əsrin sonlarında Ermənistan
elan etmədən Azərbaycana qarşı
müharibəyə başladı. Ayrı-ayrı rayonlarda yerli ərazi özünümüdafiə taborları yaradıldı. Zəngilan taboru əhalinin
iştirakı ilə ərazini mərdliklə müdafiə
edirdi. Zəngilan taboru Ermənistan
ərazisinə hücum edərək bir neçə
kəndi ermənilərdən təmizləmişdi. Bu,
Azərbaycanın Ermənistan ərazisində
apardığı ilk hərbi əməliyyat idi. Bu

Özünü haqq-ədalətin, demokratik prinsiplərin carçısı kimi təqdim
edən Qərbin və Avropanın bir sıra
dövlətlərinin, habelə mötəbər
təşkilatların Ermənistanın beynəlxalq
hüquq normalarına göz yumması işğalçı
ölkəni daha da azğınlaşdırırdı.
Ermənistan danışıqlar prosesindən
yayınır, regionda status-kvonu saxlamağa çalışırdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham

əməliyyat taborun şəxsi heyətinin
mənəvi-psixoloji hazırlığında son dərəcə
əhəmiyyətli olmuş, Ermənistan ordusunun şəxsi heyəti arasında müəyyən
mənada qorxu da yaratmışdı...
1992-ci ilin yayında Zəngilan
alayına məxsus yeganə “Qrad” qurğusunun Beyləqana aparılması rayonun
müdafiəsini ciddi şəkildə çətinləşdirdi.
Cəbrayılın, Qubadlının işğalı Zəngilanın
müdafiəsini çıxılmaz vəziyyətə salmışdı.
Amma əhali də, alay da döyüşürdü.
Oktyabrın ilk ongünlüyündə
Zəngilnda vəziyyət xeyli gərginləşmişdi.
Bakıdan lazımi kömək göndərilmədi.
Zəngilana olmayan artilleriya qurğusu üçün mərmilər və 100 nəfər təlim
keçməmiş əsgər göndərilmişdi. Bunların
heç biri Zəngilanın müdafiəsində nəyisə

Əliyev qətiyyətlə demişdi: "Azərbaycan
xalqı, Azərbaycan dövləti heç zaman
Azərbaycan ərazisində ikinci erməni
dövlətinin yaranmasına imkan verməz".
Bu bəyanat Ermənistanı işğalçılıq
niyyətindən daşındırmadı. İşğalçı dövlət
atəşkəsi pozmaqla irimiqyaslı təxribatlar
törətməyə cəhd göstərirdi.
Nəhayət, 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan ordusu
müxtəlif istiqamətlərdən, həm dövlət
sərhədlərindən, həm də işğal etdiyi
ərazilərdən hücuma keçdi. Azərbaycan
Ordusunun hissələri düşmənin hücumunun qarşısını qətiyyətlə aldı. Cənab
Ali Baş Komandanın döyüş əmri ilə əkshücum əməliyyatı başladı. Bu, Vətən
müharibəsi idi...
Azərbaycan Ordusunun hissələri

dəyişməyə, yaxşılaşdırmağa qadir
deyildi.
Zəngilan işğal ərəfəsində olanda
yeganə çarə kimi əhalinin İran ərazisi
vasitəsilə ölümdən, əsirlikdən qurtarmasına qərar verildi. Bu müddət ərzində
alay müdafiə döyüşləri aparırdı.
Oktyabr ayının 30-da Zəngilan alayı
Koroğlu daşı istiqamətində sonuncu
müdafiə döyüşləri apararkən əhali Araz
çayından İran ərazisinə keçirdi.
Beləliklə, Zəngilanda işğal olundu.
1 şəhər, 5 qəsəbə və 83 kənd
ermənilərin əlinə keçdi. 730 kvadratkilometr sahəsi, 45 mindən çox əhalisi olan
rayonun bütün infrastrukturu dağıdıldı.
İşğaldan sonra Zəngilan rayonunun
əhalisi məcburi olaraq respublikanın
43 rayonunda müvəqqəti məskunlaşdı.
Ermənistan Zəngilanın ərazisində
onlarca tarixi abidəni dağıtdı. XVII
əsrə aid İmam Hüseyn məscidi, Yəhya
ibn Məhəmməd əl-Hoca məqbərəsi –
Məmmədbəyli kəndi IX-XVI əsrlərə aid
Şərifan abidələri, XIII əsrə aid sərdabə,
XIV əsrə aid Qız qalası və s. belə tarixi
abidələrdəndir...
Otuz ilə qədər bir müddətdə
Azərbaycanın münaqişəni sülh yolu
ilə həll etmək üçün göstərdiyi bütün
cidd-cəhdlər nəticə vermədi. Dünya
gücləri, nüfuzlu beynəlxalq qurumlar
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı
altında saxladıqları Azərbaycan ərazisini
qeyd-şərtsiz tərk etməsi barədə çoxlu sayda qərar və qətnamələr qəbul
etsələr də, dünyada baş alıb
gedən ikili standartlar və islamofobiya
bu sərhədlərin icra olunmasına imkan
vermədi.

düşmənin illərlə yaratdığı, yenilədiyi,
təkmilləşdirdiyi müdafiə şəbəkəsini
darmdağın etdi. Qələbə qələbə dalınca
qazanıldı, Silahlı Qüvvələrimiz döyüşədöyüşə irəlilədi, bir-birinin ardınca şəhər
və kəndlərimizi azad etdi.
Cəbrayıl rayonunda düşmən
qüvvələrinə sarsıdıcı zərbə vurulması, 30-dan çox yaşayış məntəqəsinin
işğaldan azad edilməsi, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin Zəngilan rayonunun
inzibati hüdudlarına çatmasına şərait
yaratdı. Ordumuz 2020-ci il oktyabrın 18-də Zəngilan rayonunun azad
edilməsi uğrunda əməliyyata başladı.
Oktyabrın 20-də Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev xalqa növbəti müraciətində
Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli,
Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Birinci
Muğanlı və Zəngilan şəhərinin işğaldan
azad olunduğunu elan etdi. Zəngilan
döyüşləri nəticəsində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Zəngilan şəhəri, rayonun 4 qəsəbəsi və 49 kəndi işğaldan
azad edildi.
Şuşa işğaldan azad edildi. Bu, Vətən
müharibəsində mühüm bir mərhələ oldu,
Azərbycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə noyabrın 8-i Zəfər Günü kimi tarixləşdi...
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı
ilə 2020-ci il noyabrın 26-da “Zəngilanın
azad olunmasına görə” medalı təsis
edildi. Müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin sərəncamları
ilə Zəngilan rayonunun işğaldan azad
edilməsi uğrunda aparılmış döyüş
əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi
igidlik və şücaət göstərmiş Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 6974
hərbi qulluqçusu “Zəngilanın azad olun-

masına görə” medalı ilə təltif edildi.
Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları da, Vətən müharibəsi iştirakçıları da
bu qələbəni xalqın, Azərbaycan Ordusunun və müzəffər Ali Baş Komandanın
qələbəsi hesab edir.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
işğaldan azad edilmiş rayonlara səfərləri
həm Vətən müharibəsində qazanılan
Zəfərin qürurunu həmin rayonda yaşatmaq istəyidir, həm də həmin yaşayış
məskənlərinin yenidən qurulacağına
əminlik yatarmaq üçündür. Ölkə başçısının Zəngilan rayonuna səfərlərində də
bu duyğular yaşanılır.
Qələbədən sonra Zəngilan rayonuna dörd səfər etmiş Prezident İlham
Əliyev aparılan bütün bərpa və quruculuq işlərini bilavasitə nəzarətində
saxlayır. İşğaldan azad edilmiş rayonlarda icra olunan layihələr regionun
sosial-iqtisadi inkişafında çox mühüm

Qarabağ müharibəsində
Azərbaycan öz
böyüklüyünü göstərdi

rol oynayacaqdır. Prezident İlham
Əliyevin işğaldan azad edilmiş rayonlara səfərləri təsdiqləyir ki, əhalinin
ərazilərə qayıdışı dövlətin nəzarəti
altında həyata keçiriləcək. Ölkə başçısının bu səfərləri insanların, bu sıradan
gənc nəslin vətənpərvərlik duyğularını
gərəkli səviyyədə formalaşdırır. Zəngilan
rayonuna yaxın vaxtlarda köçkünlərin
bir hissəsi qayıdacaqdır.
Ermənilər dünya müharibələr
tarixində misli görünməyən vəhşilikləri
ediblər. İşğal dövründə bütün evlər, tarixi
abidələr, infrastruktur darmadağın edilib.
Bu, bütün bəşəriyyətə düşmənçilikdir.
Bu gün ermənilərin dağıtdığı kəndlərin
bərpası sürətlə davam edir. Zəngilanın
Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü
Ağalı kəndləri bərpa edilir. Bu kəndlər
“Ağıllı kənd” pilot layihəsi çərçivəsində
yenidən qurulur. Ərazidə ilk olaraq tam
izolyasiya olunmuş və innovativ tikinti
materiallarından istifadə olunmaqla 200
fərdi ev tikilməkdədir. Evdaxili mühəndis
kommunikasiya, isitmə sistemi də ağıllı
texnologiyalar əsasında qurulacaq.
Bu kəndlərdə müasir məktəb, uşaq
bağçası, poliklinika tikiləcək, iş yerləri
yaradılacaqdır. Elektron idarəetmə
olacaq. Zəngilandakı Ağalı kəndi
Qafqazda müasir standartlara cavab
verən ilk kənd kimi tarixə düşəcək.
Kənddə layihənin icrası əsasən 5
komponent üzrə aparılacaq: yaşayış,
istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı kənd
təsərrüfatı”, alternativ enerji sahələri.
Burada inşa ediləcək 200 evdən
ibarət kəndin enerjiyə olan tələbatı
yalnız alternativ enerji mənbələrindən
əldə olunacaq. Layihələrin icrasında
Türkiyə, Çin, İsrail, İtaliya şirkətləri
iştirak edirlər. Texnologiyalar sahəsində
dünyanın ən qabaqcıl kampaniyalarından olan “Huawei-Azərbaycan” şirkəti
Qarabağda “Ağıllı kənd” üzrə qabaqcıl
texnologiyaları təmin etmək üçün ən
son məhsul və texnologiyaları bölgədə
yerləşdirəcək. “Ağıllı kənd” layihəsinin
birinci mərhələsində Qarabağda
təhlükəsiz yaşayış mühiti yaradaraq
“ağıllı tədris”, “ağıllı səhiyyə” və “ağıllı
kənd təsərrüfatı” sistemlərini də həyata
keçirəcək.
Vətən müharibəsinin sonunda
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan
rəhbərlərinin imzaladıqları birgə
Bəyanatda Zəngəzur dəhlizinin açılması
da müddəa kimi qeyd edilib. Dəhlizin
açılması isə uzun illər blokadada olmuş
Naxçıvan Muxtar Respublikasını bu
vəziyyətdən çıxarmaqla yanaşı, xalqımızın tarixi ərazisi olan qədim Zəngəzura
101 ildən sonra yenidən qayıdışını
təmin edəcək. Zəngilanı Naxçıvanla
ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur
dəhlizidir. Dəhlizin bərpa olunması yeni
iqtisadi perspektivləri yaradacaqdır.
Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən
Zəngilanı qədim torpağımız olan Qərbi
Zəngəzurla, ondan sonra Ordubad
vasitəsilə Naxçıvanla və Türkiyə ilə
birləşdirmək Azərbaycanın növbəti tarixi
nailiyyəti olacaqdır...
Zəngilan da yenidən qurulur.
Azərbaycan Vətən müharibəsində qalib
gəldi. İndi qarşıda böyük vəzifələr durur.
Dövlətimizin başçısı bu barədə xalqa
müraciətində demişdir: “Bu gün buraya
bu torpaqların sahibləri kimi qayıtmışıq, azad edilmiş bütün torpaqlarda
Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu
gün mən müzəffər Ordumuzun Ali Baş
Komandanı kimi Hadrut qəsəbəsində
milli bayrağımızı qaldırdım. Bu bayraq burada əbədi dalğalanacaq. Biz
azərbaycanlılar bundan sonra öz dədəbaba torpaqlarımızda əbədi yaşayacağıq. Bütün dağılmış şəhərləri, kəndləri
yenidən quracağıq, həyat qayıdacaq,
insanlar qayıdacaq və biz bütün dünyaya bir daha xalqımızın böyüklüyünü
göstərəcəyik”.

Səbinə XASAYEVA,
Milli Məclisin deputatı
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Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı mühüm
sosial-iqtisadi və strateji əhəmiyyətə malikdir
Füzuli rayonunda artıq icra edilən layihələr bizim həm niyyətimizi, həm potensialımızı
göstərir. Cəmi 8 ay ərzində Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı inşa edilib. Bu gün hazır
hava limanı ilə tanış olarkən mən bir daha gördüm ki, bəlkə də dünya praktikasında,
dünya tarixində bu qısa müddət ərzində, minalanmış ərazidə beynəlxalq hava limanları
tikilməmişdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Zəfər tarixinin xronikası
26 oktyabr 2020-ci il

Həmin gün:
– Prezident İlham Əliyev xalqa müraciət
edib. Dövlətimizin başçısı müraciətində deyib:
“Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonunun
sakinlərinə, bu kəndlərdə yaşamış sakinlərə
xoş xəbər çatdırmaq mənim üçün böyük
şərəfdir. Düzdür, o kəndlərdən bir şey qalmayıb. Eybi yoxdur, bərpa edəcəyik. Azərbaycan
xalqının da, dövlətinin də buna gücü çatacaq.
Təki torpağımız azad olsun. Təki bayrağımız
bütün işğal edilmiş torpaqlarda qaldırılsın”.;
– Ali Baş Komandan xalqa müraciətində
daha sonra Azərbaycanın yaşayış
məntəqələrinin azad edilməsi haqqında
məlumatı diqqətə çatdırıb: “Zəngilan rayonunda azad edilmiş kəndlər: Birinci Alıbəyli, İkinci
Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd. Cəbrayıl rayonunun azad edilmiş kəndləri: Qovşudlu, Sofulu,
Dağ Maşanlı, Kürdlər, Hovuslu, Çələbilər.
Qubadlı rayonunun dünən azad edilmiş yaşayış məntəqələri: Padar, Əfəndilər, Yusifbəyli,
Çaytumas, Xanlıq, Sarıyataq, Mollabürhan və
Qubadlı şəhəri!”;
– Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyev Qubadlı şəhəri və Qubadlı rayonunun
bir neçə kəndinin işğalçılardan azad olunmasında fərqlənmiş hərbi birlik komandirləri
Yaşar Həsənovu və Zaur Quliyevi təbrik edib.
Dövlətimizin başçısı onlara Vətən uğrunda
gedən döyüşlərdə yeni uğurlar arzulayıb.
Tapşırıb ki, onun təbriklərini və təşəkkürlərini
bütün şəxsi heyətə çatdırsınlar.

– Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva
Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının
bir sıra kəndlərinin və Qubadlı şəhərinin
işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar rəsmi
"Instagram” səhifəsində paylaşım edib:
“Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının
bir sıra kəndləri və Qubadlı şəhəri işğaldan
azad edildi! Bu münasibətlə bütün xalqımıza səmimi təbriklərimi çatdırıram! Hər bir
yeni qələbənin əldə edilməsi əsgərlərimizin
qəhrəmanlığı, şücaəti, cəsarəti, igidliyi və
mətanəti sayəsində mümkün olur. Onların
hər birinə hədsiz dərəcədə minnətdaram!
Uca Tanrı ordumuzu, xalqımızı, Vətənimizi
və Prezidentimizi qorusun! Qarabağ
Azərbaycandır!”;
– Milli Məclisinin Sədri Sahibə Qafarova
Türkiyənin “Milliyet”qəzetinə müsahibə verib.
Müsahibədə Sahibə Qafarova bildirib ki,
sentyabrın 27-də Ermənistanın Azərbaycana
qarşı növbəti hərbi təcavüzünün başladığı
ilk anlardan etibarən Türkiyənin həm rəsmi
şəxsləri, həm də xalqı açıq və birbaşa olaraq
ölkəmizə dəstək verib. Türkiyə Böyük Millət
Məclisində təmsil olunan 4 siyasi partiya
tərəfindən Azərbaycanın haqlı mübarizəsinə
verilən dəstək də ölkəmiz üçün çox dəyərlidir.
S.Qafarova bu dəstəyə görə həm şəxsən öz
adından, həm də Milli Məclisin deputatları
adından Türkiyə Respublikasına, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə və parlamentin üzvlərinə
minnətdarlığını bildirib.;
– Prezidentin köməkçisi - Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Twitter”
səhifəsində bildirib: “Ermənistan silahlı
qüvvələri humanitar atəşkəsi kobud şəkildə
pozaraq Tərtər rayonuna artilleriya və
raketlərdən istifadə etməklə hücum edib.
Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə 200-dən
çox mərmi atılıb;
– Prezidentin köməkçisi - Prezident
Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirib: “Xarici kütləvi informasiya vasitələrində kəşfiyyat
məlumatlarına istinadən Azərbaycanın işğal
olunmuş Şuşa şəhərinə PKK terrorçularının
yerləşdirilməsi və onlara Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin hərbi geyimlərinin geyindirilməsi
barədə ciddi xəbərlər öz əksini tapıb”.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti açıqlama yayıb
Açıqlamada Ermənistan silahlı qüvvələrinin
oktyabrın 26-da saat 08.05-də yeni humanitar
atəşkəsi kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan Ordusunun Laçın rayonunun Səfiyan kəndindəki
bölmələrini artilleriya atəşinə tutduğu, daha sonra Tərtər rayonunun Tərtər şəhəri və kəndlərini
intensiv atəşinə məruz qoyduğu qeyd edilib.

Müdafiə Nazirliyinin məlumatından:
– oktyabrın 26-da saat 08.00-dan yeni
humanitar atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı qüvvələri
növbəti dəfə əldə olunmuş razılaşmanı kobud
surətdə pozub;
– oktyabrın 26-da saat 08.05-də Ermənistan
silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini
pozaraq Laçın şəhəri istiqamətindən Laçının
Səfiyan kəndində yerləşən Azərbaycan Ordusunun bölmələrini artilleriya atəşinə tutub;
– Ermənistan silahlı qüvvələri yeni humanitar atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq
oktyabrın 26-da Tərtər şəhərini və rayonun
kəndlərini artilleriya atəşinə tutub.
– yeni humanitar atəşkəs rejiminin elan
olunmasına baxmayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri bütün cəbhə boyu, eləcə də
Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində
yerləşən yaşayış məntəqələrimizi və
bölmələrimizin mövqelərini müxtəlif növ atıcı

silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə tutub;
– səhər saatlarından başlayaraq
Ermənistanın Berd, Çəmbərək və Vardenis
rayonları ərazisindən Azərbaycanın Tovuz,
Gədəbəy və Daşkəsən rayonlarının əraziləri
düşmən tərəfindən atəşə tutulub. Eyni zamanda Tərtər, Ağdam, Füzuli, Laçın və Qubadlı istiqamətlərində yerləşən bölmələrimizin
mövqeləri də düşmən tərəfindən atəşə məruz
qalıb;
– Ağdam rayonunun kəndləri Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə
tutulub;
– Ermənistanın Berd və Vardenis rayonları
ərazisindən Azərbaycanın Tovuz, Ağcabədi,
Daşkəsən, Tərtər rayonları, Füzuli və Ağdam
istiqamətlərindəki yaşayış məntəqələri, habelə
Azərbaycan Ordusu bölmələrinin mövqeləri
düşmən tərəfindən atəşə tutulub;
– Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin
Daşkəsən rayonu sahəsində bölmələrimizin
mövqeləri üzərində uçuş keçirməyə cəhd
göstərən düşmən kvadrokopteri atıcı silahlardan
açılan atəşlə məhv edilib;
– düşmən “Smerç” yaylım atəşli reaktiv
sistemindən Tərtər şəhərini atəşə tutub.

Bərpa çərçivəsində
gerçəkləşdirilən layihələr sırasında
Qarabağın hava qapısı olan Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı ilə yanaşı,
Laçın və Zəngilan rayonlarında da aeroportların tikintisi həm sosial-iqtisadi,
həm də strateji cəhətdən olduqca böyük önəm daşıyır. Azərbaycan dövləti
mövcud imkanlardan səmərəli yararlanaraq, bu prosesi qısa müddətdə
yekunlaşdırmağa çalışır.
Prezident İlham Əliyev bir müddət
bundan əvvəl Laçında olarkən,
burada hava limanının təməlqoyma
mərasimində çıxış edərək, dedi: “Bu
gün azad edilmiş torpaqlarda böyük
infrastruktur obyektinin təməli qoyulur.
Laçın rayonunda beynəlxalq hava limanının tikintisinə start verilir. Bu hava
limanının tikintisi mənim tərəfimdən bir
müddət əvvəl elan edilmişdir. Demişdim ki, azad edilmiş torpaqlarda üç
beynəlxalq hava limanı tikiləcək. Artıq
Füzulidə və Zəngilanda bu işlərə start
verilib…”.
Beləliklə, Zəngilan, Laçın və
Füzuli hava limanlarının inşa edilməsi
və istismara hazırlanması bölgənin
canlanmasına, həm yük, həm sərnişin
daşımasına, həm də Azərbaycanın
öz hərbi gücünü artırmağa, hərbi
infrastrukturu yaratmağa böyük töhfə
verəcək.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyev Zəngilan rayon ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşündə bildirdi
ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
nəqliyyat-logistika layihələrinin icrası
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Zəngilanda,
Laçında hava limanları, dəmir yolu və
Horadiz-Ağbənd avtomobil yolunun
tikilməsi, Zəngəzur dəhlizinin açılması
diqqətdə saxlanılır, Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının inşası beynəlxalq
norma və standartlara uyğun şəkildə
həyata keçirilir. Bütün bunlar coğrafi
yerləşmə və mövcud imkanlar baxımından bölgənin beynəlxalq nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevirilməsində
böyük rol oynayır.
Xatırladaq ki, Füzuli hava limanının
tez bir zamanda istismarı üçün bütün
qüvvələr səfərbər olundu. Bu il sentyabrın 5-də Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının istifadəyə verilməsindən
əvvəl, Bakıdan uçan “Azərbaycan
Hava Yolları”na məxsus ən böyük
“Airbus A340-500” tipli və simvolik olaraq “Qarabağ” adını daşıyıan sərnişin
təyyarəsi sınaq reysi həyata keçirərək,
işğaldan azad olunan Qarabağın ilk
hava limanında eniş icra etdi. Bundan əlavə, Azərbaycanın “Silk Way”

Qarabağ və ətraf rayonlar işğaldan azad ediləndən sonra bölgədə abadlıq-quruculuq işlərinə başlandı. Burada, ilk
növbədə, nəqliyyat-logistika layihələrinin gerçəkləşməsinə xüsusi önəm verildi, yol-tikintisi, aeroportların salınması məsələləri
prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyuldu. Məhz bu diqqətin nəticəsi
idi ki, Vətən müharibəsindən ötən bir il ərzində Qarabağ və
Şərqi Zəngəzurda uzunluğu 700 kilometrə yaxın 10 yol infrastrukturu layihəsinin–“Zəfər”, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa, ToğanalıKəlbəcər-İstisu, Kəlbəcər-Laçın, Horadiz-Cəbrayıl-ZəngilanAğbənd, Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı, Xudafərin-Qubadlı-Laçın,
Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut, Füzuli-Hadrut, Bərdə-Ağdam avtomobil yollarının sürətlə reallaşdırılması istiqamətində mühüm
nəticələr əldə edildi.
aviaşirkətinə məxsus ən böyük yük
təyyarələrindən biri olan “Boeing 747400” tipli hava gəmisi də Füzuli aeroportuna endi. Bu təyyarə ilə Qarabağa
ilk dəfə hava yolu vasitəsilə yüklər
çatdırıldı. Bakı-Füzuli marşrutu üzrə
sərnişin təyyarəsi ilə uçuş müddəti 35
dəqiqə çəkdi.
Füzuli hava limanına beynəlxalq
status verilib, bu barədə müvafiq qərar
Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov
tərəfindən imzalanıb. Beləliklə, Füzuli
aeroportu beynəlxalq uçuşlar üçün
açıqdır və Qarabağın turizm potensialının inkişafına töhfə verəcək.
Beynəlxalq statusun reallaşması haqqında qərar Füzulidə yerləşən hava limanında bütün tikinti-quraşdırma işləri
başa çatdıqdan sonra qəbul edilib.
“Azərbaycan Hava Yolları”
QSC-nin (AZAL) mətbuat xidmətinin
məlumatına görə, bundan əlavə, hava
limanına Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı
Assosiasiyası (IATA) tərəfindən latın
əlifbasının üç hərfindən ibarət FZL
kodu verilib. Bu fərdi kod hava limanının yerləşdiyi şəhərin adı - Füzuli ilə
bağlıdır.
Hava limanlarının IATA kodları sərnişin daşımaları üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir, bu kodlar
aviaşirkətlər, aviabilet satışı üzrə
agentliklər, biletləri beynəlxalq
təxsisetmə sistemləri və s. tərəfindən
istifadə olunur.
Daha əvvəl Füzuli hava limanına
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı
(ICAO) tərəfindən UBBF kodunun
verilməsi təsdiq edilib.
Füzuli hava limanında ICAO-nun
bütün tələblərinə əsasən uçuşların
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
cihazlar üzrə enmə və naviqasiya,
işıq-texniki, əsas və ikinci dərəcəli
radiolokasiya sistemləri ilə tam təchiz
edilən 3 min metr uzunluğunda və
60 metr enində uçuş-enmə zolağı

Zəngilanlılar bu tarixi günləri
heç vaxt unutmayacaqlar

Ermənistanın dinc əhaliyə qarşı
törədilən cinayətlərinin son statistikası
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-dən oktyabrın 26-sı saat 12:00-dək
dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayətlərin statistikasını təqdim edib.
Baş Prokurorluqdan bildirilib ki, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır
artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən
atəşə tutması nəticəsində indiyədək mülki
şəxslərdən 65 nəfər həlak olub, 297 nəfər
isə xəsarət alıb. Bundan başqa, Ermənistan
ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi
nəticəsində 2243 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış
binası və 402 mülki obyekt yararsız vəziyyətə
düşüb.
Ermənistan ordusunun oktyabrın 4-də,
11-də və 17-də raket və ağır artilleriya hücumları nəticəsində Gəncədə 10-u qadın, 6-sı uşaq
olmaqla 26 nəfər həlak olub, 138 nəfər yaralanıb. Bundan başqa, şəhərdə mülki infrastruktur
obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

“Xalq qəzeti”

istifadəyə verilib.
Perronun sahəsi 60 min kvadratmetrdir və 8 hava gəmisinin
dayanacağı üçün nəzərdə tutulub.
Avtomatlaşdırılmış sistemlərlə təchiz
edilmiş hava hərəkətini idarəetmə
qülləsinin inşası başa çatıb. Bu, Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanına ICAO və
IATA standartlarına uyğun uçuşların
başlanılmasını şərtləndirib.
Xatırladaq ki, Füzuli hava limanından əlavə, hazırda Azərbaycanda
altı beynəlxalq hava limanı– Bakıda
(GYD), Gəncədə (GNJ), Naxçıvanda
(NAJ), Qəbələdə (GBB), Lənkəranda
(LLK) və Zaqatalada (ZTU) fəaliyyət
göstərir. Sadalanan aeroportlardan
başqa, Azərbaycanda Yevlax hava limanı və Zabrat qəsəbəsində yerləşən
“ASG Helicopter Services” (ZXT) helikopter aviaşirkətinin bazası aviasiya
xidmətləri göstərir.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Füzuli rayonunda belə qısa
müddətdə bu cür ən müasir standartlara cavab verən Beynəlxalq
Hava Limanının inşasının həyata
keçirilməsi, sözün əsl mənasında,
misli görünməmiş hadisədir və bu,
bir daha Azərbaycan Prezidentinin
mənfur düşməndən azad olunmuş
torpaqlarımızda böyük yenidənqurma
və tikinti işlərinin aparılması barədə
fikirlərinin bariz nümunəsidir.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının salınması Vətən müharibəsində
Azərbaycanın əldə etdiyi möhtəşəm
qələbədən sonra ən böyük uğur və
ölkəmizin nəyə qadir olduğunun parlaq
göstəricisidir. Çünki burada tikinti
işlərinə başlayarkən, ərazi demək olar
ki, erməni faşizmi tərəfindən dağılmış
vəziyyətdə idi, inşaat əməliyyatlarının
görülməsi üçün heç bir infrastruktur
yox idi. Qısa müddətdə aerovağzal
kompleksinin elektrik enerjisi ilə təmin
edilməsi üçün nəzərdə tutulan əsas

Bu il oktyabrın 20-də Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Zəngilan rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşüblər. Bu çox səmimi və maraqlı görüşdə 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin liderliyi
ilə Milli Ordumuz tərəfindən Zəngilanın erməni işğalından azad
edilməsinin əhəmiyyəti, hazırda rayonda görülən geniş bərpaquruculuq və yenidənqurma işləri, qarşıda duran perspektivlər
barədə olduqca dəyərli fikirlər səslənib.
Prezident İlham Əliyev əvvəlcə
bütün zəngilanlıları doğma rayonun
işğaldan azad edilməsi münasibətilə
ürəkdən təbrik edib. Qeyd edib ki,
1993-cü ildə Zəngilanın erməni yaraqlıları tərəfindən işğalı günü bundan
sonra tarixdən birdəfəlik silinəcək.
Çağdaş Zəngilanın taleyində artıq yeni
tarix var. Bu, 20 oktyabr, Zəngilanın
azad olunması günüdür!
Zəngilanlılar bu günü böyük
həsrətlə və səbirsizliklə gözləyirdilər.

Allaha min şükür ki, onlar artıq bu
müqəddəs arzularına çatıblar. Bu,
əlbəttə, böyük sədaətdir! Bu xoşbəxtlik
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin yüksək qətiyyəti, rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun bütün
igid əsgər və zabitlərinin qeyriadi qəhrəmanlıqları və şücaətləri
sayəsində mümkün olub. Onlar
tarixdə misli-bərabəri olmayan mərdlik
nümunəsi nümayiş etdirərək bu torpağın müqəddəsliyini, şərəfini, qürurunu

gələcək nəsillərə qaytarıblar.
Zəngilan həm də olduqca gözəl bir
məkandır. Möhtərəm Prezidentimiz
bu yerlərin qeyri-adi gözəlliyindən söz
açarkən deyib: “Zəngilan, doğrudan
da çox füsunkar təbiətə malik olan
bir diyardır. Mən ilk dəfə Zəngilana
keçən ilin sonlarında gəldim, dekabr
ayında və o vaxt heyran oldum bu
diyara. 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”.
Dövlətimizin başçısı sonra vurğulayıb ki, indi Zəngilanın yeni dövrü
başlayır və şəhərin baş planı artıq
hazırlanır. Yaxın aylarda baş plan
təqdim ediləcək. Zəngilanın bütün təbii
gözəllikləri nəzərə alınaraq burada
müasir, çox gözəl bir şəhər qurulacaq. Əlamətdar haldır ki, azad edilmiş
bütün torpaqlarda birinci “Ağıllı kənd”
layihəsi məhz Zəngilan rayonunda
həyata keçirilib.
Bu gün Zəngilanda, bütövlükdə
işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərdə
dövlətimiz tərəfindən görülən işləri
müşahidə etdikcə, hər birimizin qəlbi

transformator yarımstansiyaları və
elektrik ötürücü xətləri çəkildi. Qazanxana və digər köməkçi binalar
tikildi. Hava Limanını “Zəfər yolu” və
Şuşa şəhərinə aparan magistral yol ilə
birləşdirən avtomobil yolunun inşasına başlandı. Bütün bunlar ərazinin
minalardan təmizlənmə əməliyyatı ilə
bərabər gerçəkləşdirildi.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının
inşası üzrə layihə meneceri Selim
Akbay bildirib ki, bu layihədə fəaliyyət
göstərən minə yaxın şəxs öz işini
ürəklə yerinə yetirdi: “Burada çalışan
heç bir kəsə “Yaxşı işlə, tez işlə” kimi
sözlər deyilmədi. Layihənin icrasında
Türkiyə və digər ölkələrdə hava limanında çalışan təcrübəli mütəxəssislər
tərəfindən fədakarlıq göstərildi.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun
bərpası, inkişafı üçün mühüm önəm
daşıyır. Aeroportun bu iqtisadi
bölgələrdə istehsal olunacaq sənaye
məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılması və bütövlükdə regionun ixrac
imkanlarının genişləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyəti var.
Milli Məclisin deputatı Vüqar
Bayramovun sözlərinə görə, bu ilin
may ayında Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının inşası ilə tanış olan zaman çoxumuza bu gün limanın artıq
təyyarələri qəbul edəcəyi bəlkə də bir
arzu kimi görünürdü. Lakin ölkəmiz
belə bir nəhəng və önəmli layihəni
qısa müddətdə gerçəkləşdirməklə
bütün dünyaya güc-qüdrətini bir daha
nümayiş etdirdi.
Prezident İlham Əliyev Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanını “Qarabağın hava qapısı” elan edib. Bu
isə ondan xəbər verir ki, sözügedən
aeroportun istifadəyə verilməsi
Qarabağın və digər bölgələrimizin
dünya ilə əlaqələrinin daha da
genişləndirilməsinə imkan verəcək.
Bu, Qarabağımızın Azərbaycan
iqtisadiyyatına reinteqrasiyası baxımından xüsusilə vacibdir. Bərpa və
yenidənqurma mərhələsindən sonra
işğaldan azad olunan ərazilərimizin
Azərbaycan iqtisadiyyatının 8 faizini
formalaşdıracağı gözlənilir. Bu, əlavə
5 milyard manat yeni dəyərin yaradılması deməkdir. Bu baxımdan Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağ
iqtisadiyyatının region bazarları üzrə
şaxələnməsinə xüsusi töhfə verəcək.
Füzulidə hava limanının tikilməsi
turistlərə daha sərfəli və qısa yolla işğaldan azad olunan ərazilərimizə səfər
etmək imkanı verəcək. Bu amil işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə, eləcə
də Füzuli rayonuna gələcək turistlərin
sayına müsbət təsir göstərəcək və
daha çox turistin ölkəmizə gəlməsinə
imkan yaradacaq. Eyni zamanda,
hava limanı yükdaşımalar, xüsusən
də beynəlxalq yükdaşımalar üçün
vacib əhəmiyyət kəsb edir. İşğaldan
azad edilmiş ərazilərimizin sənaye
potensialını nəzərə alsaq, Füzulidə
açılacaq hava limanı, həm də həmin
ərazilərdə istehsal olunacaq sənaye
məhsullarının dünya bazarına çıxarılması və bütövlükdə regionun
ixrac imkanlarının genişləndirilməsi
baxımından vacibdir. Hava limanının
inşası və yaxın gələcəkdə istifadəyə
verilməsi yeni iş yerlərinin yaradılmasına da xidmət edəcək. Bu, xüsusən
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
məskunlaşan vətəndaşlarımızın
məşğulluğunun təmin olunması baxımından önəmlidir.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

dağa dönür. Bu geniş miqyaslı işlər
tez, sürətlə, üstəlik incə bir zövqlə
həyata keçirilir. Bütün işlər Prezident
İlham Əliyevin nəzarətindədir. Deməli,
hər bir layihə vaxtından və yüksək
keyfiyyətlə icra olunacaq.
Görünən budur ki, bu gün
dövlətimiz və xalqımız yağı düşmənin
vəhşicəsinə dağıtdığı yurd yerlərimizi,
şəhər və kəndlərimizi, bütün yaşayış
məskənlərimizi əl-ələ verib dünyanın ən gözəl məkanına çevirmək
əzmindədir.
Zəngilanın gələcəyi isə daha parlaq olacaq. Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi
açılandan sonra, Zəngilan regionun
böyük nəqliyyat-logistika mərkəzinə
çevriləcək. Burada yeni müəssisələr,
xidmət obyektləri işə düşəcək. İnsanlar üçün yeni iş yerləri açılacaq.
Zəngilanlılar öz doğma torpaqlarına
qayıdaraq, rahat və firavan ömür
sürəcəklər.
Bir daha vurğulamaq istəyirəm.
2020-ci ilin 20 oktyabr tarixi biz
zəngilalanlıar üçün son dərəcə
əziz gündür. Düşünürəm ki, bu,
Prezident İlham Əliyevin Zəngilana və
zəngilanlılara olduqca dəyərli payı və
çox böyük ərməğanıdır.
Möhtərəm Prezidentimiz, biz Sizə
ürəkdən minnətdarıq. Dünya durduqca, var olun. Azərbaycan xalqı Sizinlə,
hörmətli Mehriban xanım Əliyeva ilə
fəxr edir!

Ənvər MƏMMƏDOV,
Zəngilan rayonundan olan
pedaqoq
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26 oktyabr 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Ombudsman Bolqarıstan
nümayəndə heyətinə Ermənistanın
cinayətləri barədə məlumat verib

Azərbaycan “28-ci Dünya Səyahət
Mükafatları”nda birinci yeri tutub
Oktyabrın 22-də
Azərbaycan “28-ci Dünya
Səyahət Mükafatları”
tədbirində 2021-ci il
üzrə Avropanın Aparıcı
Mədəni destinasiyası
və Avropanın Aparıcı
Ekskursiya destinasiyası
nominasiyalarında birinci
yerə layiq görülüb.

Ölkəmizdə səfərdə olan Bolqarıstan Respublikasının ayrı-seçkiliyə
qarşı Müdafiə Komissiyasının rəhbəri Ana Cumaliyevanın rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə Ombudsman Aparatında görüş keçirilib.
Ombudsman Aparatından verilən məlumata görə,
görüş zamanı Ombudsman
Səbinə Əliyeva iki ölkə arasında inkişaf edən qarşılıqlı
əlaqələrdən, həmçinin bu
yaxınlarda baş tutmuş Bolqarıstan səfərindən bəhs edib.
Tərəflər arasında imzalanmış
Anlaşma Memorandumunun
insan hüquq və azadlıqlarının təmini istiqamətində
əlaqələrin dərinləşməsinə
töhfə verəcəyini bildirib.
Nümayəndə heyətinə
Azərbaycan Ombudsman təsisatının fəaliyyət

istiqamətləri, yeni yaradılmış
struktur bölmələri barədə
ətraflı məlumat verilib.
Vətən müharibəsi dövründə
Ermənistan tərəfindən
törədilmiş beynəlxalq
humanitar hüquq pozuntuları, habelə beynəlxalq
ictimaiyyətin bu faktlar
barədə məlumatlandırılması
məqsədilə təsisatın həyata
keçirdiyi araşdırma fəaliyyəti
nümayəndə heyətinin
diqqətinə çatdırılıb. Qeyd
olunub ki, müharibə dövründə
7, daha sonra isə 3 faktaraş-

dırıcı missiya həyata keçirilib,
nəticələrlə bağlı hesabatlar hazırlanaraq müvafiq
beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanıb.
A.Cumaliyeva Azərbaycan
Ombudsmanına təşəkkürünü
bildirərək, ölkələr arasında
inkişaf edən əlaqələrdən
məmnunluğunu ifadə edib. O,
həmçinin iki təsisat arasında
qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi
aparılması barədə fikirlərini
bölüşüb, ayrı-seçkiliklə
mübarizə sahəsində Komissiyanın fəaliyyətinə dair
məlumat verib.

Qeyd edək ki, səfər
çərçivəsində bir sıra rəsmi
görüşlərin keçirilməsi, Ağdam
və Tərtərdə insan hüquqlarının pozulması faktları-

nın yerində araşdırılması
nəzərdə tutulub.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə
monitorinqlər aparılır

A

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
1477 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 1477
yoluxma faktı qeydə alınıb, 628 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.

qeydiyyatında olmayan tarixi,
memarlıq, arxeoloji əlamət daşıyan 144 obyektin (yeni aşkar
olunmuş abidə) monitorinqi
aparılıb.
Baxış keçirilən tarixmədəniyyət abidələrinin və
tarixi, memarlıq, arxeoloji
əlamət daşıyan obyektlərin

əksəriyyətinin işğalçılar
tərəfindən tamamilə dağıdılaraq yalnız qalıqlarının qaldığı,
müdaxilələrin olunduğu və
vandalizmə məruz qaldığı
aşkar edilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 21 nəfər
vəfat edib.
İndiyədək ölkədə ümumilikdə 517 min 802 nəfərin
koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib,
onlardan 485 min 232 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 6 min
915 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 25 min 655 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi
ilə əlaqədar 9 min 183, bu günə qədər isə ümumilikdə 5
milyon 117 min 481 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

“Azercell” növbəti dəfə uyğunluq
sertifikatına layiq görülüb
ABŞ-ın ən böyük akkreditasiya qurumu olan ANAB (ANSI National
Accreditation Board) tərəfindən akkreditə olunmuş Türkiyənin “Denetik Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri” şirkətinin
keçirdiyi sertifikatlaşdırma auditi “Azercell”in antikorrupsiya proqramının bütün tələblərə cavab verdiyini bir daha təsdiq edib. Növbəti
dəfə ölkənin lider mobil operatoru “Azercell Telekom” MMC ISO
37001:2016 “Antikorrupsiya idarəetmə sistemi” standartlarına uyğunluq sertifikatı ilə təltif olunub.
Artıq bir neçə ildir ki, “Azercell
Telekom” MMC xüsusi antikorrupsiya
proqramını icra edir. Proqram şirkətin
bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə korrupsiyanın qarşısının alınmasına xidmət
etməklə yanaşı, həmçinin etik davranışın təbliğini, bu yöndə əməkdaşlar üçün
təlimlərin təşkilini nəzərdə tutur. Qeyd
olunan standartların tələblərinə maliyyə
və qeyri-maliyyə nəzarətinin tətbiqi,
korrupsiya halları barədə məlumat
verilməsi üçün kanalların yaradılması, pozuntu hallarının araşdırılması,

əməkdaşlıq edilən biznes subyektlərinin
uyğunluq yoxlamasından keçirilməsi,
həmin subyektlərdə korrupsiya riskinin
azaldılması üzrə tədbirlərin görülməsi və
s. aiddir.
Sertifikatı təhvil alan “Azercell”in Hüquq, Etika və Komplayens departamentinin direktoru Şirin Əliyeva şirkətdə antikorrupsiyaya dair proseduralara ciddi
riayət edildiyini vurğulayıb: “Şirkətimizdə
korrupsiyanın qarşısının alınması
istiqamətində görülən tədbirlərin detallı
dəyərləndirilməsi “Azercell”in beynəlxalq

“Yevlax Tikinti-7” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
13 dekabr 2021-ci il saat 10.00- da
cəmiyyətin növbəti iclası Bakı şəhəri,
Nərimanov rayonu, Ə. Rəcəbli küçəsi 1/12
nömrəli ünvanda , “Lara” otelinin konfrans
zalında keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əlavə
və dəyişikliklərin edilməsi və qeydiyyatının
yenilənməsi.
2. Cəmiyyətə yeni idarə heyəti sədrinin
seçilməsi.
3. Digər məsələlər.
Bütün səhmdarlardan xahiş olunur ki,
iclasda iştirak etsinlər.
Telefon- 050-561-01-41.
İdarə heyəti

ölkəmizdə qarşılamağı
səbirsizliklə gözləyirik”.
Baş icraçı direktor
Azərbaycan torpaqlarının
işğaldan azad edilməsinin turizmin inkişafı istiqamətində
yeni səhifə açdığını, Qarabağa xas turizm məhsullarının
inkişaf etdirilməsinin,
həmçinin bu regionda daxili
və beynəlxalq turistlər üçün
təcrübə və infrastrukturun təkmilləşdirilməsinin
ATB-nin əsas fəaliyyət
istiqamətlərindən biri olduğunu diqqətə çatdırıb.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Neft Fondu AÇG və “Şahdəniz”
yataqları üzrə gəlirlərini açıqlayıb

“İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə mədəni irsimizlə bağlı ilkin
monitorinqlər zamanı 864 mədəniyyət müəssisəsi aşkar edilib ki, onlardan
462-si kitabxana, 348-i klub müəssisəsi, 20-si muzey, 26-sı uşaq musiqi
məktəbi, 1-i kinoteatr, 2-si teatr, 2-si qalereya, 3-ü kinoklubdur”. Bunu Mədəni
İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Azad Cəfərli
deyib.
A.Cəfərli bildirib ki,
monitorinqlər Şuşa, Cəbrayıl,
Füzuli, Zəngilan, Xocavənd,
Qubadlı, Ağdam və Kəlbəcər
rayonlarını əhatə edir:
“Təəssüf ki, işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə yerləşən
mədəni irs nümunələrinin,
mədəni irs obyektlərinin
əksəriyyəti dağıdılıb”.
Monitorinqlər zamanı
məlum olub ki, Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən
ən çox dağıdılan daşınmaz mədəni irs nümunələri
içərisində məscidlər, türbələr
və digər inanc yerləri xüsusi
yer tutur. Bu qəbildən olan tarixi abidələr nəinki dağıdılıb, bir
çox hallarda təyinatına uyğun
gəlməyən şəkildə istifadə olunaraq xalqımızın milli-mənəvi
dəyərləri təhqir edilib.
Aparılmış ilkin monitorinqlər zamanı dövlət qeydiyyatında olan 385 tarixmədəniyyət abidəsinə baxış
keçirilib. Bundan əlavə, həmin
ərazilərdə yerləşən dövlət

Dövlət Turizm
Agentliyindən verilən
məlumatda bildirilir ki,
qaliblərin elan olunması
mərasimi virtual formatda
keçirilib.
Qlobal turizm və səyahət
sənayesinin ən nüfuzlu mükafatlarının qalibi olmaqdan
məmnun olduqlarını qeyd
edən Azərbaycan Turizm Bürosunun Baş icraçı direktoru
Florian Zenqstşmid bildirib
ki, Azərbaycan ekskursiya
və mədəni turizm üçün ideal
destinasiyadır: “Biz bütün
bu gözəllikləri kəşf etmək
üçün səfər edəcək turistləri

Qeyd edək ki,
Azərbaycanın zəngin
mədəni müxtəlifliyi, tolerantlıq və multikulturalizm kimi
dəyərlərinin turistlər arasında
təbliğ edilməsi Azərbaycan
Turizm Bürosunun əsas
fəaliyyət istiqamətlərindən
biridir.
ATB YUNESKO-nun
mədəni və qeyri-maddi irs
siyahısında olan mədəni
və tarixi abidələrin təbliğatı,
eləcə də dayanıqlı və
ekoloji turistik məhsulların
hazırlanması istiqamətində
çoxsaylı layihələr həyata
keçirməkdədir.
Bunlar arasında Qafqaz
dağlarında piyada turizm
marşrutlarının işarələnməsi,
“Slou Fud” konsepsiyası çərçivəsində orqanik
məshulların üzə çıxarılması,
ornitoloji turizm (quşların
müşahidəsi), həmçinin infrastruktur layihələri var.

zərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda yerləşən “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) və “Şahdəniz” yataqları
üzrə gəlirlərini açıqlayıb.

ARDNF-dan verilən məlumata görə,
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında AÇG
yatağından 3 milyard 966,8 milyon ABŞ dolları məbləğində gəlir əldə edilib.
AÇG yatağı fəaliyyətə başladığı 2001-ci
ildən bu günə qədər isə yataqdan əldə edilən
ümumi gəlirlərin həcmi 153 milyard 372 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
“Şahdəniz” yatağı üzrə qaz və kondensatın satışından bu ilin yanvar-sentyabr aylarında əldə olunan gəlir 329,131 milyon ABŞ
dolları təşkil edib.
“Şahdəniz” yatağı fəaliyyətə başladığı
2007-ci ildən etibarən bu günə qədər yataq
üzrə qazın və kondensatın satışından əldə
olunan ümumi gəlirlər 3 milyard 996 milyon
ABŞ dolları təşkil edib.
Xatırladaq ki, AÇG Azərbaycanın ən
böyük neft yatağı blokudur. Yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilat bölgüsünə dair ilk
müqavilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində
imzalanıb. 2017-ci ilin 14 sentyabr tarixində
isə həmin yataqların birgə istismarına və
hasilatın pay bölgüsünə dair yeni saziş
imzalanıb. Bu saziş yataqların 2049-cu ilin
sonunadək işlənməsini nəzərdə tutur.
AÇG-də BP (30,37 %), SOCAR (25 %),
“MOL Group“ (9,57 % 16 aprel 2020-ci il
tarixindən “Chevron“ şirkətini əvəz edib) IN-

PEX (9,31 %), “Equinor” (7,27 %), “ExxonMobil” (6,79 %), TPAO (5,73 %), ITOCHU (3,65
%), “ONGC Videsh Limited” (OVL) (2,31 %)
pay sahibidir.
Qeyd edək ki, “Şahdəniz” perspektiv
sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü haqqında saziş 1996-cı il iyunun
4-də imzalanıb. “Şahdəniz” üzrə hasilatın pay
bölgüsü (PSA) sazişi 17 oktyabr 1996-cı ildə
ratifikasiya olunub. Bakıdan 70 km cənubşərqdə yerləşən yataq 1999-cu ildə kəşf
olunub.
Layihədə BP (operator – 28,8 %), AzSD
(10 %), “SGC Upstream” (6,7 %), “LUKoil”
(25,5 %), NICO (10 %) və TPAO (19 %)
şirkətləri iştirak edir.

“Xalq qəzeti“

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC)
Publik Hüquqi Şəxsi
2021-ci ildə 221100-cü maddə üzrə dəftərxana və təsərrüfat
xərcləri maddəsində nəzərdə tutulan malların satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
müstəvidə etibarlı və yüksək korporativ mədəniyyətə malik olan bir şirkət
olduğunu sübut edir. Xatırladım ki, ötən
il şirkətimiz Azərbaycanda bu sertifikatı
əldə edən ilk mobil operator oldu və bu
il sertifikatı təsdiqləmək üçün yenidən
beynəlxalq ekspertlərin apardığı daxili
yoxlamanın bütün mərhələlərindən
uğurla keçərək yeni sertifikatla təltif
olundu.”
Qeyd edək ki, ISO 37001 standartları Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı
(ISO) tərəfindən 2016-cı ildə yaradılıb və korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində qlobal səviyyədə qəbul
edilmiş yeganə standart hesab edilir.

BİLDİRİŞ
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
tərəfindən kartriclərin alınması və
doldurulmasının satın alınması
məqsədilə keçirilmiş açıq tenderdə
fiziki şəxs Cavid Dünyamalı oğlu
Ağababayev qalib elan olunmuş
və həmin şəxslə 2021-ci il oktyabrın 22-də KTN 07/21-09 nömrəli
33098,0 (otuz üç min doxsan
səkkiz manat) manat dəyərində
müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

“Xalq qəzeti”

Müsabiqədə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi
heyətinə malik olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https:// www. etender.gov.
az/ vahid internet portalına elektron imzaları
vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında
ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız
asan ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
Müsabiqədə dövlət satınalmalarının https://
www.etender.gov.az/ vahid internet portalına
daxil olmaqla “Asan Ödəniş et” düyməsini
sıxaraq ödənişi etdikdən sonra iştirak etmək
olar.
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondu
maşın və avadanlıqların
satın alınması məqsədilə

Kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 12
noyabr 2021-ci il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə fonda təqdim etməlidirlər.
Təkliflər 12 noyabr 2021-ci il saat
15.00-da Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunda açılacaqdır.

ğıdakı sənədləri vahid internet portalına
yerləşdirməlidirlər:
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
-tələb olunan malların ölkəyə idxalı, satışı
və texniki xidmət göstərilməsi üçün iddiaçıya
verilən səlahiyyətləri təsdiq edən sənədlər;
-tender təklifi (elektron satınalmanın
açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində

“Ucar Tikinti – Quraşdırma” QSC
səhmdarlarının nəzərinə !
19 dekabr 2021- ci il saat 11. 00 –da “ Ucar Tikinti –
Quraşdırma “ QSC səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir .
Gündəlikdəki məsələlər :
1. Səhmdar cəmiyyətin 2020 – ci ilin yekunlarına aid
maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatının müzakirəsi və
təsdiqi .
2. QSC – də mövcud olan istifadə müddəti bitmiş , istifadəyə
yararsız , bərpası iqtisadi cəhətdən səmərə verməyən əsaslı
vəsaitlərin , silinməsi, satılması və balansdan çıxarılması barədə.
3. QSC səhmlərinin alqı – satqısı barədə .
4. Təşkilati məsələlər.
Yığıncaq QSC – nin Ucar şəhəri , Dədə Qorqud küçəsindəki
inzibati binasında keçiriləcəkdir .
Ümumi yığıncağın gündəliyindəki məsələlərə aid materiallarla QSC rəhbərliyinə iş günləri saat 9.00– dan 18.00-dək
müraciət etməklə tanış olmaq mümkündür .
Yığıncağın təyin edildiyi gündə koronavirus epidemiyası və
ya hər hansı digər səbəbdən məhdudiyyətlər tətbiq olunarsa ,
elandakı telefona zəng edib kod və linki öyrənməklə yığıncaqda
online iştirak etmək olar .
səhmdarların iştirakı vacibdir .
əlaqə telefonu -( 020 21 ) 3 – 19 – 59.

İdarə heyəti

bank təminatı (elektron satınalmanın açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə
olmalıdır);
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə
satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 18
noyabr 2021-ci il saat 11.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 26 noyabr
2021-ci il saat 11.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 27 noyabr 2021-ci
il saat 11.00-da www.etender.gov.az vahid
internet portalında açılacaqdır.
İddiaçılar müsabiqənin nəticələri ilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.
E-şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının https:// www.etender.gov.az/ vahid internet
portalından əldə etmək olar.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 1 sentyabr
2021-ci il tarixli nömrəsində
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
publik hüquqi şəxs tərəfindən
əməkdaşların könüllü tibbi
sığortasının satın alınması ilə
əlaqədar dərc edilmiş təkliflər
sorğusunda “A-Qroup Sığorta
Şirkəti” ASC qalib elan olunmuş və həmin şirkətlə 2021-ci
il oktyabrın 20-də müvafiq
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.
Tender komissiyası
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26 oktyabr 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Soylu: Ankara və Bişkek təhlükəsizlik
üzrə razılaşma imzalaycaq
Dünən İstanbulda Türkiyənin
Daxili İşlər naziri Süleyman
Soylu ilə onun qırğızıstanlı
həmkarı Ulan Niyazbəyov
görüşüblər. Nazirlər iki ölkə
arasında əməkdaşlıq sahəsində
əlaqələrin mövcud vəziyyətini
və perspektivlərini müzakirə
ediblər. Bu barədə “Anadolu”
agentliyi məlumat yayıb.

Türkiyə
Ölkəni qanunsuz tərk etmək istəyənlər
saxlanılıb
Türkiyənin
Milli Müdafiə Nazirliyi özünün twitter
səhifəsində ölkəni
qanunsuz yollarla
tərk etmək istəyən
şəxslərlə bağlı
məlumat paylaşıb.
Məlumatda qeyd
edilir ki, əməliyyat ölkənin Ədirnə şəhərində keçirilib və
nəticədə Yunanıstana qanunsuz yollarla keçməyə çalışan
7 nəfər saxlanılıb. Araşdırmalar nəticəsində onlardan üçünün FETÖ terror təşkilatının üzvü olduğu müəyyənləşib.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

142 ton humanitar yardım
Türkiyə Qızıl
Aypara Cəmiyyəti
Əfqanıstanda
köməyə ehtiyacı olan
insanlara humanitar
yardım göndərib. Bildirilir ki, 5 TIR ilə 142
ton humanitar yardım
Pakistan-Əfqanıstan
sərhədindəki Torkham sərhəd qapısından keçib. Yardım paytaxt Kabil,
Daykundi, Lahman və Nuristan əyalətlərində paylanacaq.
Qida yardımından 30 mindən çox insanın faydalanacağı
gözlənilir.
Xəbəri BBC yayıb.

İtaliya
Matteo Salvini 15 ilədək həbs edilə bilər
İtaliyanın sabiq daxili
işlər naziri Matteo Salvini 15 ilədək həbs cəzası
ala bilər. M.Salvini 2019cu ilin avqustunda Aralıq
dənizində 160-dək miqrantı
xilas edən “Open Arms”
yardım gəmisinin günlərlə
limana yanaşmasına icazə
vermədiyi üçün mühakimə
olunur.
Sabiq nazir “Open Arms”
gəmisi ilə bağlı məsələdə,
eləcə də qanunu pozmaqda ittiham edilir. O, təqsirli
bilinərsə, 15 ilə qədər həbs

cəzası ala bilər.
Qeyd edək ki, M.Salvininin rəhbərlik etdiyi Lig Partiyası və 5 Ulduz Hərəkatının yaratdığı koalisiya hökuməti
2018-ci ilin iyunundan 2019-cu ilin avqustuna qədər
hakimiyyətdə olub. O, baş nazirin müavini və daxili işlər
naziri vəzifələrini icra edib.
Xəbəri TASS yayıb.

Əfqanıstan
Maaşlar buğda ilə ödəniləcək
“Taliban”
hökuməti
Əfqanıstanda yeni
dövlət proqramını
təqdim edib. Yüksək
rütbəli rəsmilərin
qatıldığı təqdimat
mərasimində bildirilib ki, proqram
çərçivəsində 40 min sakin işlə təmin ediləcək. Onların
məvacibi isə natural şəkildə - buğda ilə ödəniləcək.
Hökumət nümayəndələri bu məqsədlə 65 min ton buğdanın ayrıldığını bildiriblər.
Xəbəri RİA “Novosti” yayıb.

Görüş ərəfəsində
Türkiyənin Daxili İşlər
naziri jurnalistlərə bildirib
ki, Türkiyə və Qırğızıstan rəsmiləri təhlükəsizllik
sahəsində tezliklə saziş imzalayacaqlar. Onun sözlərinə
görə, sənəd, demək olar ki,
hazırdır, yalnız kiçik əlavə
düzəlişlərə ehtiyac var.
Süleyman Soylu həmçinin
vurğulayıb ki, Türkiyə
hökuməti son illər regionda
və bütün dünyada miqrasiya,
kibercinayətkarlıq, narkotika
ticarəti və terrorizmə qarşı
mübarizə ilə bağlı bir sıra
təşəbbüslərlə çıxış edib.
Bu təşəbbüslər çox sayda

ölkələr, o cümlədən
dost və qardaş Qırğızıstan
hökuməti tərəfindən tam
dəstəklənir.
Qırğızıstanın Daxili İşlər
naziri Ulan Niyazbəyov, öz
növbəsində qeyd edib ki,
rəsmi Bişkek qardaş Türkiyə
ilə hərtərəfli əlaqələrin
gücləndirilməsinə böyük
önəm verilir. O, Cənubi Koreyadan səfərdən qayıdarkən
həmkarı Süleyman Soylu
ilə görüşmək üçün məxsusi
olaraq İstanbul marşrutunu
seçdiyini vurğulayıb. Yeri
gəlmişkən, nazirlərin görüşü bağlı qapılar arxasında
keçib.

Bu günlərdə Qırğızıstan
dövləti başqa bir məsələ ilə
də gündəmdə olub. Belə ki,
ölkə Prezidenti Sadır Japarov jurnalistlərə açıqlamasında vurğulayıb ki, Bişkekin
Qırğızıstanda ABŞ-ın hərbi
bazasını açmaq niyyəti
yoxdur və bu barədə yayılan
xəbərlər əsassızdır. Dövlət
başçısı sonra deyib ki, Qırğızıstan ərazisində hazırda
Rusiyanın hərbi bazası var
və bu, bizim bəsimizdir.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Brüssellə aralarında fikir ayrılığı olmasına
baxmayaraq, Polşa Avropa İttifaqının tərkibindən
çıxmağı planlaşdırmır. Bu barədə respublikanın
Baş naziri Mateuş Moravetski bəyan edib.
Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

Polşa və Avropa İttifaqı arasında fikir ayrılığı
Tərəflər arasında fikir
ayrılığı Polşada hüququn
təşkilatın qanunlarından
üstün hesab olunması ilə
bağlıdır.
Baş nazir deyib: “Biz
tamamilə əminik ki, Polşa
Aİ-nin tərkibində qalmalıdır.
Polşanın təşkilatdan çıxmaq
riski yoxdur. Biz ölkəmizi
Avropanın bir hissəsi kimi
qoruyacağıq”.
O, əlavə edib ki, respublika vətəndaşlarının 88 faizi
Avropa İttifaqında üzvlüyü
dəstəkləyir. Lakin Polşa
Avropa İttifaqının ümumi
büdcəsindən ödəniş almasa,
cavab tədbirləri görməyə
hazırdır.
Bununla yanaşı, Murovetski ümid etdiyini bildirib ki,
tərəflər hər halda yaranmış
fikir ayrılığını nizama sala
biləcəklər: “Xoşbəxtlikdən bu,
siyasi prosesdir və prosesin
qarşısı siyasətçilər tərəfindən
alınmalıdır. Bu, ən müd-

“Amnesty International”
Honq-Konqdan geri çəkilir

Əfqanıstanın Herat şəhərində “Taliban” yaraqlıları
ilə adları açıqlanmayan silahlı qüvvələr arasında atışma olub. Atışma nəticəsində 17 nəfər həlak olub.
“Ettela”at-e
Roos” qəzetinin
yazdığına görə,
həlak olanların
7-si uşaq, üçü
qadın və yeddisi
kişi olub. Həlak
olanların arasında “Taliban”
yaraqlıları da
var.
Qəzetin
məlumatına
görə, atışma yerli vaxtla saat 11:40-da başlayıb və iki saatdan çox davam edib. “Taliban” yaraqlılarına atəş açanlar
arasında İŞİD üzvləri də olub.
Yerli polisin məlumatına görə, insident Heratın Tent-Bric
rayonunda olub. “Taliban”a atəş açan 4 nəfər öldürülüb.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Xatırladaq ki, Honq-Konqdakı
cinayətkarların Çinə təhvil verilməsi
haqqında qanun 2019-cu ilin iyununda qəbul edilib və ilin sonuna qədər
ona qarşı kütləvi etirazlar davam
edib. Qanun isə mərkəzi hökumət
əleyhinə etirazları qadağan edir. Qanun
çərçivəsində indiyədək 120-dən çox
adam həbs edilib.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

FHN Mətbuat
xidmətinin məlumatı
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon
xəttinə Bak şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov
prospekti, 56/2 ünvanında qazıntı işləri zamanı partlayış
təhlükəli əşyanın aşkar edilməsi barədə məlumat daxil
olub.

Məlumatla əlaqədar hadisə
yerinə dərhal FHN-in Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidmətinin pirotexniklər
qrupu cəlb edilib.
İlk növbədə, hüquq-mühafizə
orqanlarının əməkdaşları ilə birgə
ərazidəki insanların təhlükəsiz
məsafəyə uzaqlaşdırılması təmin
edilib və kənar şəxslərin əraziyə
girişi müvəqqəti məhdudlaşdırılıb.
Sonra pirotexniklər tərəfindən
hadisə yerinə baxış zamanı aşkar
edilmiş sursatın 1 ədəd F-1 əl qumbarası olduğu müəyyən edilib.
Qumbara pirotexniklər tərəfindən
zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.
Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış
zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar
edilməyib.

“Xalq qəzeti”

Almaniya
Baş məşqçi istefaya göndərilib

qada 13 xalla 9-cu sıradadır.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Almaniyanın
“Volfsburq” klubunda
baş məşqçi Mark
van Bommel istefaya
göndərilib. Məlumata
görə, Bundesliqada
“Frayburq”a 0:2 hesablı məğlubiyyətdən
sonra Bommellə
yollar ayrılıb.
Qeyd eək ki,
“Volfsburq” Bundesli-

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Oktyabrın 26-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə
intensivləşəcəyi ehtimalı var. Güclü şimalqərb küləyi əsəcək, axşam mülayimləşəcək.
Gecə 7-9°, gündüz 10-12°, Bakıda gecə 7-9°,
gündüz 10-12° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
767 mm civə sütünundan 774 mm civə
sutununa yüksələcək, nisbi rütubət 80-90 faiz
olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı
gözlənilir. Gündüz əsasən yağmursuz
keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5°,
gündüz 11-16° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, bəzi
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Kabinetində hesab etmişdilər
ki, Aİ məhkəməsinin Avropa
qanunlarının ölkə konstitusiyasından üstünlüyünü təsdiq
etmək səlahiyyəti şişirdilib.
Avropa Komissiyası isə, öz
növbəsində, Avropa İttifaqı
normalarının üstünlüyünü
qoruyacağını bildirib.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

 Nigeriyanın Rivers ştatında yerləşən
neftayırma zavodunda partlayış olub.
“Reuters”in məlumatına görə, partlayış səhər
vaxtı baş verib. Partlayış nəticəsində 25 nəfər
həlak olub, xeyli xəsarət alanlar var.

maneələr yaratdığından təşkilat belə
bir addım atmağa məcbur olub.
Qeyd edək ki, bu qanun ötən il iyunun 30-da Çinin ən yüksək qanunverici
orqanı olan Milli Xalq Konqresinin Daimi
Komitəsində yekdilliklə qəbul edilərək
Prezident Si Tsinpin tərəfindən imzalanıb. Dövləti devirmək cəhdlərini, dövlətə
xəyanət və milli təhlükəsizliyə təhlükə
yaradan hərəkətləri qadağan edən
qanun Çin hökumətinin təsdiqindən
və Honq-Konq yerli hökumətinin rəsmi
qəzetində dərc olunduqdan sonra
qüvvəyə minib.

Əfqanıstanda atışma

rik qərar olardı. Çünki biz
əlimizdə tapança tutduğumuz
halda, bir-birimizlə danışa
bilmərik”.
Qeyd edək ki, oktyabrın
7-də Polşanın Konstitusiya
Məhkəməsi Avropa qanunlarının Polşanın konstitusiya normalarından üstün
olmasının uyğunsuzluq
yaratdığı barədə qərar qəbul
etmişdir. Qərar bir qanunun
digərindən üstün olması-

Nigeriyada partlayış

Böyük Britaniyada yerləşən “Amnesty
International” insan haqları təşkilatı bu il HonqKonq inzibati bölgəsindəki ofislərini bağlayacağını
açıqlayıb. Məlumatı TASS verib.
Təşkilatın yaydığı açıqlamada qeyd
edilir ki, bu il “Amnesty International”ın
Honq-Konqda iki ofisi bağlanacaq. Buradakı yerli ofisinin bu ay, regional ofisinin
ilin sonunda bağlanacağını açıqlayan
təşkilat regional əməliyyatların AsiyaSakit okean bölgəsindəki digər ofislərə
köçürüləcəyini bildirib.
“Amnesty İnternational”ın idarə
heyətinin sədri Anjhula Mya Singh Bais
bağlanma qərarının buradakı qanunlara
uyğun verildiyini bildirib. Onun sözlərinə
görə, Honq-Konqda milli təhlükəsizlik
haqqında qanun insan haqları
təşkilatlarının sərbəst fəaliyyətinə ciddi

nın yoxlanması ilə bağlı
məhkəməyə müraciət daxil
olduqdan sonra qəbul edib.
Müraciət mart ayında Baş
nazir Mateuş Moravetski
tərəfindən göndərilmişdi.
Polşanın Nazirlər

yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Axşama
doğru tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2°
şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 3-7° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar
yağacağı gözlənilir. Axşama doğru tədricən
kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrıayrı yerlərdə arabir güclənəcək.Gecə 0-4°,
gündüz 4-9° isti,dağlarda 3-5°, gündüz 0-3°
şaxta olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, dağlıq
ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gündüz
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 4-7°, gündüz 9-14° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar

rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, bəzi
yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 3-5°, gündüz 7-12° isti,
dağlarda gecə 2-4°, gündüz 0-2°, yüksək
dağlıq ərazilərdə gecə 4-6°, gündüz 1-3°
şaxta olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Axşam
tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
4-9°, gündüz 12-16° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında arabir yağış yağacağı
gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. Şimalşərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə
5-8°, gündüz 9-12°, dağlarda gecə 0-4°,
gündüz 4-6° 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

“The Sun
Nigeria” qəzetinin
yazdığına görə,
yerli sakin Çikvem
Qodvin bildirib
ki, neftayırma
zavodunun partlayış baş verən
hissəsində yerli
cavan sakinlər neft
oğurlamışdılar.
Onun sözlərinə görə, həlak olanların və xəsarət alanların
sayı arta bilər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Rusiyada təyyarə qəzası
Rusiyanın
Moskva vilayətində
yüngülmühərrikli
təyyarə qəzaya
uğrayıb. Rusiya
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
məlumatına görə,
qəza Ruz şəhər
dairəsinin Vatulino
kəndinin yaxınlığında baş verib.
Qəza nəticəsində təyyarədə olan iki nəfər həlak olub.
Təyyarə yerə düşəndən sonra yanğın başlayıb. Yanğın
söndürülüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”
99 Daxili Qoşunlar tərəfindən Mirzənmədov Nofəl Pərviz
oğlunun adına verilmiş 018015 nömrəli hərbi bilet, Qəbələ Rayon
Polis şöbəsi tərəfindən verilmiş AZE- 16549112 nömrəli şəxsiyyət
vəsiqəsi və əmək haqqı kartı itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Yeni Azərbaycan Partiyasının Təftiş Komissiyasının
sədri Sevinc Hüseynova və Təftiş Komissiyasının üzvləri
Milli Məclisin deputatı Nizami Səfərova anası
ƏSKINAZ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının İdarə Heyəti Xalq
artisti
CANƏLİ ƏKBƏROVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir, ölkəmizin teatr
ictimaiyyətinə və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun kollektivi institutun əməkdaşı Sevinc
Hüseynovaya atası
HÜSEYN MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
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