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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev İranın
Xarici İşlər nazirini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın
25-də İran İslam Respublikasının Xarici İşlər naziri Məhəmməd
Cavad Zərifi qəbul edib.
Prezident İlham Əliyev dedi:
– Sizi görməyimə çox şadam.
Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Məhəmməd Cavad Zərif:
– Təşəkkür edirəm, cənab
Prezident. Mən Prezident Ruhaninin
ən xoş arzularını və salamlarını
çatdırıram.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ olun. Mənim də ən səmimi
salamlarımı və yeni ildə ən xoş
arzularımı cənab Prezidentə çatdırın.
İl artıq başlayıb və mən planlarımızı
müzakirə etmək, görülmüş işlərə
yenidən nəzər salmaq üçün sizi
Azərbaycanda qəbul etməyə şadam.
Biz ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın
səviyyəsindən çox məmnunuq.
Bildiyiniz kimi, biz çoxsaylı –
prezidentlər səviyyəsində 10-dan çox,
eləcə də digər yüksək rütbəli rəsmilər
səviyyəsində görüşlər keçirmişik.
Bu görüşlərin hamısı çox səmərəli
olub. Bu yaxınlarda ölkənizdə
səfərdə olan Baş nazirin müavini
Şahin Mustafayev mənə aparılan
müzakirələr və razılaşmalar barədə
hesabat verdi. Biz planlaşdırdığımız
bütün işləri həyata keçirmişik. Biz son
bir neçə ildə iki qardaş ölkənin çox
yaxın olduğu siyasi sahədə, iqtisadi
sahədə, nəqliyyat, enerji sahələrində
çox yaxşı nəticələr görürük. Bizim
bu gün diqqətimizdə olan Şimal–
Cənub nəqliyyat dəhlizi kimi bütün
layihələr, enerji infrastrukturu ilə

bağlı layihələr uğurla inkişaf edir.
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi işləyir.
Mənə indicə məlumat verilib ki, ötən
il yükdaşımaların həcmi demək olar
ki, 20 faiz artıb. Bu, çox müsbət
nailiyyətdir. Baxmayaraq ki, onu tam
şəkildə başa çatdırmamışıq, biz bu
istiqamətdə hərəkət edirik.
Regionda yeni vəziyyətlə
əlaqədar yeni imkanlar, sözsüz ki,
özəl investorlar, həmçinin dövlət
qurumları üçün əməkdaşlığa geniş
qapılar açır. Hazırda yeni nəqliyyat
əlaqələri müzakirə mərhələsindədir
və sözsüz ki, bizim Xudafərin su
anbarı ilə bağlı əməkdaşlığımız
və elektrik stansiyasının tikintisi
ilə əlaqədar gələcək planlar artıq
çox aktiv fazadadır. Ümidvaram ki,
qarşıdakı bir neçə ildə bu layihəni
tamamlaya və hər iki tərəfi yeni
elektrik enerjisi istehsalı ilə təmin
edə biləcəyik. Həmçinin bizim bir
neçə il əvvəl yüksək səviyyədə
razılaşdırdığımız layihə – Ordubad və
Marazad elektrik stansiyaları ilə bağlı
işlər uğurla gedir. Beləliklə, bizim
geniş gündəliyimiz var. Bundan əlavə,
ümidvaram ki, tezliklə çay üzərindən
yeni körpünün təməlqoyma mərasimi
keçiriləcək və bir çox digər məsələlər.
Bizim müzakirə edəcəyimiz
çox məsələlər var. Mən, ilk
növbədə, ikitərəfli əlaqələrimizi,
onların səviyyəsini, inkişaf tempini,
nailiyyətləri və yeni planları yüksək

qiymətləndirdiyimi bildirmək istərdim.
Əlbəttə ki, biz işğaldan azad edilmiş
ərazilərin yenidən qurulmasında
iştirak edəcək şirkətlər arasında İran
şirkətlərini görməyə çox şad olarıq.
Bu, təbiidir, çünki dediyim kimi,
yalnız dost ölkələr bizim tərəfdaşımız
olacaq. Sözsüz ki, İran şirkətlərinin
bizə yaxın yerləşməsi, logistika və
böyük təcrübə kimi üstünlükləri var.
Beləliklə, cənab Nazir, bir daha xoş
gəlmisiniz.
Məhəmməd Cavad Zərif:
– Cənab Prezident, bizi qəbul
etdiyinizə görə Sizə təşəkkür
edirəm. Əvvəlcə Sizi və Azərbaycan
xalqını ərazilərinizi azad etməyiniz
münasibətilə təbrik etmək istərdim.
Ölkəniz və region baxımından
bu qələbə Sizin rəhbərliyiniz və
Azərbaycan xalqının mətanəti
sayəsində mümkün olmuşdur.
Ümid edirik ki, bu, region
dövlətləri arasında dinc və normal
münasibətlərin başlanğıcı olacaqdır.
Mən Sizin “3+3” əməkdaşlıq formatı
təklifinizə uyğun olaraq, regionun 6
ölkəsini ziyarət edəcəyəm, yəni 5
üstəgəl İran. Sizin sülhlə bağlı təqdim
etdiyiniz baxışınızın müzakirəsi
və onun reallığa çevrilməsini
təmin etmək üçün çalışacağam,
çünki region ölkələrinin bir-biri ilə
əməkdaşlıq edə bilməsi hamımızın
maraqlarına uyğundur.
Ölkənizin ərazi bütövlüyünün
bərpası və işğala son qoyulması,
habelə azərbaycanlıların öz doğma
yurdlarına qayıtmaq imkanı əldə
etməsindən sonra artıq normal
vəziyyət mövcuddur və İran bu işdə
yardımçı olmaq arzusundadır. Biz
Sizin dostunuz olmaqdan əlavə, yaxın

qonşuyuq və əhalinin qayıdacağı,
yenidənqurma işlərinin aparılacağı
ərazilərinizin bərpası baxımından
digər ölkələr ilə müqayisədə
üstünlüyə malikik. Biz o insanları ailə
və soydaş hesab edirik. Arazın hər iki
sahili boyu hər zaman soydaşlıq və
dostluq münasibətləri mövcud olub.
Energetika, yenidənqurma və
geri dönəcək əhalinin yaşayışı
üçün vasitə ola biləcək kənd
təsərrüfatı kimi sahələr bizim üçün
prioritet təşkil edir və şirkətlərimiz
işə başlamağa hazırdır. Zati-aliniz
tərəfindən qeyd edilən layihələrə
gəldikdə, bildirmək istəyirəm ki, biz
Sizin rəhbərliyiniz altında bu günə
qədər həyata keçirdiyimiz səfərlər,
o cümlədən ölkənizin Baş nazirinin
müavini və xarici işlər nazirinin İrana
olduqca uğurlu səfərlərini yüksək
qiymətləndiririk. Biz Şimal-Cənub və
Cənub-Qərb dəhlizləri çərçivəsində
həmin sahələr üzrə işləmək
arzusundayıq. Buraya elektrik
enerjisinin istehsalı, energetika,
“Xudafərin” və “Qız Qalası”
hidroqovşaqları ilə bağlı əməkdaşlıq
və digər məsələlər də aiddir. Çox
şadıq ki, rəsmilərinizin İrana səfərləri
zamanı bu layihələr üzrə sürətli
irəliləyiş əldə olunmuşdur və artıq biz
ölkələrimiz arasında daha uzun birgə
dostluq sərhədinə sahib ola bilərik.
Prezident İlham Əliyev:
– Əlbəttə. Bildiyiniz kimi, mən
Xudafərin ərazisinə səfər edərkən
həmin sərhədi dostluq sərhədi
adlandırdım. Bu, məhz dost və
qardaş xalqların sərhədidir.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya
quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid
ailələrinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında

Görkəmli elm xadimi Lütfi Zadənin
100 illiyinin qeyd edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2021-ci ilin fevral ayında dünya şöhrətli
alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
fəxri üzvü, professor Lütfi Zadənin (Lütfəli
Rəhim oğlu Ələsgərzadənin) anadan olmasının 100 illiyi tamam olur.
Lütfi Zadə fundamental nəzəriyyələri ilə
elm tarixində ciddi dəyişikliklərə yol açmış
görkəmli şəxsiyyətlərdəndir. Alimin ardıcıl
tədqiqatlarının nəticəsi olaraq irəli sürdüyü
qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi müxtəlif elm
sahələrinin müasir mərhələdə inkişafında
dərin iz qoymuş və yeni yanaşma üsulları
meydana gətirmişdir. Bu nəzəriyyə üstün intellektual texnologiyalara güclü təsir
göstərmiş, müasir idarəetmə və informasiyakommunikasiya sistemlərinin əsaslarının formalaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır.
Lütfi Zadə dünya miqyasında əsərlərinə
ən çox istinad olunan alimlərdəndir. Onun
yaratdığı elmi məktəb və laboratoriyalar bir
sıra ölkələrdə yarım əsrdən artıqdır ki, uğurla fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycanlı
olduğunu fəxrlə bildirən və ürəyi daim
doğma Vətəni ilə bir döyünən Lütfi Zadə

elm və texnologiyaların inkişafında, eləcə
də mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasında misilsiz xidmətlərinə görə Azərbaycan
Respublikasının ali mükafatlarından olan
“Dostluq” ordeninə layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, elm və texnologiyaların
inkişafına misilsiz töhfələr vermiş məşhur
alim Lütfi Zadənin anadan olmasının 100-cü
ildönümünün qeyd olunmasını təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
ilə birlikdə görkəmli elm xadimi Lütfi Zadənin
100 illik yubileyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

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

“Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 5 noyabr tarixli 1174 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 5 noyabr tarixli 1174 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə veriləcək
dövlət şirkətlərinin və müəssisələrinin, habelə
dövlət payı olan təsərrüfat cəmiyyətlərinin
siyahısı”na aşağıdakı məzmunda 16-1-ci
hissə əlavə edilsin:

“16-1. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin
tabeliyindəki “BakuBus” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti”.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.

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

İdarəetmənin və biznes modelinin
təkmilləşdirilməsi zamanın çağırışıdır

P

rezident İlham
Əliyev “Azərbaycan
Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin
idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsinə dair
tədbirlər haqqında” 23
yanvar 2021-ci il tarixli
Fərman imzalayıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün,
müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid
ailələrinin sosial-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi aşağıdakı şəxslərin (ailələrin)
2021–2025-ci illər ərzində mərhələlərlə
mənzil və ya fərdi evlə təmin edilməsi
üçün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti ilə razılaşdırmaqla tədbirlər
planını təsdiq edib həyata keçirsin:
1.1. 2014-cü il yanvarın 1-dən
2020-ci il yanvarın 1-dək yerli icra
hakimiyyəti orqanlarında yaşayış
sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçota

alınmış və Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin,
konstitusiya quruluşunun müdafiəsi
ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslər və şəhid ailələri, habelə uçota
alınma tarixindən asılı olmayaraq,
Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi (o
cümlədən hərbi xidmət vəzifələrinin
(xidməti vəzifələrin) yerinə yetirilməsi)
ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslər;
1.2. yerli icra hakimiyyəti orqanlarında yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan
qismində uçota alınmış və 2020-ci ildə
aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı
Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün, müstəqilliyinin, konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər və şəhid
ailələri.

2. Yerli icra hakimiyyəti orqanları:
2.1. bu Sərəncamın 1.1-ci və 1.2-ci
bəndlərində göstərilən şəxslər barədə
məlumatları Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinə təqdim etsinlər;
2.2. Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin müraciəti əsasında bu
Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən
məqsədlər üçün torpaq sahələrinin
ayrılmasını təmin etsinlər və hər il görülmüş işlər barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versinlər.
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin təklifləri əsasında bu
Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən
tədbirlər planının həyata keçirilməsi
üçün tələb olunan vəsaitin 2021-ci il

dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu (investisiya xərcləri) bölgüsünün layihəsində, 2022–2025-ci
illərdə isə hər il dövlət büdcəsinin tərtibi
prosesində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunda (investisiya xərclərində) nəzərdə
tutulmasını təmin etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti:
4.1. bu Sərəncamın icrası ilə bağlı
görülmüş işlər barədə hər növbəti ilin
birinci ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
4.2. bu Sərəncamdan irəli gələn
digər məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 yanvar 2021-ci il

Fərmanda bildirilir ki, Dövlət Neft Şirkəti
yarandığı dövrdən böyük inkişaf yolu keçərək
ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisində mühüm
rol oynayıb. Belə ki, ümummilli lider Heydər
Əliyevin qətiyyətli siyasəti nəticəsində
1994-cü ildən başlayaraq həyata keçirilən
uğurlu neft strategiyası Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq iqtisadiyyata inteqrasiyasında və ölkəyə xarici investisiyaların
cəlb edilməsində müstəsna rol oynamaqla
yanaşı, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin fəaliyyətində mühüm dəyişikliklərlə
müşayiət olunmuşdur. Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda yerləşən karbohid-

rogen yataqlarının işlənilməsinə dair dünyanın qabaqcıl neft şirkətləri ilə bağlanılmış
“Əsrin müqaviləsi” respublikanın neft-qaz
sənayesinin inkişafında yeni mərhələ olmuşdur.
Xatırladaq ki, adı çəkilən müqavilə respublikamızın iqtisadi suverenliyi baxımından
mühüm önəm daşıyan ilk beynəlxalq neft
anlaşması idi. Müqavilə bütövlükdə regionun
enerji xəritəsini köklü şəkildə dəyişərək Xəzər
dənizi hövzəsində əməkdaşlığa əlverişli
zəmin yaratdı.

(ardı 8-ci səhifədə)
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında” 2004-cü il 23 oktyabr tarixli 468 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvələri, çay
və çəltik istehsalının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 3227 nömrəli
sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən lizinqə verilən və ya
lizinq yolu ilə satılan suvarma sistemləri dəstinə və avadanlığına güzəşt tətbiq edilməsi haqqında” 2015-ci il
16 aprel tarixli 1176 nömrəli, “Bitkiçilikdə intensiv inkişafın təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
2018-ci il 2 mart tarixli 3739 nömrəli sərəncamlarının ləğv edilməsi barədə

“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir”
çoxcildliyinin 105-ci kitabı çapdan çıxıb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq, “Aqrolizinq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin
tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 17 avqust tarixli
1137 nömrəli Fərmanının icrasını təmin
etmək məqsədilə qərara alıram:
1. “Aqrar bölmədə lizinqin
genişləndirilməsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2004cü il 23 oktyabr tarixli 468 nömrəli

Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004,
№ 10, maddə 844; 2005, № 9, maddə
839; 2007, № 1, maddə 30; 2008, №
8, maddə 761; 2013, № 8, maddə 981;
2014, № 5, maddə 477; 2016, № 8,
maddə 1384) 2-ci hissəsi ləğv edilsin.
2. “Azərbaycan Respublikasında
sitrus meyvələri, çay və çəltik istehsalının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 12 sentyabr
tarixli 3227 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-

ricilik Toplusu, 2017, № 9, maddə 1680;
2018, № 11, maddə 2287) 2.3-cü bəndi
ləğv edilsin.
3. “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti tərəfindən lizinqə verilən
və ya lizinq yolu ilə satılan suvarma
sistemləri dəstinə və avadanlığına
güzəşt tətbiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2015-ci il 16 aprel tarixli 1176 nömrəli
Sərəncamı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 4,
maddə 433) ləğv edilsin.
4. “Bitkiçilikdə intensiv inkişa-

fın təmin edilməsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il
2 mart tarixli 3739 nömrəli Sərəncamı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 3, maddə 464)
ləğv edilsin.

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

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional
islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 nömrəli və
“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi
haqqında” 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı
bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2020ci il 17 avqust tarixli 1137 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
1. “Aqrar sahədə idarəetmənin

təkmilləşdirilməsi və institusional
islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16
aprel tarixli 152 nömrəli Fərmanının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 4, maddə
368; 2016, № 2 (II kitab), maddə 251,
№ 8, maddə 1384) 2.10-cu bəndi
ləğv edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli
148 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 6, maddə 1238,
№ 10, maddə 1991, № 11, maddə
2287; 2019, № 3, maddə 411, № 4,
maddə 619, № 5, maddələr 839, 855,
№ 6, maddə 1027, № 12, maddə
1921; 2020, № 1, maddə 5, № 2,
maddə 100, № 8, maddə 1039,
№ 11, maddə 1357) ilə təsdiq edilmiş

“Kiçik və orta biznes evlərində mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə
göstərilən xidmətlərin siyahısı”nın 9-cu
hissəsinin “Göstərdiyi xidmətlər” sütununun 1-ci bəndində “Aqrolizinq” sözü
“Aqroservis” sözü ilə əvəz edilsin.

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

Nazirlər Kabineti Prezidentin tapşırıqları əsasında
2021-ci il üçün prioritetləri müəyyənləşdirib
 Bu gün Baş nazir Əli
Əsədovun sədrliyi ilə Nazirlər
Kabinetinin müşavirəsində
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi
ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr
olunmuş müşavirədə dövlət
başçısı tərəfindən verilən
tapşırıqların icrası və qarşıda
duran vəzifələr müzakirə
olunub.

M

“İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir”
çoxcildliyinin yenicə çapdan çıxmış 105-ci
kitabında yer alan bu fikirlər dövlətimizin başçısının 2020-ci il avqustun 6-da ölkəmizdə
koronavirus pandemiyası ilə mübarizə
sahəsində görülən tədbirlər və sosial-iqtisadi
vəziyyətlə bağlı videobağlantı formatında
müşavirədə söylədiyi nitqindən götürülüb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, çoxcildliyin
növbəti kitabındakı materiallar 2020-ci ilin
iyul-sentyabr aylarını əhatə edir.

Rafael Hüseynov:
Ermənistan nümayəndə
heyətinin üzvləri təxribatçı
çıxışlarına son qoymalıdırlar

Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, Baş nazir Əli Əsədov 2020-ci ilin
əsas hadisəsi kimi xalqımızın Vətən
müharibəsindəki qələbəsini vurğulayıb, gündəlikdə duran məsələlər
– ötən ilin yekunları, makroiqtisadi

göstəricilər, islahatların gedişi, qeyrineft sektorundakı vəziyyət, pandemiyanın yaratdığı problemlər və onların
aradan qaldırılması haqda çıxış edib.
Müşavirədə maliyyə naziri Samir
Şərifov, iqtisadiyyat naziri Mikayıl
Cabbarov, ƏƏSMN Sahil Babayev,
ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Muxtar Babayev məruzə ediblər.
Yekun çıxışında Baş nazir Əli
Əsədov qeyd edib ki, Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad
edilmiş ərazilər üzrə Strateji Fəaliyyət
Planı hazırlanır və bütün ərazilərin və
şəhərlərin bərpası vahid konsepsiya
əsasında həyata keçiriləcəkdir.
Baş nazir Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıqları əsasında
növbəti il üçün müəyyənləşdirilmiş
prioritetləri səsləndirib:
– İşğaldan azad edilmiş ərazilərin
bərpası zamanı hər bir iqtisadi rayonun təbii-iqlim şəraiti və profili nəzərə
alınmalıdır;
– Qarabağ bölgəsinin turizm

ən bir daha demək istəyirəm ki,
əsas məsələ insanların sağlamlığı,
onların sosial vəziyyəti və bizim
iqtisadi dayanıqlılığımızdır. Çünki əgər
bu olmasa, birinci iki vəzifəni biz icra
edə bilməyəcəyik. Bizim güclü iqtisadi
imkanlarımız olmasa, bütün niyyətlərimiz
kağızda qalacaq. Ancaq biz istəyirik bu
işləri elə görək ki, ölkə inkişaf etsin, ölkənin
gələcəyi qeyri-neft sektorunun inkişafı
hesabına təmin edilsin.

Yeni kitabda Prezident İlham
Əliyevin Türkiyə Respublikasının
milli müdafiə naziri Hulusi Akar,
Türkiyə Silahı Qüvvələrinin Baş
Qərargah rəisi, ordu generalı
Yaşar Gülər və yüksək rütbəli hərbi
nümayəndə heyətinin digər üzvləri
ilə görüşünə dair materiallar toplanıb. Dövlətimizin başçısı nümayəndə
heyətinə Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı ətraflı məlumat verib. Həmçinin
Türkiyə-Azərbaycan birgə hərbi
təlimləri, iki ölkə arasında hərbi və
hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıq
məsələlərinə toxunulub.
Bu cilddə, BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyası çərçivəsində
keçirilmiş yüksək səviyyəli iclasda Prezident İlham Əliyevin həm
Qoşulmama Hərəkatının sədri, həm
də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi videoformatda çıxışının
mətni də yer alıb.
Nəşrə dövlətimizin başçısının
Türkiyə tarixinin ən böyük təbii
qaz yatağının kəşfi münasibətilə
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana
təbrik məktubu, Nuru Paşanın
rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycan Milli Ordusu və
könüllülərlə birlikdə Bakının erməni
və bolşevik işğalından azad olunmasının 102-ci ildönümü münasibətilə
Türkiyə Prezidenti ilə telefon danışığı haqqında informasiya daxil edilib.
Oxucular Prezident İlham Əliyevin iyulun
29-da Qobustan, İsmayıllı, Balakən, Qəbələ
rayonlarına və Şəki şəhərinə səfərlərinə
aid materiallarla, bölgələrdə sosial-iqtisadi,
mədəni infrastruktur obyektlərinin, “ASAN
xidmət” Mərkəzinin açılışında, ictimaiyyət
nümayəndələri ilə görüşlərində çıxışlarının
mətnləri ilə də tanış ola bilərlər.
Kitabda Prezident İlham Əliyevin
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tibb Mərkəzinin
koronaviruslu xəstələrin müalicəsi üçün
nəzərdə tutulmuş modul tipli növbəti
xəstəxanasının açılış mərasimində
videoformatda çıxışının mətni, Yeni dərs
ilinin başlanması münasibətilə müəllimlərə,
tələbə və şagirdlərə müraciəti, paytaxtımızda
bir sıra təhsil müəssisələri üçün inşa edilmiş
yeni korpusların açılışında iştirakı və digər
tədbirlər haqqında materiallar da verilib.
“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan 105-ci
kitabın hazırlanmasında Azərbaycan Dövlət
İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) materiallarından istifadə olunub.

marşrutlarının işlənib hazırlanmasına
başlanılmalıdır;
– Nəzərdə tutulmuş beynəlxalq
hava limanlarının, yeni dəmir yolu
xətlərinin tikintisi bölgənin inkişafına
əhəmiyyətli təkan verəcəkdir və o
cümlədən, məşğulluq məsələlərinə də
xidmət edəcək;
– İşğaldan azad olunan ərazilərdə
heyvandarlıq, bağçılıq, tərəvəzçilik,
üzümçülük və taxılçılıq sahələri inkişaf etdirilməlidir;
– Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə torpaq islahatının
aparılması üçün yeni mexanizm və
meyarlar işlənib hazırlanmalıdır;
– Ölkə səviyyəsində su ehtiyatları ilə bağlı problemləri həll etməklə
yanaşı, işğaldan azad edilmiş torpaqların su ehtiyatlarından səmərəli
istifadə məsələlərinə xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Azad edilmiş torpaqlarda
ən müasir suvarma sistemləri yaradılmalıdır;

– Azad edilmiş ərazilərin yaşıl
enerji zonasına çevrilməsi, həmin
ərazilərdə su mənbələrindən istifadə
edilərək su elektrik stansiyalarının tikintisi imkanları da nəzərdən
keçirilməlidir;
– İşğaldan azad olunmuş
ərazilərin bərpası məsələləri dövlət
orqanlarının dövlət siyasətinin
müxtəlif istiqamətləri üzrə
fəaliyyətində prioritet təşkil etməli,
cari və perspektiv işlər Böyük Qayıdış
planları ilə əlaqələndirilməlidir;
– Keçmiş köçkün əhalimiz öz
dəbə-baba yurdlarına qaytarılmalıdır.
Bu proses xüsusi proqram əsasında
həyata keçirilməlidir;
– Prezident İlham Əliyevin
qətiyyəti və siyasi iradəsi ilə həyata
keçirilən antikorrupsiya tədbirləri ardıcıl şəkildə davam etdirilməli və bütün
dövlət qurumlarını əhatə etməlidir;
– Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Hökumətə təqdim etdiyi
təkliflərin hər birində antikorrupsiya
mexanizmləri və elementləri nəzərdə
tutulmalı, sui-istifadə hallarına
qətiyyən yol verilməməlidir;
– Cari ildə iqtisadi artımın bərpa
edilməsinə nail olmalıyıq;
– İnflyasiya meyillərinin qarşısı
alınmalıdır;
– Valyuta ehtiyatları səmərəli idarə
edilməlidir;
– Dövlət vəsaitlərindən səmərəli
istifadə olunması üçün maliyyə inzibatçılığının keyfiyyəti yüksəldilməli,
maliyyə intizamı gücləndirilməli,
nəzarət mexanizmləri sistemi
təkmilləşdirilməlidir;
– Fiskal dayanıqlığın təmin
edilməsi davamlı olaraq büdcə
xərclərinin optimallaşdırılmasını,
qənaət rejiminin tətbiq olunmasını,

artıq və səmərəsiz xərclərin qarşısının alınmasını tələb edir;
– Dövlət satınalmalarının şəffaflığı
və effektivliyi təmin edilməlidir.
Şişirdilmiş qiymətlərlə satınalmaların qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır.
Tenderlərin keçirilməsinə xüsusi
önəm verilməlidir.
– Özəl sektoru investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsinə
cəlb etməliyik;
– Dövlət-özəl tərəfdaşlığının
təşviqi davam etdirilməlidir;
– Prioritet sahələrə özəl investisiyaların cəlb edilməsi stimullaşdırılmalıdır;
– Dövlət investisiya layihələrinin
səmərəliliyi təhlil edilməlidir;
– Antiinhisar siyasəti
gücləndirilməli, haqsız rəqabətə,
xüsusilə də istehlak bazarında süni
qiymət artımına yol verilməməlidir;
– Kiçik və orta sahibkarlığa dəstək
proqramı davam etdirilməlidir;
– İxrac imkanlarımız
genişləndirilməlidir;
– Keçən il start verilmiş lakin
məlum səbəblərdən tam həcmdə
tətbiq edilməmiş İcbari Tibbi Sığorta sistemi bu il 2 mərhələdə həyata
keçirilməlidir;
– Postpandemiya dövrünə ciddi
hazırlıq işləri görülməli, orta və
uzunmüddətli hədəflərimizi bir daha
dəqiqləşdirməliyik. Artıq bununla bağlı
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
Nazirlər Kabinetinə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2021-ci il “Nizami
Gəncəvi İli” elan olunduğu üçün
Mədəniyyət Nazirliyinə müvafiq
Fəaliyyət Planı hazırlanması tapşırılıb.

 Bu gün tarixi gündür. Çünki bir
il sürən üzücü fasilədən sonra yenidən
Strasburqda birlikdəyik, bizim üçün
doğma olan bu zalda toplaşmışıq. Bunun
özündə artıq böyük bir ümid var ki, buz
əriyir, Avropanı, dünyanı da narahat edən
COVID-19 bəlasından qurtulacağımız zaman
yaxınlaşır.
Bu günü şəxsən mənə
və Azərbaycan nümayəndə
heyəti üçün tarixiləşdirən,
əlamətdar edən əsas cəhət
düz 20 il əvvəl bugünkü gün
burada baş verən hadisədir.
2001-ci il yanvarın 25-də
Avropa Şurası binasının qarşısındakı bayraqlar sırasına
Azərbaycanın da bayrağı qoşuldu, bu mötəbər təşkilatın
bərabərhüquqlu üzvü olaraq
biz indiyədək davam edən
yolumuza başladıq.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, bu fikirləri Azərbaycanın
AŞPA-dakı nümayəndə
heyətinin üzvü Rafael
Hüseynov qurumun qış
sessiyasında Büro və Daimi
komitənin hesabatı ilə bağlı
müzakirələrdə söyləyib.
Bildirilib ki, bugünkü
Azərbaycan çox fərqlidir. O
vaxt bizim bərpa olunmuş
və çətinlikləri adlayaraq
irəliləyən müstəqilliyimizin 9
yaşı var idi. Bu il isə biz artıq
güclü, inkişaf etmiş, sabaha
inamla irəliləyən dövlətimizin
müstəqilliyinin 30-cu ilini
bayram edəcəyik. Bu illər
ərzində Azərbaycan hüquqi
dövlət quruculuğu, ölkədə
insan haqları və demokratik təsisatların bərqərar
olması istiqamətində böyük nailiyyətlər əldə edib.
Bu sahədə Avropa Şurası
ailəsinin, burada birgə
keçdiyimiz yolun əvəzsiz
dərslərinin özünəməxsus
payı var.

“2001-ci ildə nümayəndə
heyətimizi Strasburqa yola
düşəcəyimiz gün səhər qəbul
edən Azərbaycan Prezidenti,
müasir Azərbaycan dövlətinin
qurucusu unudulmaz Heydər
Əliyev bir vacib məqama
toxundu. Diqqətə çatdırdı ki,
artıq Avropa Şurasının üzvü
olan yeni müstəqillik əldə
etmiş dövlətlərdən birinin
başçısı guya xeyirxahlıqla
ona məsləhət verib. Deyib
ki, Avropa Şurasına niyə bu
qədər can atırsınız? Oraya
üzv qəbul ediləcəksiniz,
daimi təzyiqlər, tənqidlər ilə
üzləşəcəksiniz.
Ulu öndər Heydər Əliyev
dərhal cavab verir ki, bilirəm,
bizim üçün asan olmayacaq,
lakin biz demokratiya yolu
tutmuş bir ölkəyik. Nə qədər
çətin olsa belə, bu yolla
addımlamaqdan usanmayacağıq”, – deyə R.Hüseynov
söyləyib.
Diqqətə çatdırılıb ki,
ötən 20 il ərzində burada
haqlı, haqsız tənqidlərlə çox
üzləşdik. Burada çoxlu dostlar
da tapdıq, əqidəsi düzgün
olmayanlarla, natəmiz niyyət
güdənlərlə də rastlaşdıq,
qərəzli münasibətlərin də şahidi olduq. Biz əvvəldən Avropa Şurasına bir demokratiya
məktəbi kimi baxmışdıq. Ona
görə də buradakı təcrübələrin
pisindən də, yaxşısından
da nəticə çıxardıq, nələrisə
öyrənməyə səy göstərdik.
Azərbaycan 20 il əvvəl

Avropa Şurasına gələndə
ərazilərinin 20 faizi işğal
edilmiş, 1 milyon qaçqını və
köçkünü olan ölkə idi. Bu gün
Azərbaycan buradan iftixarla
bəyan edə bilər ki, torpaqlarını düşməndən azad etmiş
qalib dövlətdir. Bu qələbəni,
iftixarı Azərbaycan illər boyu
yığdığı təcrübələrin, ildən-ilə
artan gücünün sayəsində,
başqasının köməyi olmadan
özü qazanıb. Avropa Şurasının, ATƏT-in, hətta BMT-nin
də “Qordi düyünü” sandığı
müşkül məsələni Azərbaycan
özü həll edib. Bununla özünü
də xilas edib, əslində, həm
də beynəlxalq təşkilatların
görməli olduğu bu işi yerinə
yetirərək onların da üstündən
ağır yükü götürüb.
Azərbaycan yeni ili ən
ağır problemini həll edərək
sabaha dərin inamla başlayır. Arzu edirəm ki, Avropa
Şurasına da illərdən bəri
yığılıb qalan problemlərindən
qurtularaq yeni və daha
uğurlu yolla addımlamaq
nəsib olsun!
Sonda R.Hüseynov bildirib ki, onun bu çıxışı ondan
əvvəl böhtan və yalanlarla
dolu çıxış etmiş Ermənistanın
nümayəndə heyətinin rəhbəri
Ruben Rubinyana cavabdır.
Ermənistan nümayəndə
heyətinin üzvləri təxribatlarla
dolu çıxışlara son qoymalıdırlar.
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Azərbaycanın inkişafında
yeni mərhələ başlayır
zərbaycan tarixində 2020-ci il möhtəşəm uğurla
yadda qaldı, Silahlı Qüvvələrimiz 44 gün ərzində
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək, parlaq
qələbə qazandı, torpaqlarımızı yağı tapdağından azad
etdi. Bu məğlubiyyət nəticəsində işğalçı Ermənistan
məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atdı və üç
rayonumuz bir güllə belə atılmadan, bir şəhid belə
verilmədən siyasi yolla geri qaytarıldı. Beləliklə,
Ermənistanın 30 il davam edən işğalçılıq siyasətinə
son qoyuldu.

A

Uzun illər ərzində beynəlxalq
vasitəçilər, demək olar ki, bütün
aparıcı beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən münaqişənin hərbi
həllinin mövcud olmadığı vurğulanırdı. Amma belə halda da
problem sülh yolu ilə həll olunmurdu. Bununla bağlı Prezident
İlham Əliyev yanvarın 6-da
2020-ci ilin yekunlarına həsr
olunan videoformatda keçirilən
müşavirədə deyib: “Müharibə
dövründə mən dəfələrlə
Azərbaycan xalqına müraciət
edərək və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr
verərək deyirdim ki, Ermənistan
tərəfi bizə tarix versin, onlar nə
vaxt bizim torpaqlarımızdan öz
silahlı qüvvələrini geri çəkirlər
və biz dayanırıq. Əks təqdirdə,
axıra qədər gedəcəyik və bunu
etdik. Beləliklə, şanlı Qələbəmiz
bizim güclü iradəmizi, xalqımızın güclü əzmini bütün dünyaya
nümayiş etdirdi, Azərbaycan
dövlətinin gücünü nümayiş
etdirdi, göstərdi ki, sözümüzlə
əməlimiz arasında heç bir fərq
yoxdur. Mən dəfələrlə demişdim ki, əgər bu məsələ sülh
yolu ilə öz həllini tapmasa, biz
bu məsələni hərbi yolla həll
edəcəyik və belə də oldu – hərbi
yolla. Ondan sonra məsələ
siyasi yolla həll olundu və tarixi
ədalət bərpa edildi”.
Vətən müharibəsində şanlı
qələbə əldə etməyimiz təsadüfi
olmayıb. Əvvəla Azərbaycan öz
tarixi ərazisində, əzəli torpağında müharibə aparıb. Bu haqq
savaşında ölkəmiz, eyni zamanda, tarixdə heç vaxt bu qədər
güclü olmadığını sübuta yetirib.
Siyasi, iqtisadi, hərbi gücünü
nümayiş etdirib, xalq-iqtidar-ordu
birliyini bütün dünyaya göstərib.
Bəli, Azərbaycan bu gücdən
istifadə edərək qarşıda duran
əsas vəzifəni–torpaqlarımızı
işğalçıdan təmizləmək missisiyasını şərəflə yerinə yetirdi.
Ermənistan ordusu 44 gün
ərzində darmadağın edildi.
Vətən müharibəsindən sonra
müşahidə olunan mənzərə

də artıq Ermənistan silahlı
qüvvələrinin faktiki olaraq tam
dağıdıldığını göstərdi.
Beləliklə, Silahlı
Qüvvələrimizin güc-qüdrəti ilə
Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonları, keçmiş Hadrut
rayonu, Xocavənd rayonunun
böyük hissəsi, Suqovuşan
qəsəbəsi, Murovdağ silsiləsi
və Şuşa şəhəri azad olundu.
Bütövlükdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi hərbi yolla
işğalçılardan təmizləndi. Bunun
nəticəsində Ermənistan faktiki
olaraq diz çökdü, məcbur olub
noyabrın 10-da kapitulyasiya
aktına imza atdı. Bununla da
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonları bir güllə atılmadan, bir şəhid
verilmədən geri qaytarıldı.
Bu müharibə erməni
vəhşiliyini bütün dünyaya
nümayiş etdirdi. Ermənistan
silahlı qüvvələrinin 30 ilə yaxın
müddətdə işğal altında saxladığı Dağlıq Qarabağ bölgəsi
və onun ətrafındakı rayonlar
şanlı Azərbaycan Ordusu
tərəfindən qarış-qarış yağılardan təmizləndikcə xalqımıza
məxsus tarix və mədəniyyət
abidələrinin vandalizmə məruz
qaldığı, yerlə-yeksan edildiyi, bir
qisminə isə toxunulmadığı, saxtalaşdırılaraq erməniləşdirildiyi
aşkarlandı. Düşmənin ən çox
dağıtdığı mədəni irs nümunələri
sırasında isə İslam dini abidələri
– məscidlər, türbələr və digər
inanc yerləri daha çox diqqət
çəkdi.
Dövlətimizin başçısı 2020ci ilin yekunlarına həsr olunan videoformatda keçirilən
müşavirədə erməni barbarlığı
barədə deyib: “Baxmayaraq ki,
işğal edilmiş bütün torpaqlarda vandalizm aktları törədildi,
bizim bütün tarixi abidələrimiz,
məscidlərimiz dağıdıldı və ya
təhqir edildi, bütün yaşayış binalarımız dağıdıldı, Ağdam, Füzuli
şəhərləri yoxdur, kəndlər yoxdur,
Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan
şəhərlərində tək-tük bina qalıb,

Biz düzgün yoldayıq. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, işğala baxmayaraq, 1 milyon qaçqının olmasına
baxmayaraq, biz bu nailiyyətləri əldə etmişik. İndi
torpaqlar azad edilib, indi böyük qayıdış başlanmalıdır, böyük inkişaf prosesləri başlanmalıdır. Ona
görə, əlbəttə, biz bütün bu işləri daha da fəal, daha
da məqsədyönlü şəkildə aparmalıyıq ki, Azərbaycanın
imkanlarını genişləndirək və ölkəmizin inkişaf dinamikasını artıraq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
orada da Ermənistan hərbçiləri
yerləşmişdilər. Kəlbəcər və
Laçın rayonlarında daha çox
qanunsuz məskunlaşma aparılmışdır. Ancaq Ermənistana o rayonlardan çıxmaq üçün vaxt verildiyi müddət ərzində onlar oranı
da dağıtmışlar, bütün dünyaya
öz vəhşiliklərini göstərmişlər.
Bütün dünyanın gözü qarşısında
evləri yandırıb, meşələri kəsib,
qırıb, yandırıb, vandalizm aktları
törətmişlər. Bütün dünya gördü
ki, biz kiminlə üz-üzə idik. Bu
vəhşiliyin, bu qəddarlığın bəlkə
də tarixdə analoqu yoxdur. Heç
İkinci Dünya müharibəsində
işğalçı qüvvələr bu qədər
qəddarlıq törətməmişlər. Onlar hesab edirdilər ki, biz bu
bölgələrə qayıtmayacağıq,
amma biz qayıtmışıq və qayıdırıq. Bu gün biz Böyük Qayıdış
haqqında danışacağıq”.
Erməni vandalizmini unutmaq, yaddan çıxarmaq mümkün deyil. Prezident İlham
Əliyev yanvarın 19-da Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyevi
videoformatda qəbul edərkən
bildirib ki, işğalçının barbarlığının
həddi-hüdudu yoxdur. Düşmən
kənd və şəhərlərimizi, maddimədəni abidələrimizi tamamilə
dağıdıb: “Bu, barbarlıqdır, bu,
mədəni soyqırımıdır və buna heç
cür haqq qazandırmaq olmaz.
Müharibə qurtarıb, Azərbaycan
qələbə qazanıb. Lakin biz bunu
heç vaxt unutmayacağıq və
heç vaxt unutmamalıyıq. Buna
görə, mənim göstərişimə əsasən
bütün şəhərlərimiz, kəndlərimiz
bərpa ediləndə biz yəqin ki,
hər şəhərdə bir məhəlləni, ola
bilsin, böyük bir ərazini işğalçılardan sonra qalmış vəziyyətdə
saxlayacağıq ki, Azərbaycan
xalqı bunu heç vaxt unutmasın,
gələcək nəsillər yadda saxlasınlar ki, biz öz torpağımızı qorumalıyıq və yalnız öz gücümüzə
güvənməliyik. Əlbəttə, biz işğal

edilmiş ərazilərdə dağıdılanların
hamısını bərpa edəcəyik, bərpa
prosesi başlanıb. Fikrimcə,
bizim atdığımız ilk addımların
nəticələri lap yaxın vaxtlarda görünəcək. Böyük qayıdış
proqramı hazırlanır. Zənnimcə,
lap yaxın vaxtlarda biz hamımız
dirçəldilmiş şəhərləri görəcəyik”.
Prezident İlham Əliyevin
işğaldan azad edilən şəhər
və rayonlarımıza səfərləri
çərçivəsində bərpa ilə bağlı qarşıya qoyulan vəzifələr,
eyni zamanda, səfərdən sonra
həmin ərazilərdə bərpa işlərinin
aparılması ilə bağlı imzalanan sənədlər də bu torpaqların qısa müddətdə gülüstana
çevriləcəyindən, yeni regional
inkişaf proqramlarının icrasına
başlanılacağından xəbər verir.
Bu günlərdə dövlətimizin
başçısı İlham Əliyevin, birinci
xanım Mehriban Əliyevanın
və qızları Leyla Əliyevanın
Azərbaycanın işğaldan azad
edilmiş mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə səfərləri də
yeni həyatın başlanmasını
təsdiqləyən bir sıra mühüm
məqamlarla yadda qaldı. Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun
və Füzuli rayonu ərazisində
beynəlxalq hava limanının
təməlinin qoyulması deyilənlərin
təsdiqidir. Füzuli-Şuşa avtomobil yolu müasir standartlara cavab verən dördzolaqlı,
bəzi hissələrdə isə altızolaqlı
olmaqla bölgənin nəqliyyatkommunikasiya infrastrukturunun formalaşdırılmasında
strateji əhəmiyyət daşıyacaq.
Belə ki, Füzuli-Şuşa yolunun
yeni işlənmiş layihəsinə körpü
və tunellərin inşası daxildir.
Yəni, çətin relyefə malik olan
ərazilərdə dolama yolların
yerinə körpü və tunellərin
tikintisi nəzərdə tutulur.
Yeni yol Füzuli aeroportu ilə
əlaqələndiriləcək və bu magistraldan İsa bulağına yeni yol

çəkiləcək. Qarabağın döyünən
ürəyi kimi dəyərləndirilən Şuşanın əvvəlki gözəlliyi daha da
yeniləşdirilmiş şəkildə özünə
qaytarılacaq.
Azərbaycan Prezidentin
tapşırığı ilə hazırda sosial-iqtisadi, humanitar, hüquqi və
digər məsələlər üzrə yaradılan
işçi qrupları, hazırlanan Strateji Fəaliyyət Planı əsasında
nəzərdə tutulan işlər bütün
istiqamətlər üzrə planlı və kompleks yanaşma əsasında reallaşdırılır.
Dövlətimizin başçısının
tapşırığı ilə bu işlərin sürətli
icrası məqsədilə Əlaqələndirmə
Qərargahı yaradılıb və bütün
aidiyyəti dövlət strukturları Qarabağın bərpası tədbirlərinə cəlb
olunub.
Bunlarla bərabər dövlətimizin
başçısının təşəbbüsü ilə Qarabağın dirçəldilməsi prosesinə
töhfə vermək məqsədilə Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılması da xalqımız və dövlətimiz
üçün mühüm tarixi hadisədir.

Anlaşma memorandumunun imzalanması
neft-qaz sənayesinin inkişafına təkan verəcək
“Aşqabadda imzalanan “Azərbaycan və Türkmənistan hökumətləri
arasında Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında Anlaşma
Memorandumu” yerli və beynəlxalq gündəmdə özünəməxsus yer qazanıb. Bu, bir tarixi hadisədir. Əlbəttə, gündəmə çıxan bu tarixi hadisə
bütün maraqlı tərəflər üçün eyni təsirə malik deyil: məmnunlar olduğu
kimi məyuslar da var. Bu işbirliyindən yararlanmaq istəyənlər də, mane
olmaq istəyənlər də ola bilər. Yəni danışıqların aparıldığı mövzunun,
məsələnin faktik və hüquqi tərəfinin təsviri formasında tərtib olunmuş bir sənəd imzalanıb. Bu sənəd mövzu üzrə münasibətləri inkişaf
etdirmək məqsədinə xidmət edir”. Bu fikirləri Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva ölkəmizin Türkmənistan hökuməti
ilə bağladığı anlaşma memorandumu ilə bağlı fikirlərinə münasibət
bildirərkən dedi. Komitə sədri daha sonra fikirlərinə davam edərək
bildirdi:
– Xəzərin öz hekayəsi var,
Azərbaycanın neft-qaz sənayesi öz
hekayəsinə malikdir. Ölkəmizdə neft
sənayesinin tərəqqisi ulu öndər Heydər
Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi XX
əsrin 70-ci illərində Xəzər dənizində yeni
yataqların kəşf olunması, ölkəmizin neft
emalı, neft-kimya sənayesinin yenidən
qurulmasında, çağdaşlaşdırılmasında
dönüş mərhələsi kimi dəyərləndirilə bilər.
Yetmişinci illərdə Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə respublikaya dəniz yataqlarının işlənilməsi üçün yeni avadanlıq,

o cümlədən qazma qurğuları, 2 500 ton
yük qaldıra bilən kran gəmisi, geofiziki kəşfiyyat işləri aparan, həmçinin
borudüzən gəmilər və başqa texniki
vasitələr gətirilib.
“XəzərDənizNeftQaz” Ümumittifaq
Sənaye Birliyi 70-ci illərdə yaranıb.
Keçmiş SSRİ-nin Neft Sənayesi Nazirliyi Xəzərin bütün sektorlarında geoloji
- kəşfiyyat, qazma, işlənmə, istismar
və digər işlərin aparılmasını respublikamızın neftçilərinə həvalə edib. Dənizin
200 metr dərinliyindəki sahələrdə
işləməyə imkan verən qurğuların alın-

ması nəticəsində dənizin daha dərin
sahələrində zəngin neft-qaz yataqlarının
kəşf olunmasına imkan yaranıb; bununla
“Bulla-dəniz” yatağının işlənilməsinə
başlanıb (1975), eləcə də, “Günəşli”
(1979), “Çıraq” (1985), “Azəri” (1988),
“Kəpəz” (1989) yataqları aşkar edilib”.
Azərbaycanın sovet dönəmində
olduğu kimi, müstəqillik illərində də,
birmənalı olaraq, Xəzərdə dialoq, anlaşma, işbirliyi, sabitlik mühitinin yaradılmasında maraqlı olduğunu xatırladan
Qənirə Paşayeva dedi:
– 20 sentyabr 1994-cü ildə Bakıda

Heydər Əliyevin şah əsərlərindən olan
“Əsrin müqaviləsi”nin – Xəzər dənizində
neft yataqlarının işlənilməsi, hasilatın
pay bölgüsü haqqında müqavilələrin
imzalanmasına nail olunub. Xəzərin mineral sərvətlərindən yararlanmaq üçün
dünyanın aparcı neft şirkətlərinin, xarici
yatırımçıların cəlb edilməsi üzrə önəmli
siyasi-iqtisadi addım olub, bu yöndə ilk
dəfə olaraq Xəzər dənizində beynəlxalq
işbirliyinə yol açılıb.
Respublikamız Xəzər dənizinin
hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi
üçün ilk təşəbbüs göstərən ölkələrdən
biridir. Bu səylər Xəzər dənizində bölgü
məsələləri üzrə bütün sahilyanı ölkələrin
mövqelərinin yaxınlaşdırılmasına və
ümumi razılığın əldə edilməsinə xidmət
edib.
2001-ci il noyabrın 29-da
“Azərbaycan və Qazaxıstan respublikaları arasında Xəzər dənizinin dibinin
bölünməsi haqqında”, 23 sentyabr
2002-ci ildə “Azərbaycan Respublikası
və Rusiya Federasiyası arasında Xəzər
dənizinin dibinin həmhüdud sahələrinin
bölünməsi haqqında” və 14 may 2003cü ildə “Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında Xəzər dənizinin dibinin
həmhüdud sahələrinin bölgü xətlərinin
kəsişmə nöqtəsi haqqında” sazişlərin
imzalanmasına nail olunub.

Ermənilər tərəfindən barbarcasına dağıdılan ərazilərdə
dayanıqlı məskunlaşmanın reallaşdırılması, müasir və layiqli
həyatın təmin edilməsi, bütün
sahələrdə quruculuq-bərpa və
abadlıq işlərinin aparılması, bir
sözlə, Qarabağın dirçəldilməsi
prosesinə töhfə vermək
məqsədilə dövlətimizin başçısının 2021-ci il 4 yanvar tarixli
fərmanı əsasında yaradılan
Qarabağ Dirçəliş Fondu müvafiq layihələrə maliyyə dəstəyi
göstərəcək, sərmayələrin
cəlb edilməsi, bu sahədə
dövlət-özəl tərəfdaşlığının
inkişaf etdirilməsi, habelə
ölkə daxilində, eləcə də ölkə
xaricində zəruri təşviqat işlərinin
həyata keçirilməsi tədbirlərini
publik hüquqi şəxs kimi
gerçəkləşdirəcək.
Fərmana əsasən, ölkə
daxilində və xaricdə zəruri
təşviqat işlərini həyata keçirəcək
Qarabağ Dirçəliş Fondunun vəsaitləri fiziki və hüquqi
şəxslərin ianələri, qrantlar və qa-

Nəhayət, Xəzəryanı dövlətlər arasında qarşılıqlı kompromis və mövqelərin
yaxınlaşması nəticəsində “Xəzər
dənizinin hüquqi statusu haqqında” Konvensiya imzalanıb (12 avqust 2018-ci
il). Yəni Xəzər dənizinin huquqi statusu
üzrə ümumi razılaşmanın əldə edilməsi,
Azərbaycanın Xəzər dənizi üzrə
sərgilədiyi strategiyanın məqsədyönlü və
əsaslı olduğunu bir daha göstərir.
Bizim “Kəpəz”, türkmən qardaşlarımızın isə “Sərdar” adlandırdığı, zəngin
neft-qaz ehtiyatlarının olduğu bilinən yataq iki ölkənin dəniz sərhədində yerləşir.
Həmin yataq sovet dönəmində bizim
neftçilər tərəfindən, dənizin 4 kilometr
dərinliyindəki layda kəşf olunub və ilk
kəşfiyyat quyusu orada 1989-cu ildə
qazılıb.
Keçmiş adı ilə “Kəpəz”, yaxud,
türkmən qardaşlarımıza görə “Sərdar”
artıq yeni ad, yeni status, yeni imkanlarla
tanınır: Bu tanınmanın adı “Dostluq”.
“Dostluq” olanadək – uzun illər ərzində
yatağın işlənməsi mümkün olmayıb.
Prezident İlham Əliyev
Türkmənistana üç dəfə (28-29 noyabr
2008-ci il, 21-22 noyabr 2018-ci il, 10
oktyabr 2019-cu il), Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycana
6 dəfə (19-20 may 2008-ci il, 18 noyabr
2010-cu il, 12 iyun 2015-ci il,
08-09 avqust 2017-ci il, 25 oktyabr 2019cu il, 11 mart 2020-ci il) səfər edib.
Aydın görünür ki, Xəzər dənizinin
orta xətt koordinatları üzrə iki qardaş
respublika arasında, dövlət başçıları
səviyyəsində ardıcıl təmaslar, qarşılıqlı
səfərlər bütün məsələlərin qarşılıqlı
olaraq qənaətbəxş səviyyədə həlli üçün
zəmanətli ortam yaradıb.

nunla qadağan olunmayan digər
mənbələr hesabına formalaşacaq. Bu mənada, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə quruculuq
işlərinin aparılması istiqamətində
hər bir şəxsin göstərəcəyi dəstək
tarixi qələbəmizə, qüdrətli və
güclü Azərbaycan naminə
milli birlik ideyasına, suveren və
təhlükəsiz yaşamaq məqsədinə
mühüm töhfə olacaq.
Yeri gəlmişkən, Qarabağ
torpağı abadlaşdırılandan sonra
turizm sektoru da inkişaf edəcək.
Eyni zamanda, bu ərazilərin
iqtisadi potensialı Azərbaycanın
inkişafına davamlı töhfələr
verməklə yanaşı, dünyanın
diqqətini özünə cəlb edəcək. İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi daha
da sürətlənəcək, Azərbaycan
həmişə olduğu kimi, gələcəkdə
də ortaya çıxan hər bir çətinliyi
iqtisadiyyatını düzgün əsaslar
üzərində qurması nəticəsində
aradan qaldıracaq.
Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Qənirə Paşayeva Azərbaycanla
Türkmənistan arasında yüksək
səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaya
əsasən 21 yanvar 2021-ci il tarixində imzalanan memorandumla bağlı fikirlərini
belə yekunlaşdırdı:
– Memorandumun imzalanması bir
tarixi hadisədir, bu, ölkəmizin neft-qaz
strategiyasının inkişafında böyük önəmə
malikdir;
– “Dostluq”dan hasil olunacaq
neft-qaz respublikamızın mükəmməl,
çoxfunksiyalı infrastrukturu və ixrac
kəmərləri ilə daşınacaq;
– neft-qaz ixracatçısı olan respublikamızın həm də tranzit ölkə kimi önəmini
artıracaq;
– sənədin imzalanması Azərbaycanla
Türkmənistan arasında energetika və
nəqliyyat-kommunikasiya sahələrində
işbirliyinin yeni mərhələyə qaldırılmasında çox önəmli addımdır;
– sənəd, həmçinin Xəzər dənizinin
dibinin bölünməsi üzrə dialoqun, işbirliyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir;
– bu layihənin çox böyük beynəlxalq
və regional önəmi var;
– memorandumun imzalanması
Xəzər dənizində bütün məsələlərin məhz
dialoq, işbirliyi ortamında həll oluna
biləcəyini bir daha sübut edir;
– memorandum Xəzər regionunda enerji, nəqliyyat-kommunikasiya
layihələrinin həyata keçirilməsinə və
xarici yatırımçıların bu layihələrə cəlb
edilməsinə, habelə Azərbaycanın
nəqliyyat-tranzit potensialının
möhkəmlənməsnə yeni imkanlar yaradır.

Hazırladı:
Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”
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26 yanvar 2021-ci il, çərşənbə axşamı

 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda
Mərkəzi aparatın, Respublika Hərbi, Naxçıvan Muxtar
Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi və Bakı şəhər
prokurorluqlarının rəhbər heyətinin, rayon (şəhər) və ərazi hərbi
prokurorlarının iştirakı ilə videokonfrans rejimində geniş kollegiya
iclası keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
iclasda prokurorluq orqanları tərəfindən
2020-ci ildə görülmüş işlərin vəziyyəti və
qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub.
İclas iştirakçıları əvvəlcə Baş Prokurorluğun binasının foyesində ümummilli lider,
müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ölkəmizdə məhkəməhüquq islahatlarının banisi Heydər Əliyevin
büstü önünə əklil və gül dəstələri qoyub.
Kollegiya iclasında Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş
şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib, qazilərimizə şəfa dilənib.
İclasda çıxış edən Baş prokuror
Kamran Əliyev diqqətə çatdırıb ki, xilaskarlıqdan qalibiyyətə yüksələn zəfər
salnaməsinin memarı, ümummilli lider
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu praqmatik siyasi kursun Prezident, Silahlı
Qüvvələrin müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsi nəticəsində uzun illərdən sonra
ölkəmiz ərazi bütövlüyünü bərpa edərək
inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə
qədəm qoyub. Qırx dörd günlük haqq savaşında qazanılan möhtəşəm qələbə Prezident İlham Əliyevin yenilməz qətiyyətini,
ordumuzun qüdrətini və xalqımızın milli
birliyini bir daha bütün dünyaya nümayiş
etdirib.
Qeyd olunub ki, dövlətimizin başçısının aparıcı ölkələrin televiziya kanallarına
verdiyi müsahibələri Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, Ermənistanın təcavüzkarlıq
siyasətinin, hərbi təxribatlarının ifşası və beynəlxalq müstəvidə məsələyə
münasibətin araşdırılması, tarixi, hüquqisiyasi aspektlərinin təhlili baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməklə informasiya
cəbhəsində də qələbəmizi şərtləndirib.
Döyüş meydanında qazanılmış
qələbənin diplomatik müstəvidə davam
etdirilməsi ilə tariximizin şanlı səhifələrinə
qızıl hərflərlə yazılan zəfərin təntənəsi
olaraq dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın Şuşaya
və azad olunmuş digər rayonlara səfərləri,
orada Azərbaycanın üçrəngli bayrağının ucaldılması, Füzuli-Şuşa yolunun,
həmçinin Füzuli rayonunda beynəlxalq
hava limanının təməlinin qoyulması, həmin
bölgələrdə dayanıqlı məskunlaşma üçün
müasir və layiqli həyatın təmin edilməsi,
quruculuq-bərpa və abadlıq işlərinin aparılması məqsədilə Qarabağ Dirçəliş Fondunun yaradılması doğma torpaqlarımıza
“Böyük Qayıdış”ın rəmzi ifadəsi hesab
edilib.
Xüsusi vurğulanıb ki, Vətən
müharibəsində şəhidlik zirvəsinə yüksələn
əsgər və zabitlərimizin ailələri, müharibə
əlilləri və onların ailə üzvləri ali dövlət
qayğısı ilə əhatə olunmaqla maddi-sosial problemlərinin aradan qaldırılması
istiqamətində yaralananların və şəhid
ailələrinin təminatına dəstək məqsədilə
“YAŞAT” Fondunun yaradılması müstəsna
əhəmiyyətə malik olub.
Bildirilib ki, 2020-ci ildə yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə və iqtisadi məhdudiyyətlərə
baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi hərtərəfli düşünülmüş müdrik
dövlətçilik siyasəti və səriştəli idarəetmə
qabiliyyəti nəticəsində ölkə həyatının bütün
sahələrində inkişaf tempi qorunub saxlanılıb, iqtisadi təhlükəsizliyin və əhalinin maddi rifah halının yüksəldilməsi istiqamətində
əməli addımlar atılmış, regionda sabitliyə
və dünyanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə
verəcək Cənub Qaz Dəhlizi ilə Azərbaycan
qazının Avropa ölkələrinə tədarükü
ölkəmizin geostrateji mövqeyini daha da
gücləndirib.
Həyata keçirilən islahatların mötəbər
beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında
müsbət qiymətləndirildiyi, o cümlədən Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında
Azərbaycanın reytinqinin artaraq 190 ölkə
arasında 28-ci yerdə qərarlaşması və 10
ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilməsi qazanılmış uğurların bariz göstəricisi olduğu
vurğulanıb.
Bildirilib ki, çoxsaylı dövlətlərin böhran təhlükəsi ilə qarşılaşdığı bir zamanda dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin
rəhbərliyi və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın qayğısı
nəticəsində həyata keçirilmiş qabaqlayıcı
tədbirlərlə pandemiyanın fəsadları minimuma endirilməklə sosial cəhətdən həssas
əhaliyə davamlı dəstək və iqtisadi dayanıqlılığı təmin olunub, həmçinin mövcud
şəraitdə idarəetmənin və kommunikasiyanın düzgün qurulması, virusun geniş yayılmasının qarşısının alınması üçün Nazirlər
Kabineti yanında operativ qərargah
tərəfindən zəruri tədbirlər görülüb.
Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə
görülən işlər, milli mənafeyimizin ən yüksək
səviyyədə qorunmaqla dönməz sabitliyə
və təhlükəsizliyə, davamlı inkişafa, etibarlı
sosial rifaha, tərəqqiyə və firavan gələcəyə
yönəlmiş fəaliyyəti xalqımız tərəfindən
daim dəstəklənib.
Uğurla yola saldığımız ilin mühüm
əhəmiyyətə malik olan ictimai-siyasi
tədbirinin-fevral ayında azad, ədalətli və
şəffaf parlament seçkilərinin keçirilməsini
diqqətə çatdıran Baş prokuror xalqımızın
özünü təsdiq etmiş iqtisadi və sosial kursun davam etməsinə ümummilli etimad və
dəstəyini ifadə etdiyini qeyd edib.
Xüsusi vurğulanıb ki, ölkəmizin həm
regional, həm də dünya miqyasında artan
rolunun və bilavasitə, Prezident İlham

Əliyevə göstərilən yüksək diqqətin və
hörmətin bariz nümunəsi olaraq Qoşulmama Hərəkatının sədri statusunda təşəbbüsü
ilə BMT Baş Assambleyasının COVID-19
pandemiyası ilə mübarizəyə həsr edilmiş
dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində
Xüsusi Sessiyasının keçirilməsi, həmçinin
Azərbaycanın “Böyük İyirmiliyin” (G20) üzvü
olan ölkələrin sammitinə dəvət olunması
aparılan siyasi kursun alternativsizliyini bir
daha nümayiş etdirib.

xüsusi idarəetmənin təşkili haqqında”
Fərmanından və bu istiqamətdə tapşırıqlarından irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin
olunması məqsədilə Baş Prokurorluğun
İstintaq idarəsində başlanmış cinayət
işləri üzrə erməni vandalizmi nəticəsində
məqsədli şəkildə talan edilmiş, dağıdılmış yaşayış məntəqələri, həmçinin tarixi,
dini-mədəni abidələrə və digər əmlaklara
dəymiş ziyanın, eləcə də atəşkəsin davam etdiyi dövrdə əldən çıxmış faydanın
məbləğinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə
prokurorluq orqanları tərəfindən digər
qurumlarla əlaqəli şəkildə müvafiq işlər
davam etdirilir.
Eyni zamanda, işğal altındakı ərazilərdə xarici ölkələrin konkret
şirkətlərinin ekologiya və yerin təkinin
istismarı qaydalarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnən qanunsuz sahibkarlıq

və tarazlaşdırılmış iqtisadi inkişafı təmin
etməyə imkan verib.
Azərbaycanın dövlət idarəçiliyində
şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirdiyi
islahatların aparıcı beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyi,
o cümlədən “Beynəlxalq Şəffaflıq”
Təşkilatının Korrupsiya Qavrama İndeksi
üzrə sonuncu hesabatında ölkəmizin 30
balla 26 pillə irəliləməsi diqqətə çatdırılıb.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə ixtisaslaşmış aparıcı beynəlxalq təşkilatlar
hesab edilən BMT-nin Narkotiklər və
Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi (UNODC),
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
(OECD), Avropa Şurasının Korrupsiyaya Qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO), MONEYVAL
Komitəsi və digər ixtisaslaşmış nüfuzlu qurumların da əldə edilən nailiyyətləri yüksək

nın alınması, ordu quruculuğuna mənfi
təsir edə biləcək nöqsanların və qanun
pozuntularının vaxtında aşkarlanaraq
aradan qaldırılması təmin edilib. 2019-cu
illə müqayisədə ötən il törədilmiş hərbi
xidmət əleyhinə cinayətlər və qeyri-hərbi
cinayətlər əhəmiyyətli dərəcədə azalıb.
Hesabat dövründə hərbi prokurorluq
orqanları tərəfindən 1182 cinayət hadisəsi
qeydə alınıb ki, onlardan 296-sı korrupsiya
cinayətləri ilə bağlı olub. Həmin dövrdə
hərbi prokurorluq orqanları tərəfindən korrupsiya cinayətləri üzrə 90 şəxs barəsində
61 cinayət işinin istintaqı yekunlaşdırılaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə hərbi
məhkəmələrə göndərilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Ermənistan –
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə əlaqədar 2021-ci il yanvarın 1-dək
ümumilikdə 297 şəxsin Azərbaycan xal-

Baş Prokurorluqda 2020-ci ildə görülmüş işlərə
həsr olunmuş geniş kollegiya iclası keçirilib

Məruzədə qeyd edilib ki, 2020-ci il
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu
orqanları üçün də uğurlu hesabat dövrü
olub. Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin qorunması, cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində daxili işlər,
dövlət təhlükəsizliyi və digər hüquqmühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə zəruri
tədbirlər həyata keçirilib.
Prokurorluq orqanlarının
fəaliyyətinin dövlət səviyyəsində yüksək
qiymətləndirildiyi xüsusi vurğulanaraq,
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsində
fərqləndiklərinə görə prokurorluq orqanlarının 38 əməkdaşının yüksək dövlət mükafatları ilə təltif edilməsinin kollektivin böyük
sevincinə səbəb olduğu qeyd edilib.
Kollegiya iclasında bildirilib ki, Vətən
müharibəsinin gedişində cəmiyyətimizlə
bərabər səfərbər olan prokurorluq orqanları səlahiyyətləri daxilində üzərlərinə
düşən vəzifələri uğurla yerinə yetirməklə
qanunsuz erməni birləşmələrinin
törətdikləri hər bir cinayət faktı üzrə döyüş
əməliyyatlarının aparıldığı şəraitdə zəruri
istintaq hərəkətləri həyata keçirib. Xain
düşmənin beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunan müharibə qaydalarını
kobud şəkildə pozaraq cəbhə zonasından kənarda yerləşən şəhərlərimizi və
kəndlərimizi, infrastruktur obyektlərini raket
zərbələri, o cümlədən qadağan olunan
silahlarla atəşə məruz qoyması, namərd
hücumlarla onlarla dinc sakinin qətlə
yetirilməsi ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin
müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanmaqla intensiv istintaq-əməliyyat tədbirləri
aparılıb.
Qeyd edilib ki, ötən il sentyabrın
27-dən Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən aparılan təcavüzkar müharibə,
onun gedişində törədilən digər xarakterli
cinayətlərlə bağlı Baş Prokurorluqda 62
cinayət işi başlanıb. Həmin işlər üzrə 17
muzdlu döyüşçü və Ermənistan Respublikasının 4 vətəndaşı olmaqla cəmi 21 şəxs
barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində
cəlb etmə qərarları çıxarılaraq axtarış elan
olunub.
Məlumat verilib ki, Ermənistan silahlı
birləşmələrinin dinc əhalini atəşə tutması nəticəsində 93 nəfər, o cümlədən, 12
azyaşlı və 27 qadın qətlə yetirilib, 407
nəfər, o cümlədən 50 azyaşlı və 101 qadın
müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan
Respublikasının rayon və şəhərlərinin
ərazisinə ümumilikdə 30 minə yaxın
mərmi və 227 raket atılıb, çoxsaylı əmlaka
ziyan vurulub, fərdi evlər, yardımçı tikililər,
çoxmənzilli yaşayış binaları, qeyri-yaşayış sahələri, ayrı-ayrı dövlət qurumlarına məxsus inzibati binalar, dini obyekt,
məscid, kilsə və qəbiristanlıqlar dağıdılıb.
Erməni vəhşiliklərinin dünya
dövlətlərinin hüquq-mühafizə orqanlarına və aidiyyəti beynəlxalq təşkilatların
diqqətinə çatdırılması məqsədilə BMTnin İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə
Komissarına, Avropa Şurasının İnsan
Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Komissarına,
MDB ölkələrinin üzv dövlətlərinin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurası və digər
beynəlxalq təşkilatlara, eləcə də 25 ölkənin
Baş prokurorlarına və ədliyyə nazirlərinə
Ermənistanın törətdiyi cinayətlər haqqında
məktublar, 37 xarici dövlətin səlahiyyətli
orqanına hüquqi yardım göstərilməsinə
dair 46 vəsatət göndərilib.
Qeyd edilib ki, dövlətimizin başçısının
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan
azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti

fəaliyyəti ilə məşğul olmaları faktları ilə
bağlı cinayət işləri üzrə, həmçinin əzəli
torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşmanı
həyata keçirən bütün təqsirli şəxslərin
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində
məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində
zəruri istintaq-əməliyyat tədbirlərinin aparılması diqqətə çatdırılıb.
Bununla yanaşı, prokurorluq orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamları ilə yaradılmış işğal nəticəsində vurulmuş ziyanın
qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması
üzrə Dövlət Komissiyasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin
mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı
Əlaqələndirmə Qərargahının fəaliyyətində
yaxından iştirakın təmin edildiyi qeyd
olunub.
Kollegiya iclasında ötən ilin prokurorluq orqanları üçün də əlamətdar olduğunu
qeyd edən Kamran Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən 2020-ci il mayın 1-də Baş
prokuror vəzifəsinə təyinatla əlaqədar
qəbul edilərkən dövlətimizin başçısının
verdiyi göstəriş və tapşırıqların prokurorluq orqanlarında genişmiqyaslı islahatların aparılmasını labüd etdiyini diqqətə
çatdırıb. Bununla əlaqədar qısa müddətdə
prokurorluğun cəmiyyətdə formalaşan
yeni çağırışlara adekvat uyğunlaşması,
işin çevikliyinin və səmərəliliyinin artırılması istiqamətində struktur və kadr
islahatlarının aparıldığı, prokurorluğun
fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi
bazanın yeniləndiyi bildirilib.
Məlumat verilib ki, hesabat dövründə
digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə
fəaliyyətin nəticəsi olaraq, əməliyyataxtarış və istintaq fəaliyyətini həyata
keçirən bütün dövlət orqanları üzrə qeydə
alınmış 26 min 4 cinayətin 84,3 faizinin
açılması təmin olunub. Bu cinayətlərin 94,5
faizi prokurorluq və daxili işlər orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində istintaqı
və təhqiqatı aparılan hüquqazidd əməllər
təşkil edib. Onların da açılma faizi 85,5 faiz
təşkil edib.
Baş prokuror qeyd edib ki, 2019-cu
illə müqayisədə daxili işlər və prokurorluq
orqanları tərəfindən peşəkarlıqla həyata
keçirilmiş istintaq-əməliyyat tədbirləri
nəticəsində qəsdən sağlamlığa az ağır
zərər vurma, oğurluq, soyğunçuluq, quldurluq, dələduzluq, mənimsəmə və israf
etmə, eləcə də yol hərəkəti və nəqliyyat
vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma, o
cümlədən, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat
hadisələrinin, vəzifə cinayətlərinin sayı
azalıb. Ötən illərdən bağlı qalmış 310
cinayətin açılması təmin edilib, 254
cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib.
Hesabat dövründə prokurorluq orqanları tərəfindən 1045 şəxs barəsində 795
cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşdırılaraq məhkəmələrə göndərilib. 2019-cu
illə müqayisədə 34 hadisə artmaqla 193
qəsdən adamöldürmə cinayəti qeydə alınıb
ki, onların 94 faizinin üstü açılıb.
Bu müddətdə prokurorluq və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının istintaq
qurumlarında qeydə alınmış cinayət işləri
üzrə ümumilikdə 171 milyon 628 min
342 manat məbləğində maddi ziyanın
ödənilməsinə nail olunub.
Kamran Əliyev vurğulayıb ki, korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı Prezident
İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətinin prioritet
istiqamətlərindən olan barışmaz mübarizə
ötən dövrlərdə olduğu kimi davam etdirilib.
Bu sahədə həyata keçirilmiş kompleks
tədbirlər ölkəmizə dünyada ən islahatçı
ölkə imicini qazandırmaqla yanaşı, davamlı

qiymətləndirdikləri bildirilib.
Hesabat dövründə korrupsiyaya qarşı
mübarizədə ixtisaslaşmış cinayət təqibi
orqanı olan Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
tərəfindən 281 vəzifəli şəxs barəsində 180
cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq
baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib.
Həmçinin 62 milyon 436 min manat
məbləğində ziyan ödənilməklə 5 milyon
115 min manat dəyərində əmlak üzərinə
həbs qoyulub.
Bildirilib ki, 2020-ci ildə 161 saylı “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi vasitəsilə korrupsiya hüquqpozmaları barədə Baş İdarəyə
daxil olmuş müraciətlərin 47-si üzrə Cinayət
Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət
işləri başlanıb. Digər müraciətlər üzrə
prokuror təsir tədbiri aktlarından istifadə
edilməklə aidiyyəti qurumlarla əlaqəli
şəkildə qabaqlayıcı tədbirlər görülüb.
Bu müddətdə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin əməliyyat qurumları vəzifələrini
uğurla icra edib. Keçirilən əməliyyat
tədbirləri nəticəsində 39 şəxs cinayət
başında yaxalanıb. Əməliyyat üsul və
vasitələrindən istifadə etməklə korrupsiya hüquqpozmaları barədə əldə olunan
məlumatlar əsasında 76 cinayət işi başlanıb.
Kamran Əliyev bildirib ki, hesabat
dövründə respublikanın paytaxtında və
digər şəhər və rayonlarda koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının qarşısının
alınması tədbirlərinə zidd olaraq, qanunsuz
hərəkətlərə yol vermiş şəxslər barəsində,
o cümlədən aztəminatlı ailələrə ayrılmış yardım paylarının mənimsənilməsi,
təyinatından kənar və ya ədalətsiz
bölüşdürülməsi, yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən
xüsusi karantin rejimində sərbəst hərəkət
hüququ verən 800-dən çox arayışın
verilməsi faktları üzrə Cinayət Məcəlləsinin
müvafiq maddələri ilə 415 cinayət işi başlanıb. Bu işlərdən 334-ü karantin rejimimin sərtləşdirilməsi ilə əlaqədar prokuror
nəzarətinin gücləndirilməsi tədbirlərindən
sonra başlanıb.
Həmçinin epidemiya əleyhinə rejimin,
sanitariya-gigiyena və karantin rejimi qaydalarını pozan şəxslərə qarşı Baş Prokurorluğun yeni yaradılmış cinayət təqibindən
kənar icraatlar idarəsi və müvafiq rayon
prokurorluqları tərəfindən inzibati xətalar
haqqında işlər üzrə icraatlar başlanmaqla,
qanunsuz olaraq toplantılar keçirmə, qoruyucu vasitələrdən istifadə etməmə, 8103
qısa SMS xidmətinə müraciət etmədən
icazəsiz yaşayış yerlərini tərk etmə və
digər pozuntulara yol verdiklərinə görə
rayon (şəhər) məhkəmələrinin qərarları ilə
45 nəfər barəsində inzibati həbs və cərimə
tənbehləri seçilib.
Eyni zamanda, sosial şəbəkələrdə
dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi
tədbirlərə kölgə salan 23 təxribat xarakterli informasiyanın yayılması faktları
araşdırılmaqla, həqiqəti əks etdirməyən
həmin məlumatları ictimailəşdirən şəxslər
barəsində qanunamüvafiq tədbirlər
görülüb, 2 şəxsə qanun pozuntusuna
yol verməkdən çəkindirmək haqqında
xəbərdarlıq edilib.
Xüsusi vurğulanıb ki, hesabat dövründə
Respublika Hərbi Prokurorluğu orqanları da fəaliyyətini müharibə dövrünün
tələblərinə uyğun qurmaqla Ermənistan
hərbi birləşmələrinin hərbi qulluqçularımıza
qarşı törətdikləri cinayət faktlarının araşdırılmasında öz üzərlərinə düşən vəzifələri
layiqincə icra edib. Eləcə də cinayətkarlığın
və digər hüquqazidd əməllərin qarşısı-

qına qarşı müharibə və digər cinayətləri
törətmələri sübuta yetirildiyindən, onlar
barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində
cəlb edilmələrinə dair qərarlar qəbul
olunub. Həmin şəxslərin barələrində
məhkəmə qərarlarına əsasən həbs
qətimkan tədbiri seçilib və axtarışlarının
təmin edilməsi üçün müvafiq sənədlər
İnterpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi
Bürosuna və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş
Cinayət Axtarış İdarəsinə göndərilib.
Qeyd edilib ki, hazırda Azərbaycan
Respublikası Hərbi Prokurorluğunda istintaq edilən cinayət işi üzrə
müəyyənləşdirilmiş beş əsas istiqamət
– Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımıdeportasiya, əsir düşmüş və girov götürülmüş şəxslərə qarşı işgəncə, terror,
dövlətə və vətəndaşlara vurulmuş ziyan,
müasir dövrdə düşmənlə təmas xəttində
milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə
törədilmiş xüsusilə ağır cinayətlər kimi
istiqamətlər üzrə istintaq və digər prosessual hərəkətlərin icrası, həmin cinayətləri
törətmiş şəxslərin anket məlumatlarının
müəyyən edilməsi üçün zəruri tədbirlərin
görülməsi davam etdirilir. Həmçinin
barələrində axtarış elan olunmuş şəxslərin
məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün digər
zəruri işlər görülür.
2020-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğu tərəfindən
cinayətkarlığa və hüquq pozuntularına qarşı mübarizə sahəsində müsbət
göstəricilər əldə edilib. İstintaq, təhqiqat
və əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət
artırılmış, vətəndaşların müraciətlərinə
baxılması, onların problemlərinin həll
olunması diqqət mərkəzində saxlanıb.
Hesabat dövründə istintaq, təhqiqat və
əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların
icrasına nəzarətin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə prosessual rəhbərlik və effektiv nəzarətin həyata keçirilməsini təmin
edəcək mexanizmin təkmilləşdirilməsi
üçün zəruri tədbirlər görülməklə cinayət
işləri üzrə icraata xitam verilməsinə dair
853 qərar əsassız və qanunsuz hesab
edilərək ləğv olunub.
Baş Prokurorluğun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarəsinin prokurorlarının iştirakı ilə ötən il ərzində birinci
instansiya məhkəmələrində 10 min 849
şəxs barəsində 9455, apellyasiya instansiyası məhkəmələrində 3292 şəxs
barəsində 2949, kassasiya instansiyası
məhkəməsində 1314 şəxs barəsində
1097 (bütün instansiya məhkəmələri üzrə
cəmi 15 min 455 şəxs barəsində 13501
iş olmaqla) cinayət işi və məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraat üzrə materiallara
baxılaraq yekun qərarlar qəbul edilib.
Bildirilib ki, daxil olmuş ərizə və
şikayətlərə vaxtında və düzgün baxılması, müxtəlif sahələr üzrə müraciət etmiş
vətəndaşlara hüquqlarının hərtərəfli və
tam izah edilməsi məqsədilə Baş Prokurorluqda yaradılmış 961 saylı Çağrı
Mərkəzində hesabat dövründə 17 min 421
müraciət qeydə alınıb. Onlardan 653-ü
cinayət xarakterli məlumatlar olduğu üçün
qeydə alınıb araşdırılması üçün aidiyyəti
struktur qurumlara tapşırılıb, digərləri üzrə
isə müvafiq hüquqi izahlar verilib.
Hesabat dövründə koronavirus pandemiyasının yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, prokurorluq orqanlarının beynəlxalq
nüfuzunun artırılması istiqamətində xarici
ölkələrin müvafiq orqanları və beynəlxalq
təşkilatlarla əlaqələrin möhkəmləndiyi,
səmərəli əməkdaşlıq nəticəsində ağır
və xüsusilə ağır cinayətlər törətməkdə
təqsirləndirilən və ədalət mühakiməsindən
yayınmaqla xaricdə gizlənən 30 şəxsin tu-

tularaq ölkəmizə ekstradisiyasının həyata
keçirildiyi bildirilib.
Qeyd edilib ki, prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin elmi-nəzəri təminatının
gücləndirilməsi, hüquq elminin inkişafı
və Avropa hüquq təcrübəsinin tətbiqi ilə
əlaqədar prokurorluq işçilərinin nəzəri
biliklərinin, peşə hazırlığının artırılması,
prokurorluq orqanlarına həvalə edilmiş
vəzifələrin həyata keçirilməsinə elmi-metodiki köməklik göstərilməsi məqsədilə
Baş Prokuror yanında Elmi-Məsləhət
Şurasının 32 nəfərdən ibarət yeni tərkibi
təsdiqlənməklə ötən ilin sentyabrında ilk
iclas keçirilib.
Prezident İlham Əliyevin dövlət
gənclər siyasəti çərçivəsində ölkəmizdə
mütərəqqi tədbirlər həyata keçirilir. 2002ci ildən başlayaraq keçirilən 21 müsabiqə
əsasında işə qəbul edilən hüquqşünaslar
hazırda prokurorluq işçilərinin 70 faizini
təşkil edir. Həmin işçilərin bir çoxu ötən il
Baş Prokurorluğun idarə rəisi, rayon və
şəhər, ərazi hərbi prokuroru vəzifələrinə
təyin olunub.
Kollegiya iclasında Prezident
İlham Əliyevin dövlət gənclər siyasəti
çərçivəsində ölkəmizdə həyata keçirilən
mütərəqqi tədbirləri qeyd edən Baş prokuror 2002-ci ildən başlayaraq təşkil olunan
21 müsabiqə əsasında işə qəbul edilən
hüquqşünasların hazırda prokurorluq
işçilərinin 70 faizini təşkil etdiyini bildirib.
Həmin işçilərin bir çoxunun ötən il Baş
Prokurorluğun idarə rəisi, rayon və şəhər,
ərazi hərbi prokuroru vəzifələrinə təyin
olunmaları diqqətə çatdırılıb.
Kollegiya iclasında Baş Prokurorluqda yeni yaradılmış Xüsusi müsadirə
məsələlərinin əlaqələndirilməsi idarəsi
tərəfindən hesabat dövründə müsbət iş
göstəricilərinə nail olunduğu, bu sahədə
prokurorluğun fəaliyyət istiqamətlərinə
uyğun olaraq işlərin səmərəliliyinin artırılmasının vacibliyi qeyd edilib.
Bildirilib ki, dövlətin həyata keçirdiyi
sosialyönümlü siyasətin prioritetlərinə
uyğun olaraq, prokurorluq orqanlarında
koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar
məhdudiyyətlərə baxmayaraq, 2020-ci ildə
də vətəndaşların müraciətlərinə və qəbulu
məsələlərinə xüsusi diqqətlə yanaşılıb.
Müraciətlərin obyektiv araşdırılmaqla
şikayətləri doğuran səbəblərin aradan
qaldırılmasına, qanunauyğun, ədalətli
qərarların qəbul edilməsinə nəzarət və
tələbkarlıq gücləndirilib. Prokurorluq
orqanlarına daxil olmuş müraciətlərin
9777-sinin tam, 708-nin isə qismən təmin
olunması vətəndaş məmnunluğunun təmin
olunması üzrə həyata keçirilən tədbirlərin
nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
İclasda qeyd edilib ki, hesabat
dövründə öz fəaliyyətini müasir tələblər
səviyyəsində qura bilməyən, prokurorluq işçisinə yaraşmayan hərəkətlərə,
xidməti intizamın kobud pozuntusuna
yol verən və vəzifələrini layiqincə yerinə
yetirə bilməyən 30 nəfər prokurorluq işçisi
intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlardan 2-si prokurorluq orqanlarından xaric,
8 nəfər vəzifədən azad edilib, 15 nəfərə
töhmət və ya şiddətli töhmət, 5 nəfərə
isə digər intizam tənbehi tədbirləri tətbiq
olunub.
Ötən müddətdə Baş Prokurorluğun fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin
məlumatlandırılması və maarifləndirmə
məsələlərinin xüsusi əhəmiyyəti nəzərə
alınmaqla mətbuat xidmətinin işi daha
da təkmilləşdirilib. Verilən informasiyanın
daha çox oxucu kütləsinə çatdırılması
məqsədilə qurumun sosial şəbəkələrdə
rəsmi səhifələri açılıb, Baş Prokurorluğun
yeni veb-saytı istifadəyə verilib.
Kollegiya iclasında fəaliyyətdə
səmərəliliyin artırılması, işğaldan azad
edilmiş rayonların prokurorluqlarının
peşəkar kadrlarla komplektləşdirilməsi,
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş, itkin düşmüş
və əlil olmuş şəxslərin ailə üzvlərinin,
yaxın qohumlarının hər bir müraciətinə
xüsusi diqqət və həssaslıqla yanaşılması, artım tendensiyası müşahidə
edilən cinayətlərin qarşısının alınması,
bağlı qalan bütün cinayətlər üzrə təqsirli
şəxslərin müəyyənləşdirilməsi, istintaq,
təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində
qanunların icrasına nəzarət və prosessual rəhbərliyin keyfiyyətinin artırılması və
digər istiqamətlərdə konkret tapşırıqlar
verilib.
Daha sonra Baş prokurorun birinci
müavini Elçin Məmmədov, Baş prokurorun müavini – Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev, Baş
prokurorun müavinləri Elmar Camalov və
Heydər Məmmədov, Baş prokurorun müavini – Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Nazim
Rəcəbov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru Səbuhi Şahverdiyev, Bakı
şəhər prokuroru İlqar Abbasov, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının hərbi prokuroru Yaşar Həsənov, Baş Prokurorluğun
Təşkilat və icraya nəzarət idarəsinin rəisi
Elşən Abbasov, Gəncə şəhər prokuroru
Azad Qarayev, Füzuli rayon prokuroru
Elnur Rüstəmov və Qazax rayon prokuroru
Rauf Gözəlov hesabat dövründə görülmüş işlərə və qarşıda duran vəzifələrə
dair çıxışlar edib, müzakirələrlə bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb.
Kollegiya iclasına yekun vuran Baş
prokuror Kamran Əliyev prokurorluq
orqanlarının kollektivi adından əminliklə
bildirib ki, Azərbaycan Respublikası
Prokurorluğunun kollektivi dövlətçiliyimizin
maraqlarının, ölkəmizdə bərqərar olmuş
dayanıqlı ictimai-siyasi sabitliyin və əminamanlığın qorunması, cinayətkarlığın
bütün təzahürlərinə və hər cür qanunsuzluqlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi,
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
etibarlı müdafiəsi üçün bundan sonra da
digər aidiyyəti dövlət qurumları ilə əlaqəli
şəkildə zəruri tədbirlər görəcək.
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Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının 11-ci ümumi
yığıncağı və İcra Komitəsinin 37-ci iclası keçirilib
Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib
nastika Federasiyasının prezidenti
seçilib. Səsvermənin yekunlarına
əsasən, Mehriban Əliyeva növbəti
beş il müddətində federasiyaya
rəhbərlik edəcək.
Səsvermə nəticəsində Altay
Həsənov federasiyanın vitse-prezidenti seçilib. Həmçinin Milli Məclisin

 Yanvarın 25-də Milli Gimnastika Arenasında
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının (AGF) 11-ci
ümumi yığıncağı və İcra Komitəsinin 37-ci iclası keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, federasiyanın Nizamnaməsinə
əsasən, builki yığıncaq hesabat-seçki xarakteri daşıyıb.

gimnastika üzrə Azərbaycan yığma
komandasının baş məşqçisi Mariana Vasilyeva federasiyanın İcra
Komitəsinin üzvü seçiliblər.
Səsvermə ilk dəfə olaraq elektron formatda əsas etibarı ilə yarışlar
zamanı xalların hesablanmasında
ixtisaslaşan Azərbaycan brendi olan

Məhəmməd Cavad Zərif:
Ərazilərin işğalına son qoyulması
bölgədə sülh, əmin-amanlıq və
əməkdaşlıq üçün yaxşı fürsət yaradır

 Yanvarın 25-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri
Ceyhun Bayramov Bakıda işgüzar səfərdə olan İran İslam Respublikasının
Xarici İşlər naziri Məhəmməd Cavad Zəriflə görüşüb.

Gündəlikdə duran məsələlərin
müzakirəsindən əvvəl gimnastika
ailəsinin ötən beş ildə dünyasını
dəyişən üzvlərinin və İkinci Qarabağ
müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad olunub.
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının son beş ildəki fəaliyyətinə
dair hesabat məruzəsi ilə çıxış edən
federasiyanın vitse-prezidenti Altay
Həsənov Olimpiya Oyunlarında,
dünya və Avropa çempionatlarında,
o cümlədən, mötəbər yarışlarda gimnastika üzrə əldə olunan nailiyyətlər,
“Tokio-2020” Yay Olimpiya Oyunlarına
qazanılan lisenziyalar, Bakıda təşkil
olunan beynəlxalq yarış və tədbirlər,
gimnastikanın yeni növlərinin inkişafı və AGF-in beynəlxalq arenadakı
uğurları barədə məlumat verib.
Hesabatın sonunda Altay
Həsənov görülən bütün işlərin, əldə
olunan nailiyyətlərin ölkəmizin Birinci
vitse-prezidenti, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti
Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi və
müdrik tövsiyələrinin bəhrəsi olduğunu vurğulayıb və Mehriban xanıma gimnastika ictimaiyyəti adından
təşəkkür edib.
Sonra federasiyanın baş mühasibi Viktoriya Abuşova 2020-ci il üzrə
maliyyə hesabatını təqdim edib.
Hesabatların təsdiqindən sonra

İcra Komitəsinə seçkilər keçirilib.
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyeva yenidən Azərbaycan Gim-

deputatı Rauf Əliyev, Heydər Əliyev
adına İdman-Konsert Kompleksinin
direktoru Rafiq Behbudov və bədii

“SmartScoring”in dəstəyi ilə təşkil
edilib.
Sonda 2020-ci ildə mötəbər
yarışlarda nəticə göstərmiş idmançı
və məşqçilərə xatirə medalları təqdim
olunub.
Ümumi yığıncaqdan sonra
AGF-in yenidən seçilmiş rəhbərliyi
İcra Komitəsinin 2021-ci ilin ilk,
ümumiyyətlə isə 37-ci iclasını keçirib. İclasda son üç ildə AGF-in baş
katibi olmuş Nurlana Məmmədzadə
yenidən bu vəzifəyə təyin olunub.
Federasiyanın İntizam Komitəsinin
üzvləri Nazim Rəcəbov və Aytac Qasımova müvafiq olaraq həmin komissiyanın sədri və üzvlüyünə yenidən
təyinat alıblar. Namiq Əliyevin isə ilk
dəfə olaraq həmin komissiyanın üzvü
olması qərara alınıb.
Elşad Nərimanov AGF-in Veteranlar Şurasının sədri seçilib. Uzun
illər həmin şuranın sədri olmuş Arif
Quliyev isə fəxri prezident seçilib.
Müzakirələrdən sonra gimnastika
növləri üzrə baş məşqçilərin hesabatı, AGF-in bir neçə qaydalarına
dəyişikliklər təsdiq olunub. Bundan
əlavə, 2021-ci ildə yığma komandalara cəlb olunmuş gimnastların təmsil
etdikləri klub, idman təşkilatları və
şəxsi məşqçilərinin mükafatlandırılması üzrə siyahı təsdiqlənib.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
İdarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hər
iki tərəfdən nümayəndə heyətlərinin iştirakı
ilə keçirilən görüşdə ikitərəfli əməkdaşlıq
gündəliyi, habelə regional məsələlər
ətrafında geniş müzakirələr aparılıb.
Nazir Ceyhun Bayramov ölkələrimiz
arasında mövcud olan tarixi, mədəni,
dini bağların ikitərəfli əməkdaşlıq
münasibətlərinin əsasını təşkil etdiyini vurğulayıb. İranın hər zaman
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını
dəstəklədiyi, xüsusilə 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı İran İslam Respublikasının bütün səviyyələrdə, o cümlədən,
insanlar tərəfindən nümayiş etdirilən
dəstəyinin Azərbaycan xalqı tərəfindən
yüksək dəyərləndirildiyi qeyd olunub. Nazir
Ceyhun Bayramov ölkələrimiz arasında
münasibətlərin sıx olduğunu, hətta mövcud
pandemiya şəraitində təmasların intensiv
şəkildə davam etdirildiyini söyləyib.
Göstərilən qonaqpərvərliyə görə
təşəkkürünü bildirən nazir Məhəmməd
Cavad Zərif onilliklər sonra Azərbaycanın
ərazilərini işğaldan azad etdiyi bir vaxtda
Bakıda səfərdə olmaqdan məmnunluğunu
ifadə edib. Ərazilərin işğalına son qoyulmasının bölgədə sülh, əmin-amanlıq və
əməkdaşlıq üçün yaxşı fürsət yaratdığı
və bu fürsətdən istifadə etmənin vacibliyi
qeyd edilib. Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti ilə görüşə məmnunluqla istinad
edən nazir Məhəmməd Cavad Zərif iki
dövlətin rəhbərləri arasında çox faydalı münasibətlərin olduğunu vurğulayıb.
İkitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün heç
bir məhdudiyyətin olmadığı, iqtisadiyyat,
energetika, ticarət, kənd təsərrüfatı və
digər sahələrdə mövcud əməkdaşlığın
xalqların mənafeyinə uyğun olduğu diqqətə
çatdırılıb.
Nazirlər bölgədə mövcud olan cari
vəziyyəti, 2020-ci il 10 noyabr və 2021-ci
il 11 yanvar tarixli üçtərəfli bəyanatların
icrası ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.
Bölgədə yeni əməkdaşlıq imkanlarının
açıldığı qeyd olunub, o cümlədən, ŞimalCənub və Cənub-Qərb nəqliyyat və tranzit
dəhlizlərinin inkişaf perspektivləri xüsusi
vurğulanıb.
İqtisadiyyat, ticarət və humanitar
sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyanın fəaliyyəti, xüsusilə Tehranda keçirilmiş sonuncu iclasın uğurlu nəticələrinə
istinad olunaraq, bu istiqamətdə fəaliyyətin
iki qonşu ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin
möhkəmlənməsinə xidmət etdiyi bildirilib.
Tərəflər beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində əməkdaşlıq, eləcə də üçtərəfli
və dördtərəfli regional əməkdaşlıq formatlarında təmasların davam etdirilməsi
mövzuları üzrə fikir mübadiləsi aparıblar.
Nazirlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər.

Azərbaycan Ordusunun şanlı zəfəri ilə yenilənən
tarix – Daşaltı əməliyyatından 29 il ötür
Ehtiyatda olan mayor:
Pərakəndəlik, hakimiyyət
uğrunda mübarizə 1992-ci
ildəki məğlubiyyətin əsas
səbəbləridir

 Azərbaycan Ordusunun 1992-ci il yanvarın
25-də həyata keçirdiyi və uğursuzluqla başa çatan Daşaltı
əməliyyatından 29 il ötür. Ötən illərdən fərqli olaraq,
Daşaltı əməliyyatının ildönümünü bu il qələbə əhvalruhiyyəsi ilə qeyd edirik.
Daşaltı kəndi Şuşa şəhərindən
5 kilometr cənubda, Cıdır
düzündən aşağıda, Yevlax-Xocalı-Laçın avtomobil yolunun
kənarında, Daşaltı çayının
sahilində yerləşir. Daşaltı nəhəng
qayalığın altında yerləşdiyindən
belə adlanır.
AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri
Azərbaycan Ordusunun
2020-ci il noyabrında işğaldan
azad etdiyi Şuşa rayonunun
Daşaltı kəndində olub, həm 29
il əvvəlki uğursuz, həm də ötən
ilin noyabrında həyata keçirilən
və hərb tariximizə qızıl hərflərlə
yazılan əməliyyatların iştirakçıları, eləcə də hərbi ekspertlərin
fikirlərini öyrənib.
Qısa məlumat: 1992-ci ilin
yanvarında Qarabağda ağır
vəziyyət yaranmışdı. Bakıda hökm sürən ictimai-siyasi
gərginlik və hərc-mərclik cəbhə

bölgəsindəki vəziyyəti daha da
ağırlaşdırmışdı. Erməni silahlıları Qarabağın dağlıq hissəsində
azərbaycanlılar yaşayan kənd və
qəsəbələri mühasirəyə alaraq birbirindən təcrid edir, daha sonra
işğal edərək dinc əhaliyə divan
tutur, evləri, təsərrüfatları qarət
edərək yandırırdılar. 1991-ci ilin
dekabrında Cəmilli, Kərkicahan
və Meşəli kəndlərinin işğalı
zamanı erməni silahlı dəstələri
dinc əhaliyə qarşı hərbi cinayətlər
törətmişdilər. Şuşanın ətrafında
gərgin vəziyyət yaranmışdı.
Erməni ordusu Şuşa–Laçın
magistral yolunun kənarında
yerləşən Daşaltı kəndindən
Şuşaya, həmçinin Şuşa-Laçın
yolu üzrə hərəkət edən nəqliyyat
vasitələrinə atəş açırdı. Bu isə
Şuşada yerləşən Azərbaycan qoşunlarının təchizatında çətinliklər
yaradırdı. Yaranmış vəziyyəti

nəzərə alaraq, Azərbaycan
komandanlığı Daşaltı kəndində
erməni qoşunlarının atəş
nöqtələrinin məhvi üzrə əməliyyat
keçirmək qərarı qəbul etdi.
Daşaltı əməliyyatı 1992-ci
il yanvarın 25-də axşam saat
20:00-da başlandı və yanvarın 26-da axşam saatlarında
uğursuzluqla başa çatdı. Şuşa
yaxınlığında yerləşən Daşaltı
kəndinin azad edilməsi məqsədilə
həyata keçirilən əməliyyat zamanı
Azərbaycan Ordusu 90-dan artıq
şəhid verdi. Əməliyyatda yenicə
yaranmış Azərbaycan Ordusunun
könüllülərdən ibarət 3 bölüyü və
Şuşa şəhərinin müdafiə taborunun
döyüşçüləri iştirak etmişdi. Taktiki
səhvlər, qruplar arasında rabitə
əlaqəsinin olmaması, əməliyyat
sirrinin yayılması və bələdçilərin
xəyanəti nəticəsində Nəbilər kəndi
istiqamətindən Daşaltıya daxil
olan tağımlarımız düşmənin pusqusuna düşdü, kəndə daxil olmuş
bir neçə tağım isə itki verərək geri
çəkildi. Döyüşdə ermənilər də bir
neçə texnika və 80-ə yaxın canlı
qüvvə itirdi.

1992-ci il Daşaltı əməliyyatının
iştirakçısı, ehtiyatda olan mayor
Əmrah Cabbarov 29 il əvvəl
həyata keçirilən əməliyyatın
uğursuzluqla başa çatmasının
səbəbini ordudakı kadr çatışmazlığı, silah-sursatla təminatın
zəif olması və ölkədə siyasi
hakimiyyət uğrunda mübarizə ilə
əlaqələndirib: "1992-ci ildə ölkə
iqtisadiyyatı çox ağır vəziyyətdə
idi. Silah-sursatla təminatımız
zəif idi. Hərbi kadrlarımız çatışmırdı. Ordu təzə yaranmağa
başlayırdı. Pərakəndəlik, siyasi hakimiyyət, hərbi rəhbərlik
uğrunda mübarizə 1992-ci ildəki
məğlubiyyətin əsas səbəbləridir.
O zaman Şuşa şəhəri işğal
edilməmişdi. Bizim ordumuz
yüksəklikdə, əlverişli mövqedə
idi. Coğrafi baxımdan üstünlük
bizdə olsa da, əməliyyat uğursuz oldu. İki ay bundan qabaq
başa çatan Vətən müharibəsində
isə Azərbaycan Ordusu tarix
yazdı. Dünya ölkələrinin hərbi
qərargahları bizim ordunun hərbi
taktikasını öyrənir. Xüsusən də
Şuşa şəhərinin azad olunması
dünya hərb tarixinə qızıl hərflərlə
yazılacaq bir əməliyyatdır".

Vətən Müharibəsi Veteranları
İB-nin sədri: Bizə deyilmişdi
ki, Daşaltı alınıb, lakin kəndə
girəndə tam əksini gördük
Daşaltı əməliyyatının digər
iştirakçısı, Azərbaycan Vətən
Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədri Füzuli Rzaquliyev isə
deyib: "İndi vahid bir komandanlıq
var. Xalqımız qələbə üçün birləşib.
O vaxt isə başqa cür idi. Bölmələr
arasında adi rabitə əlaqələri yox
idi. Bizim tabora deyilmişdi ki,

kənd alınıb. Tapşırığa görə biz
yaralıları və ölüləri çıxartmalı, oradakı hərbçilərimizə silah verməli
idik. Lakin biz kəndə girəndə tam
əksini gördük. Hər tərəfdən atəş
altına düşdük. Şəhid və yaralananlarımız oldu. Geri çəkildikdə
əməliyyatı idarə edənlərdən heç
kimi tapmadıq. Bu gün qürur hissi
keçiririk ki, Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə ordumuz bu torpaqları işğaldan azad etdi. Biz artıq
şəhidlərimizi alnıaçıq, üzüağ
ziyarət edirik. Şükürlər olsun bu
günə. Ali Baş Komandana, ordumuza minnətdarıq".

Əsgər Murad Əzizov: Həm
hərbçi yoldaşlarımızın,
həm də 1992-ci il Daşaltı
əməliyyatındakı şəhidlərimizin
qisasını aldıq
Ötən ilin noyabrında Şuşanın azad olunmasında iştirak
etmiş əsgər Murad Əzizov döyüş
təəssüratlarını və qələbə sevincini bölüşərək deyib: "Şuşa
əməliyyatı çətin əməliyyat idi.
Düşmən yüksəklikdə, biz isə
aşağıda idik. Lakin Vətən sevgisi
və düşmənə nifrət hissi sayəsində
biz əməliyyatı uğurla yerinə yetirə
bildik. Biz Muxtarkənd və Sığnaq
istiqamətindən Daşaltı kəndinə
giriş etdik. Çətin olsa da, dağlara, qayalara dırmaşa-dırmaşa,
erməni silahlıları ilə döyüşədöyüşə qalib gəldik. Düşmən
evlərdən atıcı silahlardan və yuxarıdan minaatanlardan bizi atəşə
tuturdu. Şükür ki, qələbə qazandıq, Daşaltını, sonra isə Şuşanı
azad etdik. Daşaltı əməliyyatının
iştirakçısı olduğum, bugünkü gün
Şuşa şəhərində xidmət etdiyim
üçün fəxr edirəm. Şəhid qardaşlarımızın qanı yerdə qalmadı. Həm
hərbçi yoldaşlarımızın, həm də
1992-ci il Daşaltı əməliyyatındakı
şəhidlərimizin qisasını aldıq.
Bununla qürur duyuram".

Əsgər Vüqar Səfərov: Ali Baş
Komandanımızın rəhbərliyi
ilə torpaqlarımız uğrunda
döyüşdük və qalib gəldik
Xocavənd rayonundan məcburi
köçkün, əsgər Vüqar Səfərov
Füzulidən Şuşayadək keçən
döyüş yolundan qürurla danışıb.
"1992-ci ildə körpə uşaq olarkən
düşmən bizi yurdumuzdan didərgin
salmışdı. Bu gün isə əlimdə silah
torpaqlarımızın azad edilməsində
iştirak etdim. Sentyabrın 27-dən
Füzuli istiqamətində əks-hücum
əməliyyatına başladıq. Döyüşləri
davam etdirərək Daşaltıya qədər
irəlilədik. Əməliyyatın çətin olacağını bilirdik. 1992-ci ildə hərbçilərimiz
Şuşadan Daşaltıya enərək hücuma
keçmişdilərsə, biz Daşaltını azad
edib aşağıdan yuxarıya Şuşaya
çıxdıq. Bu mənada indiki əməliyyat
çətin idi. Ancaq indi müasir silahlarımız, bacarıqlı zabitlərimizin
sayəsində, tərtib edilən düzgün
döyüş planı ilə Daşaltını və Şuşanı
azad etdik. Əməliyyat bir neçə
istiqamətdən başlandı və Daşaltıya
hücum edib, düşməni məhv etdik.
Daşaltını azad edib Şuşaya qalxdıq. Şuşa-Xankəndi yolunu tutduq,
köməyə gələn düşmən qüvvələrini
orda məhv etdik. Çox sevinirəm.
Allah Ali Baş Komandanımızın
canın sağ eləsin. Onun komandanlığı ilə döyüşdük, torpaqlarımız
uğrunda mübarizə apardıq və qalib
gəldik”, – deyə o bildirib.

Hərbi ekspert Ruslan
İmamquluyev: Biz zəfərimizi
sıldırım qayalara yalın əllə
dırmanaraq, əlbəyaxa döyüşdə
düşməni darmadağın etməklə
qazandıq
Hərbi ekspert Ruslan İmamquluyev 1992-ci ildəki Daşaltı
əməliyyatı ilə ötən ilin noyabrında həyata keçirilən əməliyyatı
müqayisə edərək deyib: "Vətən

müharibəsində qələbənin
əldə edilməsinin əsas səbəbi
Azərbaycanın 30 il ərzində istər
iqtisadi, diplomatik sahələrdə,
istərsə də hərbi-sənaye və
ordu quruculuğunda əldə etdiyi
müvəffəqiyyətlərdir. Həmçinin Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə yaranan xalq-ordu həmrəyliyidir. Biz
zəfərimizi bu sıldırım qayalara yalın əllə dırmanmaq, görünməyən
istiqamətlərdən düşmənin
dərinliyinə sızmaq, fərdi silahlarla əlbəyaxa döyüşdə düşməni
darmadağın etməklə qazandıq. Bir
zamanlar biz o qayaların üstündə,
yüksəklikdə idik. O zaman biz
xəyanət nəticəsində məğlub
olmuşduq. Bu gün biz o yüksəkliyi
heç bir texnoloji vasitədən istifadə
etmədən azad etdik. Demək ki,
bu xalq hər şeyə qadirdir. Yetər ki,
onun başında doğru lider olsun.
Yetər ki, xalq, ordu yumruq kimi
həmrəy olmağı bacarsın".

Hərbi ekspert Ədalət
Verdiyev: Bu gün Azərbaycan
həm müasir silahı, həm də
qəhrəman əsgəri ilə tanınır
Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev: “Azərbaycan 25 il ərzində
ordunu gücləndirdi, müdafiə
sənayesini qurdu. Müharibədə
istifadə etdiyimiz bir çox silahları
Azərbaycan mühəndisləri hazırladı.
Pilotsuz sistemdən yararlandıq.
Dünya bizim haqq işimizi tanıdı.
Bu gün Azərbaycan həm müasir
silahı, həm də qəhrəman əsgəri ilə
tanınır. Əgər bu nailiyyətlər olmasa
idi, sıldırım qayalarda savaşmaq
mümkünsüz idi. Bunun üçün
əsgərin cəsarəti, peşəkarlığı, hazırlığı lazımdır. Əvvəl yüksəkliklər
bizdə ikən məğlub olduq. İndi isə
Daşaltını da, yüksəklikdəki Şuşanı
da azad etdik. 25 il ərzində biz güc
nisbətini həm siyasi, həm də milli
məsələlərdə birləşmə anlamlarında
tərsinə çevirdik. Biz anladıq ki, milli
məsələdə bir olmaq nə deməkdir".
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Dövlət bayrağımızın Avropa Şurası
sarayının önündə qaldırılmasından 20 il ötür
Z

amanın olduqca sürətlə getdiyini deyənlər İbn Sinadan belə bir cavab eşitmişdilər: “Zaman ömrü
çətinliklərlə, zillətlə keçənlər üçün gec gedir, asan
yaşayanlar isə onun sürətindən gileylənirlər”. Böyük
loğmanın həmin tezisləri bizə də aiddir. Elə bu sətirlərin
əvvəlində 20 illiyini qeyd etdiyimiz mühüm hadisə barədə
söz açarkən, “elə bil ki, dünən, srağagün idi” deyə yazmaq
istəyirdim.

Hər halda biz həmin cansıxıcı prosesləri geridə qoyduq və
Azərbaycan Bayrağının Avropa
Şurası Parlament Assambleyasının
mənzil-qərargahının qarşısında
qaldırılmasına nail olduq. Bəri
başdan deyək ki, bəzi bədxahlarımız
və qaragüruhçu qüvvələr bizim
həmin uğurumuza kölgə salmaq
məqsədi ilə dəfələrlə deyiblər ki, nə
olsun, Ermənistan da həmin quruma
bizimlə eyni vaxtda qəbul edilib.
O olsun ki, Avropada və dünyada baş alıb gedən ikili standart
müəllifləri və eləcə də, əski qitəni
bədxassəli şiş kimi bürümüş erməni
lobbisi bizim AŞPA-ya üzv olmağımızı cidd-cəhdlə əngəlləməyə
çalışırdılar. Çünki bilirdilər ki,
rəsmi Bakı həmin qurumda təmsil
olunarsa, ilk növbədə ölkəsinin
ərazilərinin işğaldan azad edilməsi
məsələsini qaldıracaq. Hamı bizim
əleyhimizə olsa da, Heydər Əliyev
həmin qüvvələrin hamısının istəyinə
zidd olaraq, Azərbaycanın AŞPA-ya
qəbul edilməsinə nail oldu. Üstəlik,
oradakı çıxışında mükəmməl bir
diplomatik jestə də imza atdı: “Biz
ölkəmizin Avropa Şurasına qəbulunu
yalnız indiyə qədər gördüyümüz
işlərə, həyata keçirdiyimiz islahatlara verilən qiymət kimi deyil, həm də
ölkəmizə və xalqımıza doğru uzadılan dost əli kimi qiymətləndiririk
və ona görə də bir sıra problemlərin
vahid Avropa ailəsi daxilində həllini
tapacağına inanırıq...”

Yəni, ey Avropa, mənim
sənə yaxınlaşmağımın əsas
səbəblərindən biri də yeganə problemimin məhz vahid Avropa ailəsi
daxilində həllini tapacağına inanmağımdır. Ulu öndər 2001-ci il yanvarın 25-də Strasburqdakı çıxışında
ölkəmizin xarici siyasətinin Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin ədalətli
şəkildə həllinə nail olmaqla yanaşı,
daha üç strateji aspektini böyük ustalıqla onu dinləyənlərə çatdırmışdı.
Birincisi, dövlətin xarici siyasətinin
təməlində mədəniyyəttutumlu
suverenliyin təmin edilməsi durur.
İkincisi, qarşıda duran başlıca
vəzifələr Azərbaycanın Avropaya,
Qərb mədəniyyətinə, ümumbəşəri
dəyərlərə əsaslanan cəmiyyət
quruculuğu müstəvisində müəyyən
edilir. Nəhayət, üçüncüsü, bu
vəzifələrin həyata keçirilməsi mexanizmi Azərbaycanın geomədəni bir
məkan kimi Şərqlə Qərbin sintezini
təmin etməsi, iki qitə, iki sivilizasiya
arasında körpü rolunu oynaması
əsasında konkret məzmun alır. Bu
isə Azərbaycanın daha möhtəşəm
sabahı üçün düşünülmüş addımlar
idi.
Prezident Kitabxanasının
elektron resurslarında oxuyuruq
ki, Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyev 25 yanvar 2001-ci ildə Strasburqda Avropa Şurası Parlament
Assambleyasında (yəni, bayraq
qaldırılması mərasimindən sonra
– İ.M.) özünün tarixi çıxışını etdi.

Həmin nitqində Heydər Əliyev bu
qurumla ölkəmiz arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin əsas istiqamətlərini
müəyyənləşdirdi. Təbii ki, bu çıxışda
qeyd edilən məsələlər AŞPA-da
fəaliyyət göstərəcək Azərbaycan
nümayəndə heyəti üçün ölkənin xarici siyasətinin tərkib hissəsini təşkil
edən bir proqram idi.
Həmin proqramın əsas
məqsədləri Azərbaycan həqiqətlərini
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla,
Ermənistanın işğalçı siyasətini
ifşa etmək, azərbaycanlılara qarşı
ermənilərin həyata keçirdiyi soyqırımı və torpaqlarımızın 20 faizinin
işğal edildiyi faktını tanıtdırmaq,
hüquqları pozulmuş köçkünlərimizin
ağrılı-acılı həyatını anlatmaq,
ölkəni cəlb olunduğu regional
münaqişədən onun ərazi bütövlüyünü saxlamaq şərti ilə dinc yolla
xilas etmək, demokratik, hüquqi
dövlət quruculuğu işini davam
etdirmək, qazanılmış müstəqilliyin
təsdiqi, möhkəmləndirilməsi və
inkişaf etdirilməsi məqsədilə Avropa
dəyərlərini mənimsəyərək bu birliyə
inteqrasiya etmək, eləcə də öz
məqsəd və məramları haqqında
məlumat vermək üçün Avropa
Şurasının ali prinsipindən istifadə
etmək idi.
Bəs nə oldu? Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham
Əliyev ulu öndərin həmin tezislərini
cəmi üç ay sonra – qurumun aprel
sessiyasında AŞPA tribunasından
dilə gətirdi: “Azərbaycan ərazisinin
20 faizinin Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunması
ilə nəinki bir milyon azərbaycanlı
qaçqın evsiz-eşiksiz qalıb, çoxsaylı şəhərlərimiz, kəndlərimiz,
mədəniyyət abidələrimiz,
əcdadlarımızın qəbirləri büsbütün
dağıdılıb, bir sözlə, erməni işğalçılarının zəbt etdikləri ərazidə bütün
infrastruktur məhv edilib, həm də
ermənilərin işğal etdikləri ərazidə

A

zərbaycan və Türkmənistan arasında bu il yanvarın 21-də Xəzər
dənizində “Dostluq” yatağının
karbohidrogen ehtiyatlarının birgə
kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi
haqqında Anlaşma Memorandumunun imzalanması tarixi hadisədir və
iki ölkə arasında münasibətlərin yeni
mərhələsinin əsasını qoyacaq. Bu
hadisə Azərbaycanla Türkmənistan
arasında energetika və nəqliyyatkommunikasiya sahələrində
əməkdaşlığın yeni mərhələyə qaldırılmasında çox önəmli addım olmaqla yanaşı, bütövlükdə, Xəzər dənizinin dibinin
bölünməsi üzrə dialoqun və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə xidmət
edəcək.

Etimad və əməkdaşlıq
mühiti genişlənir
Azərbaycan hər zaman Xəzər dənizində
dialoq, qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlıq və
sabitlik mühitinin formalaşdırılması üzrə
səylər göstərib. Dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra aparılmış uzaqgörən siyasət
nəticəsində 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakı
şəhərində Xəzər dənizində neft yataqlarının
işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında
müqavilələr imzalanmış, eyni zamanda,
Xəzər dənizində bölgü məsələləri üzrə
sahilyanı ölkələr arasında dialoq üçün
ikitərəfli, habelə çoxtərəfli formatlara üstünlük
verilmişdir.
Bu çərçivədə 2001-ci il noyabrın 29-da
“Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan
Respublikası arasında Xəzər dənizinin
dibinin bölünməsi haqqında Saziş”,
2002-ci il sentyabrın 23-də “Azərbaycan
Respublikası və Rusiya Federasiyası
arasında Xəzər dənizinin dibinin həmhüdud
sahələrinin bölünməsi haqqında Saziş” və
2003-cü il mayın 14-də isə “Azərbaycan
Respublikası, Qazaxıstan Respublikası
və Rusiya Federasiyası arasında Xəzər
dənizinin dibinin həmhüdud sahələrinin
bölgü xətlərinin kəsişmə nöqtəsi haqqında
Saziş”in imzalanması mühüm tarixi
sənədlərdir.
Xəzəryanı dövlətlər arasında qarşılıqlı
kompromis və mövqelərin yaxınlaşması
nəticəsində 2018-ci il avqustun 12də “Xəzər dənizinin hüquqi statusu
haqqında” Konvensiya imzalanmışdır. Bu
konvensiyanın imzalanması isə Xəzəryanı
ölkələrin sıx qarşılıqlı fəaliyyətinin, eləcə
də Xəzəryanı ölkələrin xalqlarının rifahının
daha da yaxşılaşmasına böyük töhfə verdi.
Konvensiyanın imzalanması bir daha sübut
etdi ki, Xəzəryanı ölkələr arasında yüksək
səviyyədə əməkdaşlıq, etimad və qarşılıqlı

fəaliyyət mövcuddur. Şübhə yox idi ki, bu
münasibətin daha da inkişaf etdirilməsi
təhlükəsizliyin və sabitliyin başlıca qarantı
qismində çıxış edəcək.
Bu il yanvarın 21-də imzalanmış
memorandum Xəzər dənizinin əməkdaşlıq
və sülh dənizinə çevirilməsində böyük
enerji strategiyasını müəyyənləşdirdi,
həmçinin enerji və nəqliyyat-kommunikasiya
layihələrinin həyata keçirilməsinə və xarici
investorların bu layihələrə cəlb edilməsinə,
habelə Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit
potensialının möhkəmlənməsinə yeni
imkanlar yaradılmasını şərtləndirdi.
Sənəd həm də Xəzər dənizi tarixində ilk
dəfə olaraq iki ölkənin yatağı birgə istismarı
və xarici bazarlara nəql etməsi ilə yadda
qalacaq. Yataqdan hasil olunacaq neft və
qaz Azərbaycanın mükəmməl və əhatəli
infrastrukturu və ixrac kəmərləri vasitəsilə
daşınacaq. Bununla Azərbaycan geoiqtisadi
mövqeyini möhkəmləndirməklə yanaşı,
tranzit və nəqliyyat əhəmiyyətini də xeyli
dərəcədə gücləndirəcək.
Beləliklə, Azərbaycan və Türkmənistan
arasında imzalanmış memorandum
iki dövlət arasında olan dostluğun,
qardaşlığın, qarşılıqlı əlaqələrin həm də
tarixi etnik-dini ənənələrə söykənməsinin
bariz nümunəsidir.
Sənədin imzalanması iki dövlətin iqtisadi
potensiallarını artırmaqla yanaşı, 2021-ci
ildə Türkmənistanın təşəbbüsü ilə keçiriləcək
Xəzəryanı dövlətlərin dövlət başçılarının
növbəti Zirvə Toplantısı ərəfəsində
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin
təsdiqi kimi səciyyələndirilməlidir.

Anar MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputatı

mütəşəkkil cinayətkarlığın inkişafı
üçün çox əlverişli şərait yaranmışdır. “Dağlıq Qarabağ respublikası”
deyilən ərazidən narkotik bitkilərin
yetişdirilməsi və daşınması üçün
istifadə edilir”.
Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan
nümayəndə heyəti rəhbərinin bu
qətiyyəti və prinsipiallığı hələ də
dünya erməniliyinin qulaqlarında
cingildəyir. Mənim fikrimcə isə, dünya ermənilərinin qulağında daha çox
cingildəyən 44 günlük müharibədən
qalan səslərdir.
Azərbaycanın bu quruma üzvlüyünə gedən yola
nəzər salarkən xatırladaq ki,
müstəqilliyimizin ilk illərində ağır
daxili və xarici böhran yaşayan
ölkəmiz bu beynəlxalq təşkilata
tamhüquqlu üzv olmaq üçün çətin
yol qət edib. Nəhayət, 2001-ci
il yanvarın 17-də Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr
səviyyəsində keçirilmiş iclasında
Azərbaycan Respublikasının Avropa
Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul
edilməsinə dair qərar qəbul edilir və
2001-ci il yanvarın 25-də ümummilli
lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə
Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi
münasibətilə rəsmi mərasim keçirilir.
Məhz həmin dövrdən qurumun
binasının qarşısında dövlətimizin
bayrağı dalğalanır.
Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra ilk
dəfə 2014-cü il mayın 14-dən altı
aylıq dövr üçün təşkilatın Nazirlər
Komitəsində sədrlik edib.Yəni cənab
İlham Əliyev həmin tribunadan
artıq dövlət başçısı kimi çıxış edib.
Sədrlik dövründə ölkəmiz Avropa
Şurasının fəaliyyətinin əsas sütunlarını təşkil edən insan hüquqları,
qanunun aliliyi və demokratiyanın
daha da inkişafı istiqamətində
mühüm səylər göstərib, bu xüsusda
qurumun üzv ölkələri və müxtəlif

təsisatları ilə qarşılıqlı anlaşma
şəraitində çalışıb.
Dövlətimizin bu quruma
sədrliyinin prioritetləri Avropa
Şurasının gündəliyində duran
aktual məsələlər, üzv dövlətlərin
üzləşdikləri təhdidlər, ölkəmizin
müsbət təcrübəsi və fərqli
üstünlükləri nəzərə alınmaqla,
korrupsiyaya qarşı mübarizə,
mədəniyyətlər və dinlərarası
dialoq, sosial həmrəylik və sosial davamlılıq, gənclərin hüquqi
maarifləndirilməsi kimi sahələri
əhatə edirdi. Azərbaycanda 20dən çox mühüm beynəlxalq tədbir
keçirilməsi isə heç də təsadüfi
deyil və həmin prioritetlərin
dəstəklənməsi məqsədi daşıyır ki,
bu da Azərbaycanın uğurudur.
Ölkəmizin qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə
yetirilməsinin nəzərdən keçirilməsi
məqsədilə AŞPA-nın monitorinq
komitəsinin respublikamız üzrə
həmməruzəçilərinin mütəmadi
olaraq Bakıya səfərləri təşkil edilib.
Xüsusilə vurğulamalıyıq ki, hər
dəfə hazırlanmış məruzələrdə
Azərbaycanın üzərinə götürdüyü
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi yüksək
qiymətləndirilib. Həmin məruzələrdə,
eyni zamanda, ölkəmizin demokratiya sahəsində mühüm inkişafa nail
olduğu xüsusilə qeyd edilib. Bundan

Bu dəqiqələrdə biz tarixi anlar yaşayırıq. Az sonra
Azərbaycanın bayrağı Avropa Şurası sarayının önündə
dalğalanacaqdır. Bu bayrağın rənglərindən birinin mənası
müasirləşmək, yəni avropalılaşmaqdır. Xoşbəxtik ki, hamımızın ümumi səyləri ilə bayrağımız bir daha öz həqiqi
mənasına qovuşur, öz həqiqi yerini tutur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan
Respublikasının Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi ilə
əlaqədar keçirilən təntənəli mərasimdəki çıxışından
Strasburq, 25 yanvar 2001-ci il
başqa ölkəmiz, Avropa Şurasına
üzv olduğu müddətdə qurumun bir
sıra önəmli sahələri əhatə edən
sənədlərinin hazırlanmasının və
qəbulunun da iştirakçısı olub.
Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə,
ayrı-ayrı konkret məqamları istisna
etsək, bu gün Azərbaycan ilə Avropa
Şurası arasında əməkdaşlıq yüksək
səviyyədədir və qurum tərəfindən bu
əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilir.
Çünki, ölkəmiz bu quruma üzv
olduğu vaxtdan indiyədək demokratiyanın inkişafı, insan haqlarının və
azadlıqlarının qorunması, vətəndaş
cəmiyyətinin qurulması yolunda
böyük uğurlar qazanıb və bu qurum
tərəfindən də təsdiq olunub. Rəsmi
sənədlərdə göstərilir ki, Azərbaycan
Avropa Şurasına tamhüquqlu
üzv seçildikdən sonra bu qurumla əlaqələrin genişləndirilməsi
istiqamətində önəmli addımlar atılıb.

Heç də təsadüfi deyil ki, 2003-cü il
yanvarın 27-də AŞPA Bürosunun
iclasında Azərbaycan Respublikasının Assambleyadakı nümayəndə
heyətinin rəhbəri İlham Əliyev
Büronun üzvü və AŞPA-nın vitseprezidenti seçilib.
Beləliklə, bu gün biz
Azərbaycanın Avropa Şurası
Parlament Assambleyasına qəbul
edilməsinin 20 illiyini yada salırıq.
Fəxrlə yada salırıq ki, həmin tarixi
günün ildönümü ulu öndər Heydər
Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin
on illər boyu apardıqları siyasi
diplomatik mübaizənin möhtəşəm
nəticəsi olan Şanlı Qələbəmizin
sevinci ilə üst-üstə düşür. Uğurların
davam etsin, Azərbaycan!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Ermənistanın məğlubiyyətinin səbəbi təkcə ordusunun
zəifliyi deyil, ilk növbədə, Azərbaycan Ordusunun qüdrətidir
Məhz həmin bəyanatdan sonra
müxalif siyasi qüvvələr xalqı etiraz
aksiyalarına çağıraraq küçələrə
axışdılar. Noyabrın 10-dan bəri 17
müxalifət partiyası baş nazir Nikol
Paşinyan tərəfindən Qarabağa dair
üçtərəfli bəyanatın imzalanmasına
etiraz əlaməti olaraq Yerevanda
mitinq keçirir. Müxalifət inadla
Paşinyanın istefasını tələb edir.
Onu da qeyd edək ki, bu aksiyalar
zamanı bir sıra insidentlər baş
vermişdi. Etirazçılar Ermənistan
parlamentinin binasına hücum
edərək spikeri ölümcül döymüşdülər.
Paşinyan “Facebook” səhifəsində
basqına məruz qalmış iqamətgahında
oğurluq olduğunu, kompüter, ətir
və saatının oğurlandığını yazmışdı.
Noyabrın 11-də etirazçı kütlə Soros
Fondunun Yerevandakı ofisinə basqın
edərək dağıntılar törətmişdi. Bu
hadisələrdən sonra isə polis kütləvi
həbslərə başlamış, "Çiçəklənən
Ermənistan" partiyasının lideri Qaqik
Sarukyan və bir sıra partiya rəhbərləri
saxlanlmışdı.
Keçən il dekabrın 2-də müxalifətin
Yerevanın mərkəzində keçirdiyi
yürüşdə iştirak etmiş “Daşnaksütyun”,
“Vətən” və “Çiçəklənən Ermənistan”
partiyalarının üzvləri Paşinyanı “xain”,
“satqın” adlandıraraq, istefasını tələb
etmişdilər. Vaxtilə Ermənistanın baş
naziri və müdafiə naziri olmuş Vazgen
Manukyan isə özünü müxalifətin
vahid namizədi elan edərək,
Paşinyanın devriləcəyi təqdirdə
Ermənistanda keçid hökumətin baş
naziri vəzifəsini üzərinə götürməyə
hazır olduğunu bildirmişdi.
Müxalifət Paşinyanın istefası
tələbindən bu gün də çəkinməyib.
Üstəlik, Rusiyada və digər ölkələrdə
yaşayan ermənilər də baş naziri
ittiham etməkdədirlər. Bu günlərdə
Rusiya telekanallarından birində çıxış
edən erməni əsilli rusiyalı analitik
və hərəkat lideri Sergey Kurqinyan
da Paşinyanı sərt tənqid edib, hətta
onu “yaramaz” adlandırmaqdan da
çəkinməyib. Onun fikrincə, ermənilər
Şuşanı Azərbaycana təslim edə
bilməzdilər, onlara geri çəkilmək əmri
verilib. Və erməni əsgərləri “yaramaz
Paşinyanın əmrinə əsasən” oradan
gediblər.
Əlbəttə, Qarabağ cəbhəsində
Azərbaycan Ordusu tərəfindən
darmadağın edilmiş Ermənistan
məğlubiyyətlə barışmağa çətinlik
çəkir. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki
həmişə arxasında güclü dövlətlərin
dəstəyini hiss edib. Amma istərstəməz barışmalıdırlar. Ona görə ki,
44 günlük İkinci Qarabağ savaşında

Ermənistanda ictimai-siyasi böhran dərinləşməkdə davam
edir. İstər ölkə daxilindəki siyasi qüvvələr, istər xarici ölkələrdəki
diaspor təşkilatları, istərsə də onların ayrı-ayrı üzvləri baş
nazir Paşinyanı Ermənistanın milli maraqlarını satmaqda ittiham edirlər. Bütün bunlar isə, təbii ki, Paşinyanın hakimiyyəti
dövründə Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı tarixi
ərazilərimizi özünün canı-qanı bahasına azad etməsi ilə bağlıdır.
Məlum 10 noyabr üçtərəfli Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan
bəyanatından və Paşinyanın kapitulyasiya aktına imza atmasından sonra ölkəni etiraz dalğası bürüyüb.

Azərbaycan bu ölkəyə layiqli dərs
verdi.
Ermənistan müdafiə nazirliyinin
hərbi nəzarət idarəsinin sabiq
rəisi Movses Akopyan müharibə
günlərində erməni tərəfinin “İsgəndər”
operativ-taktiki raket kompleksindən
istifadə etdiyini deyib: “Bilirəm ki,
“İsgəndər”dən istifadə olunub, amma
harada, hansı istiqamətdəki hədəfə
qarşı, deyə bilmərəm”.
Ermənistandakı “Adekvad” siyasi
hərəkatının lideri Artur Danielyan isə
bəyan edib ki, Ermənistanın müdafiə
nazirliyi “İsgəndər”dən noyabrın
7-də istifadə edib: “Raket həmin gün
səhər saat 9.00-da Şuşaya atılmışdı.
Guya, azərbaycanlı hərbçiləri vurmaq
istəyiblər. Amma raket Şuşaya
yox, şəhərin yaxınlığına, erməni
hərbçilərin çox olduğu yerə düşüb”.
Görünür, Sergey Kurqinyanın
məğlubiyyət acısı o qədər tünd
olub ki, ağzına gələni danışıb.
Amma faktiki olaraq, Şuşaya
“İsgəndər” atılsa da, Paşinyan
erməni əsgərlərinə geri çəkilmək
əmri verməyib. Əgər belə bir
əmr verilmiş olsaydı, raket məhz
“erməni hərbçilərin çox olduğu yerə”
düşməzdi.
Bundan əlavə, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin çoxsaylı

müsahibələri, müraciətləri var.
Prezident Füzuli şəhərində səfərdə
olarkən bildirib: “Biz Ermənistan
Ordusunu çökdürdük. Eyni zamanda,
Ermənistana uzun illər rəhbərlik
etmiş cinayətkarlara da dərs verdik”.
Azərbaycan lideri deyib ki, Paşinyan
son 2 il ərzində öz ölkəsini məhv
edib: “İndi sadəcə olaraq fikirləşir
ki, necə öz canını erməni xalqının
qəzəbindən qurtarsın. Biz Köçəryan,
Sarkisyan ordusunu məhv etdik.
Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar.
Onlar bu dəfə qorxaqcasına
heç burunlarını soxa bilmədilər
Dağlıq Qarabağ ərazisinə. Hanı
sizin qəhrəmanlığınız? Döşünüzə
vurmusunuz saxta qəhrəman
ordenlərini. Çıxarın atın eşiyə o
dəmir-dümürləri. Sizi biz məğlub
etmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi,
Köçəryan və Sarkisyan –
Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı
cəlladları – sizi biz məğlub etmişik.
Sizin ordunuzu məhv etmişik”.
Təkcə bu yox, digər faktlar da
sübut edir ki, özünü xalqının lideri,
yaxud canıyananı hesab edən
istənilən erməni məğlubiyyət faktı
ilə bağlı yalan danışır, sudan quru
çıxmağa çalışır. Elə Kurqinyan da,
başqaları da. Danılmaz faktdır ki,
Ermənistan ordusunu Azərbaycan

Prezidenti, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli
Azərbaycan Ordusu məhv edib.
Üstəlik, Ermənistan səhiyyə
nazirliyinin məlumatları ortadadır.
Müharibə dövründə səhiyyə naziri
Arsen Torosyan məlumat yaymışdı
ki, Ermənistanın tibb müəssisələri
Dağlıq Qarabağda münaqişənin daha
da kəskinləşməsinə və yaralıların
həddən çox olmasına görə ağır mülki
xəstələrin qəbulunu dayandırıb,
xəstəxanalar stasionar yardımla bağlı
müraciət edən vətəndaşlara tibbi
xidmət göstərməyəcək.
Həmin günlərdə erməni tərəfi
gizlətsə də, Azərbaycanın Müdafiə
Nazirliyi Ermənistan ordusunun
döyüşlər nəticəsində ciddi itkilərə
məruz qalması barədə məlumat
yaymışdı. Məlumata görə, düşmənin
22 ədəd tankı və digər zirehli
texnikası, 15 ədəd “OSA” zenit-raket
kompleksi, 18 ədəd pilotsuz uçuş
aparatı (PUA), 8 ədəd artilleriya
qurğusu məhv edilib, ölən və yaralı
olmaqla, canlı qüvvə sarıdan 550
nəfərdən artıq itkisi var. Müxtəlif
istiqamətlərdə ermənilərin 3 silahsursat anbarı məhv edilib.
Bütün bu deyilənlərdən belə
nəticə çıxır ki, erməni politoloq
və siyasətçiləri təkcə Paşinyanı
satqın adlandırmaqla vəzifələrini
bitmiş hesab etməməlidirlər.
Onlar Azərbaycan qarşısında
məğlubiyyətləri ilə barışmalı, bir daha,
Prezident İlham Əliyev demişkən,
gözlərinin ucu ilə də bizə tərəf
baxmaqdan çəkinməlidirlər. Eyni
zamanda, istər Kurqinyan, istərsə
də hər hansı digər erməni sinəsinə
döyüb öyünməsin ki, məğlubiyyətin
səbəbkarı Ermənistan ordusu
deyil, satqın Paşinyandır. Əslində,
Ermənistanın məğlubiyyətinin
səbəbi erməni ordusunun zəifliyi
və çarəsizliyidir, ilk növbədə isə
Azərbaycan Ordusunun gücüqüdrətidir.
Yadımıza salaq ki, rusiyalı
teleaparıcılar və politoloqlar
dəfələrlə bu barədə fikir söyləyiblər.
Hətta ermənipərəst aparıcı
Vladimir Solovyov da demişdi:
“Ermənilər istəyirdi ki, rus əsgəri
Qafqazda ölməyə getsin, Rusiya da
Azərbaycana müharibə elan etsin.
Rusiyanı satqınlıqda ittiham edən
ermənilər nə istəyirdi? Kim satdı
sizi? Biz gedib “Arsax” uğrunda
Azərbaycana qarşı döyüşüb ölməli
idik?”

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”
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MEDİA silsilə təbirlərinə
ADA Universiteti ilə başlayıb

Ədliyyə Nazirliyində ötən ilin yekunlarına
həsr olunmuş onlayn mətbuat konfransı
 Vətəndaşların ədliyyə orqanlarına əlçatanlığının
təmin olunması, əhalinin ədliyyə fəaliyyəti barədə mütəmadi
məlumatlandırılması məqsədilə həm vətəndaş cəmiyyəti
nümayəndələrinin, həm də kütləvi informasiya vasitələrinin,
eləcə də Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi saytlarının və sosial
şəbəkələrdə səhifələrinin imkanlarından geniş istifadə olunması
işi davam etdirilir. Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarının icrası
istiqamətində xüsusi karantin rejimi dövründə ədliyyənin
müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə mətbuat konfranslarının
keçirilməsi də əhalinin hüquqi maarifləndirilməsi işində mühüm
rol oynayır.

 Bu ay dövlətimizin başçısının fərmanı ilə yaradılan Medianın
İnkişafı Agentliyi (MEDİA) 2021-ci il üçün nəzərdə tutduğu silsilə
tədbirlərin həyata keçirilməsini ADA Universiteti ilə birgə təşkil edilən
“Media və kommunikasiya siyasəti medianın gözü ilə” mövzusunda
seminarlarla başlayıb.
ADA-dan AZƏRTAC-a bildirilib ki,
universitetin İxtisasartırma Proqramının mütəxəssisləri tərəfindən aparılan
seminarlarda dövlət sektorunda fəaliyyət
göstərən qurumların mətbuat xidmətləri
rəhbərləri, ictimaiyyətlə əlaqələr və
mətbuatla iş üzrə məsul əməkdaşları
iştirak edirlər. Seminarlarda məqsəd
dövlət və ictimai sektor qurumlarının
media subyektləri ilə əməkdaşlığının
genişləndirilməsi və qarşılıqlı kommunikasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi,
eləcə də müasir media mühitində
ictimaiyyəti məlumatlandırma

mexanizmlərinin daha səmərəli qurulmasıdır.
Seminarda ADA Universitetinin
media sahəsi üzrə yerli və xarici
tədqiqatçıları ilə yanaşı, biznes sektorunun mütəxəssisləri və ölkənin multimedia platformasının aparıcı üzvləri
ilə panel müzakirələr təşkil edilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi – Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Administrasiyasının Xarici
siyasət şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev seminar iştirakçıları qarşısında
ustad dərsi ilə çıxış edib. İnteraktiv

müzakirələr zamanı mətbuat xidməti
rəhbərləri “İctimai əlaqələr şöbəsinin
təşkilatdakı məqsədi və rolu”, “Kommunikasiya planı və gündəlik media
təmasları: proaktiv və reaktiv strategiyalar”, “Böhran vəziyyətlərində kommunikasiyanın qurulması” kimi mövzularda
fikir mübadiləsinə qoşularaq, müasir
media mühitindəki çağırışlara yeni
həll yolları axtarıblar. Seminar digər
mühazirəçilərin çıxışları ilə sabah da
davam etdiriləcək.
Xatırladaq ki, Medianın İnkişafı
Agentliyi Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən medianın inkişafının
dəstəklənməsi, bu sahədə təsisat quruculuğu işlərinin davam etdirilməsi, yeni
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin
stimullaşdırılması məqsədilə yaradılıb.

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən“CEPEJ və
məhkəmə-hüquq islahatları: Azərbaycanın
nailiyyətləri” mövzusunda onlayn brifinq keçirilib
 Yanvarın 25-də Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən “CEPEJ və məhkəmə-hüquq
islahatları: Azərbaycanın nailiyyətləri”
mövzusunda onlayn brifinq təşkil olunub.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan
hüquqları və ictimaiyyətlə
əlaqələr idarəsinin rəisi Aynur
Sabitova Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən
müharibəsində xalqımızın
Böyük Qələbəsi ilə yadda qalan 2020-ci ildə Azərbaycanın
digər sahələrdə də uğurlar
qazandığını vurğulayıb.
Bildirib ki, Avropa
məkanında məhkəməhüquq islahatlarının həyata
keçirilməsinə kömək edən
və ədalət mühakiməsinin
səmərəliliyinin artırılmasına
əhəmiyyətli töhfələr verən
Avropa Şurasının Ədalət
Mühakiməsinin Səmərəliliyi
üzrə Avropa Komissiyası
(CEPEJ) rəhbərliyinə seçkilər
keçirilib. Azərbaycanın
məhkəmə-hüquq sahəsində
mütərəqqi nailiyyətləri,
habelə ölkəmizin komissiyanın işinə dəyərli töhfələri
nəzərə alınaraq Azərbaycan
nümayəndəsi, hakim Ramin Qurbanov yenidən
CEPEJ-in prezidenti seçilib.
Bu dövlətimizin beynəlxalq
aləmdə artan nüfuzunun
əyani təzahürdür. Eyni zamanda, qeyd edilib ki, bu gün
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul
edilməsindən iyirmi il ötür.
Azərbaycanın bu quruma üzv
olması münasibətilə 2001-ci
ilin yanvarın 25-də ümummilli lider Heydər Əliyevin
iştirakı ilə Strasburqda rəsmi
mərasim keçirilib.
Tədbirdə iştirak edən
CEPEJ-in prezidenti, hakim Ramin Qurbanov çıxış

edərək qurumun mahiyyəti,
fəaliyyət istiqamətləri,
gördüyü işlər, keçirilmiş
seçkilər barədə məlumat
verib: “Ötən il dekabrın 8-də
Strasburqda Avropanın 47
dövlətinin nümayəndəsinin
iştirakı etdiyi plenar iclasda Avropa Şurasının mühüm hüquq təsisatı olan
CEPEJ-in rəhbəri vəzifəsinə
növbəti dəfə seçilməyim
ölkəmizdə aparılan mütərəqqi
məhkəmə-hüquq islahatlarına beynəlxalq etimadın
göstəricisi, respublikamızın
uğurudur”.
Vurğulanıb ki, müstəqil
Azərbaycan müasir ruhlu məhkəmə-hüquq islahatları ilə beynəlxalq
aləmdə tanınır və dünya
ictimaiyyətinin daim diqqət
mərkəzindədir. Bu islahatlar beynəlxalq aləmdə
müsbət qiymətləndirilir,
ölkəmizin beynəlxalq arenada reytinqini və nüfuzunun
yüksəlməsinə əsaslı təkan
verir. Bu nailiyyətlər Prezident İlham Əliyevin 2004cü ildən məhkəmə-hüquq
sistemində ardıcıl, sistemli
islahatlar strategiyasının bariz nümunəsidir. Azərbaycan
nümayəndəsinin Avropa
Şurasının ədliyyə sahəsində
belə nüfuzlu beynəlxalq
qurumuna seçilməsinin
başqa əsasları da mövcuddur. Ölkəmizin mədəni
irsinin dünyaya tanıtdırılması
məqsədilə genişmiqyaslı
tədbirlər həyata keçirilir.
Hər bir azərbaycanlı barədə
Avropa cəmiyyətində düzgün
rəyin formalaşdırılması
istiqamətində Azərbaycanın

Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyevanın
müstəsna xidmətləri var.
Məhz onun səyi nəticəsində
Avropa cəmiyyətində
Azərbaycanın qədim tarixi
və mədəniyyəti barədə artıq
təəssüratlar yaranıb.
Diqqətə çatdırılıb ki,
CEPEJ Avropa məkanında
insan hüquqlarının qorunmasını həyata keçirən aparıcı
regional təşkilat kimi, Avropa
Şurasının məhkəmə, ədliyyə,
prokurorluq və vəkillik
sahəsində ixtisaslaşmış qurumudur. Avropa Şurasının 47
üzv dövlətinin nümayəndələri
həmin qurumda təmsil olunur.
Bu qurumun formalaşdırılmasında bərabərlik prinsipinə
riayət olunur. Hər dövlətdən
yüksək ixtisasa malik azı bir
nümayəndə ölkəsini orada
təmsil edir, Avropa standartlarını təşkil edəcək hər
hansı sənədin müzakirəsində
birbaşa iştirak edir və öz
iradəsini bildirir. Bu iradə
ölkənin mövqeyi kimi orada
təqdim olunur.
Bu qurumun yaradılmasının əsas məqsədi Avropa məkanında məhkəmə
və ədliyyə sisteminin
keyfiyyət və səmərəliliyinin
artırılmasıdır. Avropa
standartlarının məhkəmə
sistemlərində səviyyəsinin
müəyyənləşdirilməsi,
qiymətləndirilməsinin aparılması, müsbət təcrübələrin

aşkarlanması və digər
dövlətlərə tövsiyəsi, 47
üzv dövlətdə məhkəməhüquq islahatlarına dəstəyin
göstərilməsidir.
Bu qurumun yaradılmasının əsas səbəblərindən
biri İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsinə daxil
olan şikayətlərin sayının
həddindən artıq çox olması
və bu məhkəmənin iş yükünün azadılması zərurəti olub.
Əsas məqsəd 47 ölkənin
milli səviyyədə məhkəmə
və ədliyyə sistemlərini
təkmilləşdirməklə şikayətlərin
sayının azaldılmasıdır.
Azərbaycan təmsilçisinin
Vətən müharibəsindəki
qələbə zamanı və bir sıra
Qərbi Avropa dövlətlərinin
ölkəmizə qərəzli, ədalətsiz
münasibəti fonunda seçilməsi
xüsusən vacibdir. Bu həm də
respublikamızın beynəlxalq
aləmdə hüquqi sahədə qazandığı tarixi qələbənin sübutudur və dövlətimizin başçısı
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məhkəmə-hüquq islahatlarının uğurudur. Bu, islahatların həyata keçirilməsində
Məhkəmə-Hüquq Şurası və
Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi
də mühüm rol oynayıb.
Onlayn brifinqdə,
həmçinin digər məsələlərə
toxunulub, sosial şəbəkə
istifadəçilərinin və
jurnalistlərin sualları cavablandırılıb.

XİN: Rusiya Dövlət Duması üzvünün Azərbaycan dövlətinə və
xalqına qarşı qəbuledilməz ifadələr işlətməsini qəti şəkildə pisləyirik
 Rusiya Dövlət Dumasının hakim “Vahid Rusiya”
partiyasından olan üzvü, qatı ermənipərəst mövqeyi ilə tanınan
Vitali Milonovun erməni KİV-nə müsahibəsi zamanı Azərbaycan
dövlətinə və xalqına qarşı qəbuledilməz ifadələr işlətməsini qəti
şəkildə pisləyirik.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu
fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayevanın Rusiya Dövlət Dumasının
üzvü V.Milonovun erməni kanalına
müsahibəsinə dair şərhində yer alıb.
Leyla Abdullayeva şərhində daha
sonra bildirib: “Məlum olduğu kimi,
Dövlət Dumasının üzvü Vitali Milonov
Azərbaycan Respublikasının müvafiq
qanunvericiliyini pozaraq, ölkəmizin

işğaldan azad olunmuş ərazisinə
qeyri-qanuni səfər etdiyi üçün onun adı
Azərbaycana girişi qadağan olunan xarici vətəndaşlar siyahısına əlavə edilib.
Rusiya Dövlət Dumasının üzvü Vitali
Milonovun Azərbaycan əleyhinə atdığı
növbəti təxribatçı addımı Azərbaycan və
Rusiya arasında mövcud olan yüksək
səviyyəli münasibətlərə tamamilə ziddir.
Dövlət Dumasının üzvünün belə
bir məsuliyyətsiz və Rusiya Fede-

rasiyasının rəsmi mövqeyinə uyğun
gəlməyən davranışı ölkələrimiz arasında
münasibətlərə kölgə salmaq cəhdidir.
Onun bu çıxışı, həmçinin Rusiya da
daxil olmaqla bölgə ölkələrinin uzun
illərdir davam edən düşmənçiliyə son
qoyulması və xalqlar arasında sülh,
əmin-amanlıq və əməkdaşlığın təmin
olunması istiqamətində atdığı addımlara
xələl gətirir.
Azərbaycan və Rusiya arasında strateji xarakterli tərəfdaşlıq münasibətləri
hər iki ölkə prezidentlərinin sıx təmasları
ilə intensiv şəkildə inkişaf etməkdədir.
Dövlət Dumasının üzvü statusundan
istifadə edərək bu münasibətlərə xələl
gətirmək cəhdləri qəbuledilməzdir və
uğursuzluğa düçardır”.

AZƏRTAC xəbər verir ki, yanvarın
25-də Ədliyyə Nazirliyində 2020-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş videoformatda mətbuat konfransı keçirilib.
Nazirliyin struktur qurumlarının rəhbərlərinin və çoxsaylı KİV
nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən
tədbirdə ədliyyə fəaliyyətinin ayrı-ayrı
istiqamətləri üzrə-qeydiyyat, notariat,
probasiya, məhkəmə qərarlarının və
cəzaların icrası, beynəlxalq hüquq
əməkdaşlığı, bələdiyyələrin fəaliyyətinə
inzibati nəzarət sahəsində ötən ildə
görülmüş işlərdən, ədliyyə orqanlarının
Vətən müharibəsində və post-konflikt
dövründə fəaliyyətindən danışılıb.
Ədliyyə Nazirliyinin insan hüquqları və ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin
rəisi Aynur Sabitova bildirib ki, ötən il
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın
Qarabağın azadlığı uğrunda apardığı
Vətən müharibəsində Qələbəsi – Zəfər
ili kimi yadda qalıb. Ölkəmizin hərbisiyasi sahədə uğuru, xalqımızın qazandığı Böyük Qələbə müasir tariximizin ən
parlaq və şərəfli səhifələridir.
Ötən il, həmçinin bütün sahələrdə
olduğu kimi, ədliyyə fəaliyyəti də COVID-19 qlobal pandemiyası dövründə
onlayn qaydada həyata keçirilib və
görülən tədbirlər barədə ictimaiyyət
mütəmadi məlumatlandırılıb, bu
məqsədlə videoformatda 21 ictimai
müzakirə, brifinq keçirilib.
Təşkilat-nəzarət baş idarəsinin
rəis müavini, Qarabağ regional
ədliyyə idarəsinin rəisi vəzifəsini icra
edən Sübhi Kazımov diqqətə çatdırıb ki, ötən il sentyabrın 27-də həyata
keçirilən əks-hücum əməliyyatı ilə
başlayan və düşmənin təslim olması
ilə nəticələnən Vətən müharibəsində
işğalçı Ermənistan ağır məğlubiyyətə
uğradı. Ermənistanın təxribatlarına
qarşı Azərbaycan Ordusunun başladığı
əks-hücum və dövlətimizin başçısının
qətiyyəti nəticəsində tarixi salnamə
yazıldı. Qanlı cinayət əməlləri törədən
ermənilərin cəzalandırılması vacibdir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycana qarşı törətdiyi müharibə
cinayətləri bağlı məlumatların dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün Ədliyyə
Nazirliyi tərəfindən 70-ə yaxın dövlətin
ədliyyə nazirlərinə, çoxsaylı nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər
ünvanlanıb. Müraciətlərdə bir milyona
yaxın insanın öz dədə-baba yurdundan
didərgin salındığı, erməni terrorçularının
törətdiyi qeyri-insani əməllər, xüsusilə
Ermənistanın beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri, o cümlədən
Cenevrə Konvensiyasının müddəalarını
kobudcasına pozması vurğulanıb.
Həmçinin Azərbaycan həqiqətlərinin
təbliği üçün Ədliyyə Nazirliyinin saytında
üç dildə fəaliyyət göstərən “Qarabağ
Azərbaycan” elektron platforması yaradılıb.
Sübhi Kazımov, həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xüsusi
idarəetmə ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən aidiyyəti məsul şəxslərdən
ibarət qərargahın fəaliyyətinə toxunub,
Qarabağ regional ədliyyə idarəsinin
təsis olunaraq artıq fəaliyyətə başladığı, işğal nəticəsində ədliyyə və
məhkəmə orqanlarına dəymiş ziyanın
dəqiqləşdirilməsi, onların fəaliyyətinin
bərpası ilə bağlı tədbirlərin müəyyən
olunduğunu bildirib.
Beynəlxalq əməkdaşlıq idarəsinin
rəisi Adil Əbilov Ədliyyə Nazirliyinin digər
dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla
səmərəli əməkdaşlığından, mülki və
cinayət işləri üzrə hüquqi yardım,
ekstradisiya və məhkumların verilməsi
sahəsində aparılan işdən və yeniliklərdən
bəhs edib. Bildirib ki, xaricdə olan şəxslər
Azərbaycanda olan mülki məsələlərlə
bağlı – doğum, pensiya, əmək, əmlak,
aliment və sair barədə nazirliyin
beynəlxalq əməkdaşlığı çərçivəsində
məlumatlar əldə edə bilirlər.
Eyni zamanda, xaricdə törədilən
cinayət işləri üzrə Azərbaycanda şa-

hidin dindirilməsi, müvafiq sənədlərin
əldə edilməsi və sair məsələlər bağlı
məlumat mübadilələri aparılır. Pandemiya ilə əlaqədar ölkələrə giriş-çıxışa
məhdudiyyətlərin tətbiqi, kommunikasiyanın çətinləşməsi ekstradisiya
sahəsində rəsmi sənədlərin əsillərinin
çatdırılmasında problemlər yaradır.
Bununla əlaqədar nazirlik tərəfindən
xarici həmkarlarla məsləhətləşmələr
aparılaraq ekstradisiya sorğularının
elektron qaydada qəbul olunması və
qısa müddətdə baxılması barədə razılığa gəlinib.
Ekstradisiya məsələsinə baxılarkən,
həmçinin sorğu olunan şəxslərin insan
hüquqlarının qorunmasına, penitensiar
müəssisələrdə saxlanma şəraitinə və
tibbi təminatına xüsusi diqqət yetirilir,
bəzi hallarda isə bu sahədə vəziyyətlə
yerində tanış olunur. Ötən dövrdə
bir sıra qabaqcıl Avropa dövlətləri bu
sahədə ölkəmizdəki vəziyyəti təqdir
edərək ekstradisiya ilə bağlı müsbət
qərarlar qəbul ediblər.
O da bildirilib ki, ekstradisiya və
məhkumların verilməsi fərqli anlayışlardır. Ekstradisiya o deməkdir ki, şəxs
cinayət törədib başqa ölkəyə qaçıbsa,
getdiyi ölkə müəyyənləşdirilir və o, orada həbs olunaraq Azərbaycana təslim
olunur. Məhkumun verilməsi zamanı isə
başqa ölkədə cəzasını çəkən məhkum
müraciət edərək cəzasının qalan
hissəsini öz ölkəsində çəkmək istədiyini
bildirir və o, vətəndaşlığı olan dövlətə
təhvil verilir. 2020-ci ildə beş məhkum
Azərbaycana gətirilib, 25 xarici məhkum
isə öz ölkələrinə təhvil verilib.
Tədbirdə çıxış edən cəzaların icrasına nəzarət üzrə müfəttişliyin rəisi Malik
Ələkbərov isə cəzaların icrası sahəsində
görülən işlərdən danışıb. Bildirib ki,
məhkum olunmuş bütün şəxslərin
hüquqlarının qorunması üçün tədbirlər
həyata keçirilib. COVID-19 infeksiyasının yayılması ilə bağlı monitorinq qrupu
daim fəaliyyət göstərib, müəssisələrə
baş çəkilib, məhkumların saxlanma
şəraiti, tibbi və qida təminatı ilə bağlı
məsələlər həll olunub.
Cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi istiqamətində mühüm
addımlar atılıb. Cinayət Məcəlləsinə
dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı 2020-ci il 1
may tarixli qanunun icrası çərçivəsində
penitensiar və probasiya xidmətləri
üzrə 334 nəfər tamamilə cəzadan azad
olunub, 591 nəfərin isə cəza müddəti
azaldılıb.
Vətən müharibəsində yaxın qohumu
şəhid olan məhkumlara müəssisələrdə
xüsusi qayğı göstərilir. Otuzdan çox belə
məhkum var ki, onların da bəzisi şərti
azadlığa buraxılıb, bir hissəsi cəzadan
azad olunub, bir nəfərin isə oğlunun
dəfn mərasimində iştirakı təmin edilib.
Eyni zamanda, Penitensiar Xidmətdə
yaradılan komissiya pandemiya
şəraitinə baxmayaraq işini intensiv
davam etdirib və ötən il 2072 məhkum
cəzadan şərti olaraq azadlığa buraxılıb.
Həkim-ekspert komissiyası tərəfindən
ağır xəstəliyə görə 10 nəfər azad edilib.
Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəisi
Rəhman Məmmədov qeyd edib ki,
ötən il bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı
3503 müraciətə baxılıb. Müraciətlərə
baxılması nəticəsində qanunvericiliyin
tələblərinə zidd olan 328 bələdiyyə aktının dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi ilə
bağlı bələdiyyələrə müraciət olunub.
Bildirilib ki, ötən il nazirlik tərəfindən
verilmiş 3267 təklifdən 15-i bələdiyyələr
tərəfindən təmin edilmədiyi üçün
qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq
məhkəmələrdə 15 iddia qaldırılıb. Onlardan 2-si məhkəmə tərəfindən təmin
edilib, 13-ü isə məhkəmələrin icraatındadır. Həyata keçirilən inzibati nəzarət
tədbirlərinin nəticəsi olaraq bütövlükdə
8217 hektar, əvvəlki ilə nisbətən 17
faiz çox torpaq sahəsi, o cümlədən
qanunsuz ayrılmış ümumi istifadə üçün
nəzərdə tutulmuş 3417 hektar örüş
sahəsi bələdiyyə mülkiyyətinə və ya
sahibliyinə qaytarılıb.

Qeydiyyat və notariat baş idarəsinin
rəisi İlqar Məmmədov vurğulayıb
ki, siyasi plüralizm güclü ölkənin və
demokratiyanın əsas göstəricisindən
biridir. Bu sahədə mühitin formalaşdırılmasında siyasi partiyaların xüsusi rolu
var. İndiyədək Azərbaycanda 62 siyasi
partiya dövlət qeydiyyatına alınıb. Son
bir il ərzində yeddi siyasi partiya dövlət
qeydiyyatından keçib. Siyasi partiyaların əksəriyyəti aktiv fəaliyyət göstərir.
Partiyalar dövlətimizin başçısının bəyan
etdiyi və yürütdüyü siyasətin nəticəsində
siyasi dialoqun tərəfdaşına çevrilib.
Azərbaycanda çoxpartiyalı parlament
formalaşıb və bu da demokratiyanın
inkişafında önəmli addımdır. Biz əksər
partiyaların Vətən müharibəsi zamanı
Müzəffər Ali Baş Komandanın ətrafında
birləşdiyinin şahidi olduq. Siyasi partiyaların birgə bəyanatı da Azərbaycanda
yaşanan siyasi birliyin təcəssümüdür.
Lakin bəzi siyasi partiyaların fəaliyyəti
ümumiyyətlə yoxdur. Onlar siyasi arenada fəaliyyətdən savayı, qanunvericiliklə
üzərinə qoyulmuş tələblərə riayət
etmirlər.
Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının
reyestri xidmətinin rəisi Reyhanə
Kərimova nazirliyin qeydiyyat şöbələri
tərəfindən həyata keçirilən vətəndaşlıq
vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı ilə bağlı
statistikanı açıqlayıb. Bildirib ki, ötən il
Azərbaycanda 35 min 576 nikah qeydə
alınıb. Həmçinin faktiki nikahda olan
1420 cütlük müəyyənləşdirilib. Onların
981-nin nikahı dövlət qeydiyyatlına
alınıb.
Qeydiyyat şöbələri tərəfindən nikaha
daxil olmaq üçün müraciət edən və
erkən nikah yaşında olan 61 şəxs qohumlar arasında erkən nikahın həyat və
sağlamlığa mənfi-psixoloji təsiri barədə
məlumatlandırılıb, 53 maarifləndirmə işi
həyata keçirilib.
2020-ci ildə ümumilikdə nikahın
pozulması haqqında 1182 ərizə qəbul
edilib. Müraciət edənlərdən 1558-i psixoloqla söhbətə cəlb olunub. Nəticədə
576 nəfər nikahın pozulmasından imtina
edib.
Məlumat verilib ki, ötən il 127 min
588 uşağın doğumu qeydə alınıb.
Onlardan 67 min 972-si oğlan, 59
min 616-sı qız olub. Həmçinin 1691
əkizin, 46 üçəmin və 1 dördəmin
doğumu qeydə alınıb. Bundan başqa,
1401 uşağın doğumu səyyar qaydada
xəstəxanada dövlət qeydiyyatına alınıb
və doğum haqqında şəhadətnamə
verilib. Kəndlərdə, qəsəbələrdə doğumu qeydiyyata alınmayan uşaqlarla
bağlı maarifləndirmə işləri nəticəsində
1312 uşaq aşkarlanıb. Onlardan 1205-i
dövlət qeydiyyatına alınıb. Ötən il doğumu qeydə alınan kişi cinsindən olan
körpələrə ən çox Yusif adı verilib. Ötən
il körpələrə ən çox verilən qız adı isə
Zəhra olub.
Probasiya xidmətinin rəis müavini Musa Hümbətov azadlıqdan
məhrumetmə ilə əlaqədar olmayan
cəzaların icrası sahəsində görülmüş
işlər barədə məlumat verib. Bildirib ki,
ötən il 2603 məhkuma elektron qolbaq
tətbiq olunub. Onlardan 2561-i azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına
məhkum olunub. Hesabat dövründə
məhkəmələrin pandemiya səbəbindən
məhdudiyyətlə fəaliyyət göstərməsinə
baxmayaraq, yerli probasiya qurumlarında 9576 məhkum qeydiyyata alınıb.
Eyni zamanda, müxtəlif hüquqi əsasla
10 min 453 məhkum qeydiyyatdan
çıxarılıb. Hesabat dövründə cərimə
cəzasının icrası ilə bağlı 1,3 milyon
manata yaxın vəsaitin dövlət büdcəsinə
köçürülməsi təmin edilib. Bu da ödənilən
məbləğin 59 faizindən çoxunu təşkil
edir. Bu müddətdə 155 min 131 saat
həcmində ictimai iş həyata keçirilib.
Cəza çəkməkdən boyun qaçıran 245
məhkum tutulub və barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Cəzanın icrasından boyun qaçıran 1023 məhkumun
cəzasının qanunvericiliyə uyğun olaraq
daha ağır cəza növü ilə əvəzlənməsi
barədə məhkəmələrə təqdimatlar
göndərilib.
İcra baş idarəsinin rəis müavini Fərid
Əfəndiyev ötən il məhkəmə qərarlarının
icrası sahəsində görülən tədbirlərdən
danışıb. Bildirib ki, 2020-ci ildə icra
xidmətinin icraatına 910 mindən artıq
iş daxil olub. Müraciətlər arasında
məhkəmə orqanları tərəfindən icrası
barədə qəbul olunan sənədlər çoxluq təşkil edib. Bu rəqəm 2019-cu illə
müqayisədə 49 min iş artıq olub. Daxil
olan işlərin 89 faizi məhkəmə tərəfindən
qəbul edilən icra sənədləri ilə bağlı idi.
O, həmçinin özəl icra institutunun yaradılması, alternativ icra
mexanizmlərinin tətbiqi üzrə tədbirlər
barədə məlumat verib, idarənin strukturunda edilən dəyişikliklərdən, yeni yaradılan Qarabağ regional idarəsində yerli
icra qurumlarının da təsis olunmasından
bəhs edib. Qeyd edib ki, bu qurumların
artıq kadrlarla komplektləşdirilməsinə
başlanılıb. Həmçinin elektron icra
sistemində həmin qurumlarla əlaqədar
müvafiq funksionallıqlar yaradılır.
Onlayn mətbuat konfransında sualcavab sessiyası keçirilərək, jurnalistləri
maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılıb.
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İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Qarabağın inkişafı
sahəsində araşdırmalarını davam etdirir.
Mərkəzdən verilən məlumatda bildirilir ki, Mərkəzin rəhbəri, iqtisad elmləri
doktoru Vüsal Qasımlının fikrincə, Qarabağın reinteqrasiyası ilə Azərbaycan
iqtisadiyyatında kapital artacaq:

“İnkişafın Qarabağ
modeli qurulacaq”

“2021-ci ilin dövlət büdcəsindən ayrılan 2,2
milyard manat vəsait ilə yanaşı, dövriyyəyə cəlb
olunan milli sərvət – torpaq, meşə, su, faydalı
qazıntı, əmlak və mədəni sərvətlər kapitalın
həcmini – əsas fondları artırır.
Azərbaycanda əmək ehtiyatlarının sabit
qaldığı şəraitdə kapitalın – əsas fondların çoxalması kapitaltutumlu iqtisadi artımı sürətləndirir.
Yaradılan yeni əsas fondlar müasir texnologiyalara əsaslandığından daha çox fondverimliliyi, yəni hər manat kapitala düşən məhsulu
artıracaq. Digər tərəfdən də, Solou modelinə
görə, Qarabağda kapital qoyuluşu sıfırdan
başladığına və tarazlıq nöqtəsinə (steadystate level) məsafə çox olduğuna görə daha
çox dəyər yaradacaq. Necə ki, İkinci Dünya
müharibəsindən sonra Almaniya və Yaponiya

dağıntların üzərində rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat qurdular. Qarabağda dövlət sərmayələri
katalizator, qeyri-dövlət sərmayələri isə drayver
olacaq. Təsadüfi deyil ki, bu günlərdə Standard
& Poor’s (S&P) agentliyi Azərbaycanın yerli və
xarici valyutada uzunmüddətli suveren kredit
reytinqini “BB+/B” səviyyəsində təsdiqləyib,
reytinq üzrə proqnozu isə “mənfi”dən “stabil”ə
yüksəldib. Agentlik bunu Qarabağın azad olunması və atəşkəs razılaşmasının imzalanması
nəticəsində təhlükəsizliyin, maliyyə sektorunun
və tədiyyə balansının risklərinin azalması ilə
əsaslandırıb”.
Vüsal Qasımlının fikrincə, iqtisadi artıma
təsir göstərəcək daha iki amil var: “İqtisadiyyatın özünün səmərəliliyi və insan kapitalı.
Prezident İlham Əliyev Qarabağda yeni, daha
səmərəli idarəetmə modelinin anonsunu verdi,
Prezidentin xüsusi nümayəndəliyi institutunun
yaradılması barədə fərman imzaladı, Qarabağ
Dirçəliş Fondu yaradıldı. Bu, inkişafın Qarabağ
modelinin əsasının qoyulmasıdır və uğur qazanıldıqdan sonra Azərbaycanın qalan ərazisində
də tətbiq ediləcək. Qarabağda smart region
yanaşması tətbiq edilir: müasir şəhərsalma,
4-cü sənaye inqilabının çağırışlarına uyğun yanaşma, xarici kapital və ən əsası yeni idarəetmə
modeli. Ermənistan üçün yükə və buxova
çevrilən Qarabağ, Azərbaycan üçün inkişafın
drayveri və ilham mənbəyidir.”

“Xalq qəzeti”

1982-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin
təbliğində göstərdiyi uzaqgörən siyasət məhz Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşada Molla Pənah Vaqifin türbəsinin açılışı ilə bütün mədəniyyət
və ədəbiyyat xadimləri ilə yanaşı, yaradıcı insanların da bir araya gəlməsini
təmin etmişdi. 2021-ci ilin Prezident İlham Əliyev tərəfindən “Nizami Gəncəvi
ili” elan olunması, eləcə də bu ilin ilk səfərini Şuşaya etməsi, habelə yenidən
Üzeyir Hacıbəylinin, Xurşidbanu Natəvanın və Bülbülün ermənilər tərəfindən
güllələnmiş büstlərinin gətirilərək əvvəlki yerlərinə qoyulması Şuşanın tarixi
simasının bərpa olunması ulu öndər tərəfindən mədəniyyət tariximizin inkişafına göstərilən böyük diqqət və qayğının davamıdır.

İdarəetmənin və biznes modelinin
təkmilləşdirilməsi zamanın çağırışıdır
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bu enerji strategiyası ölkəmizin qısa
vaxtda dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası və beynəlxalq mövqelərinin
güclənməsində müstəsna rol oynadı.
“Əsrin müqaviləsi”ndə dünyanın
8 ölkəsinin (Azərbaycan, ABŞ, Böyük
Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç,
Yaponiya və Səudiyyə Ərəbistanı)
13 ən məşhur neft şirkəti (“Amoco”,
BP, “McDermott”, “Unocal”, SOCAR,
“LUKoil”, “Statoil”, “Exxon”, “Türkiye
Petrolleri”, “Pennzoil”, “Itochu”, “Remco”, “Delta”) iştirak etdi. Bununla da
müstəqil dövlətimizin neft strategiyası
və doktrinasının əsası qoyuldu. Bu qlobal layihə Azərbaycanın suveren dövlət
kimi öz təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq,
milli mənafelərini, iqtisadi və strateji maraqlarını müdafiə etmək əzmini bütün
dünyaya göstərdi, dövlət müstəqilliyinin
mühüm təminatına çevrildi.
Yeri gəlmişkən, ilk neft “Çıraq” yatağından 1997-ci il noyabrın 7-də əldə
edilib. “Əsrin müqaviləsi” respublikada
neft hasilatının böyük həcmdə artmasına səbəb olub. 1994-cü ildə həmin
müqavilə imzalanan vaxt Azərbaycanın
tarixində ən aşağı səviyyədə – 9,5 milyon ton olan neft hasilatı 2010-cu ildə
5 dəfədən çox artaraq 51 milyon tona
çatıb. Keçən il isə ölkədə 38,8 milyon
ton neft hasil olunub. Son 26 ildə isə
Azərbaycanın neft istehsalı 4 dəfədən
çox yüksəlib.
Yeni neft strategiyasının
gerçəkləşməsi ilə respublikamızın neft
ehtiyatlarının istismarına böyük həcmdə
xarici investisiya cəlb edilib. O vaxt-

dan bəri “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG)
yatağının işlənməsinə təqribən 35
milyard dollar sərmayə qoyulub. “Əsrin
müqaviləsi”ndən sonra xarici şirkətlər
ilə daha 34 saziş imzalanıb.
Ötən illər ərzində sazişin icrası uğurla reallaşdırılıb. Bu vaxtadək AÇG-dən
hasil edilən 3,8 milyard barreldən çox
neft dünya bazarına əsasən Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) və Qərb Marşrutu
İxrac Boru Kəməri vasitəsilə daşınıb.
Onu da deyək ki, 1994-cü ildə
müqavilə imzalananda təxmin
edilən neft ehtiyatları 511 milyon ton
müəyyənləşdirilmişdi. Hazırda isə
AÇG-də hasil edilməyən, təxminən,
500 milyon ton neft ehtiyatı var. Lakin
bu, hələ son rəqəm deyil. Yataqların
ehtiyatının artması ehtimalı var və
“Əsrin müqaviləsi”nin 2050-ci ilədək
uzadılması ilə bağlı yeni sazişin icrası
müddətində bu rəqəmin daha da artacağı proqnozlaşdırılır.
Respublikamız aparıcı xarici neft
şirkətləri ilə ötən dövr ərzində uğurlu əməkdaşlıq formatı reallaşdırıb.
Tərəfdaşların təşəbbüsü ilə “Əsrin
müqaviləsi”nin yenidən işlənməsi və
sazişin müddətinin 2050-ci ilədək uzadılması da bunun aydın təzahürüdür.
Burada bir məqamı da vurğulayaq
ki, 2006-cı ildən başlayaraq enerji ixracı
nəticəsində Azərbaycana daxil olan
böyük maliyyə resursları sürətli iqtisadi
tərəqqiyə, müasir sosial-iqtisadi və
mədəni infrastrukturların yaradılmasına,
respublika həyatının bütün sahələrinin
yenilənməsinə, iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafına yönəldilib.

Neft strategiyasının uğurlu icrası
nəticəsində əldə edilən vəsait hesabına
regionlarda bütün köklü problemlər həll
olunub, müasir infrastruktur formalaşdırılıb, əhalinin məşğulluq səviyyəsi
yüksəldilib.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti neft-qaz
hasilatı, nəqli və emalı ilə məşğul
olan müəssisədən transmilli şirkətə
çevrilərək, iştirakçısı olduğu beynəlxalq
layihələrdə Azərbaycan Respublikasını
uğurla təmsil edir, ölkənin iqtisadi potensialının güclənməsinə, sosial-iqtisadi
tərəqqisinə, eləcə də milli maraqlarımızın həyata keçirilməsinə mühüm töhfə
verir.
Qlobal iqtisadiyyatda, o cümlədən,
xarici neft bazarında baş verən
prosesləri və qeyri-müəyyənlikləri
nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
korporativ idarəetmə sisteminin və
biznes modelinin təkmilləşdirilməsi
yolu ilə onun beynəlxalq mühitdə
rəqabətədavamlılığı, orta və
uzunmüddətli perspektivdə maliyyə
dayanıqlığı, idarəetmənin, habelə
sərmayələrin effektivliyinin və
aktivlərinin dəyərinin əhəmiyyətli
dərəcədə artırılması əsas çağırışa
çevrilib.
Sənədə əsasən, Dövlət Neft
Şirkətinin (SOCAR) fəaliyyətinə ümumi
rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək,
eyni zamanda, Azərbaycan Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
etdiyi sədr də daxil olmaqla, yeddi
üzvdən ibarət qurumun Müşahidə Şurası yaradılıb.

Prezident İlham Əliyevin söylədiyi kimi,
bu il Şuşada Vaqif poeziya günləri, “Xarı
bülbül” festivalının və böyük tədbirlərin
keçirilməsi ilə bağlı işlərin planlaşdırılması
artıq Qarabağın həm də iqtisadi dirçəlişinin
başlanmasıdır. Təsadüfi deyil ki, dövlət
başçımızın regionlara səfəri çərçivəsində
məhz Şuşanın ardınca Cənubi Qafqazın
ən böyük sənaye şəhərlərindən olan
Sumqayıta səfəri Azərbaycanın dayanıqlı
iqtisadiyyatının inkişafı, habelə daxili
tələbatın tam ödənilməsi istiqamətində vacib
hesab olunan faktları ortaya qoyur.
İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın
öz tarixi simasını bərpa etməsi dünyanın
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının da bu
bölgəyə olan marağını artıracaq. Xüsusilə
İSESCO tərəfindən İslam dünyasının
mədəni mərkəzinə çevrilməsi təklifi

Məzahir ƏFƏNDIYEV,
Milli Məclisinin deputatı

Xəzər dənizində suyun səviyyəsi azalıb
AMEA-nın akademik Həsən
Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Landşaftşünaslıq və landşaft
planlaşdırılması şöbəsini müdiri,
coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Mirnuh İsmayılov Xəzər
dənizində suyun səviyyəsinin
düşməsi barədə açıqlama verib.
Coğrafiya İnstitutunun
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən
məlumatda bildirilir ki, alimin sözlərinə görə,
son 5 ildə Xəzər dənizinin aşağı enməsi prosesi daha da intensivləşib. Bu, iqlimdə baş
verən dəyişikliklər, quraqlıqla əlaqədardır.
Relyefin xarakterindən asılı olaraq
Lənkəranın bəzi yerlərində Xəzərin suyu 2–4
metr çəkilibsə, Nabranda bu məsafə 200, 300
metr təşkil edir, bəzi ərazilərdə isə çəkilmə
daha yüksəkdir. Neftçala sahillərindən tutmuş, Lənkəranın Nərimankənd qəsəbəsinə
qədər olan ərazi relyefdən asılı olaraq bəzi
yerlərdə 2 km-ə qədər geri çəkilib. Abşeron-

dan Muxtadır qəsəbəsinədək olan sahələrdə
çəkilmə özünü daha çox büruzə verir.
Kürdə baş verən məlum səbəblərdən
çayın suyu bu il demək olar ki, Xəzərə çox az
daxil olub. Onsuz da az yağıntılı Xəzər regionunda yağışların miqdarının daha da azalması dənizi səviyyəsinin aşağı düşməsinə
səbəb olub.
M.İsmayılov qeyd edib ki, su çatışmazlığı
yaxın 2-3 il ərzində özünü daha çox büruzə
verəcək.

“Xalq qəzeti”

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

“AzerGold” QSC-də ötən ilin yekunlarına
həsr olunmuş onlayn müşavirə keçirilib

Azərbaycanın dayanıqlı iqtisadiyyatı
Qarabağın inkişafına töhfə verəcək
ona, eyni zamanda, müasir sima da
qazandıracaq. Bu günədək Azərbaycanda
multikultural dəyərlərə əsaslanan dünya
forumlarının və musiqi festivallarının məhz
Qarabağda təşkilinin planlaşdırılması
“Qarabağ Azərbaycandır!” şüarının bir daha
dünyaya çatdırılmasında əsaslı fəaliyyət
olacaqdır.
Bu baxımdan, ölkə başçısı İlham
Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatının idarə
olunmasında yeni zavodların, müəssisələrin
açılmasında iştirakı sosial, iqtisadi və
mədəni sahələrdə də dayanıqlı iqtisadi
gücün olacağına əminlik yaradır.
Vurğulamaq yerinə düşər ki, 2021-ci
il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən
“Davamlı inkişaf üçün beynəlxalq
yaradıcı iqtisadiyyat ili” elan olunmuşdur.
Azərbaycanın da BMT-nin nümunəvi
üzv dövləti olaraq bu təşəbbüsə
qoşulması işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə ardıcıl iqtisadi inkişafın təmin
edilməsi istiqamətində fəaliyyəti daha da
gücləndirəcəkdir.
Beləliklə, mədəni-ictimai və davamlı
iqtisadiyyat qarşılıqlı formada bundan
sonra da Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf
məqsədlərinə uğurla nail olmasında mühüm
rol oynayacaqdır.

Şura qarşısına qabaqcıl təcrübə
və müasir idarəetmə tələbləri
çərçivəsində Dövlət Neft Şirkətinin
fəaliyyətində səmərəliliyi artırmaq,
onun idarə edilməsini müasir korporativ
idarəetmə standartları nəzərə alınmaqla
təkmilləşdirmək kimi mühüm vəzifələr
qoyulub.
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi
(AİH) dövlət başçısı ilə razılaşdırmaqla
SOCAR-ın nizamnaməsinin və strukturunun, illik hesabatların, maliyyə
hesabatlarının, mənfəətinin, habelə
zərərinin bölüşdürülməsinin, dividend
siyasətinin təsdiqi, nizamnamə kapitalının miqdarının müəyyənləşdirilməsini
gerçəkləşdirəcək. Bütün bunlarla
bərabər, AİH qiymətli kağızlarının buraxılması, SOCAR-ın xalis aktivlərinin
dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə
olan xüsusi əhəmiyyətli əqdin, eləcə
də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti
şəxslə dəyəri SOCAR-ın aktivlərinin
5 faizini, eləcə də daha çox hissəsini
təşkil edən əqdin bağlanması haqqında
qərar qəbulunu da həyata keçirəcək.
SOCAR-ın Müşahidə Şurasına
şirkətin uzunmüddətli inkişaf strategiyasını, xərclər və gəlirlər smetasını təsdiq
etmək, onun icrasına nəzarəti həyata
keçirmək və digər səlahiyyətlər verilib.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyevin müvafiq sərəncam ilə Dövlət
Neft Şirkətinin Müşahidə Şurasının
tərkibi də təsdiq edilib. İqtisadiyyat
naziri Mikayıl Cabbarov şuranın sədri
təyin olunub.

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində (QSC) ötən
ilin yekunları və cari ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunmuş onlayn müşavirə keçirilib. Müşavirədə çıxış edən
“AzerGold” QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov
cəmiyyət tərəfindən 2020-ci ilin fəaliyyət planının uğurla yerinə
yetirildiyini, pandemiya şəraitinin çətinliklərinə baxmayaraq ötən
il qarşıya qoyulan vəzifələrin tam icra edildiyini bildirib.

“AzerGold” QSC-dən verilən
məlumatda qeyd olunur ki, ötən il
cəmiyyətin həm istehsalat, həm də
hasilat göstəriciləri plandan daha
artıq olmaqla, 2019-cu ilin nəticələrini
üstələyib. QSC-nin hasil etdiyi qızıl
və gümüşün dünya bazarına ixracı
nəticəsində il ərzində ölkə iqtisadiyyatına ümumilkdə 186,5 milyon manat
həcmində vəsait daxil olub.
Müşavirədə “AzerGold”un ötən
ildə də regionlarda yeni mədənlərin
işə salınması, iqtisadi səmərəliliyin
artırılması istiqamətində fəaliyyətini
davam etdirdiyi vurğulanıb. Yeni

yataqların işlənməsi, eləcə də
əldə olunan müsbət iqtisadi artım
göstəricilərinin daha yüksək dinamika ilə davamlılığının təmin edilməsi
məqsədilə Cəmiyyət tərəfindən ilk
dəfə tədavülə buraxılan 20 milyon
ABŞ dolları həcmində istiqrazların
emissiyası uğurla həyata keçirilib.
Cəmiyyət tərəfindən kəşf olunmuş “Ağyoxuş 1” yatağı 30 noyabr
tarixində istismara verilərək yeni
emal zavodu və müvafiq infrastruktur
qurulmadan istismarına və orada
hasil edilən süxurların Çovdar Emal
Sahəsində (ÇFES) emal edilməsinə

başlanılıb. Bununla da, sözügedən
emal sahəsinin bazasında gələcəkdə
ətrafdakı yeni yataqların istismara
verilməsi ilə genişləndiriləcək Çovdar
Regional İnteqrəolunmuş Mərkəzin
qurulması sahəsində ilk addımın
atıldığı qeyd edilib.
İdarə Heyətinin sədri Cəmiyyət
tərəfindən yeni yataqların istismarına
hazırlıq çərçivəsində ötən il intensiv
kəşfiyyat və tədqiqat işlərinin qrafik
üzrə davam etdirildiyini bildirib. Hesabat dövründə Cəmiyyətin 2020-ci il
üçün fəaliyyət planına uyğun olaraq
perspektiv sahələrdə yeni yataqlarının istismara verilməsi istiqamətində
75 778 metr dərinliyində buruq-qazma işləri icra edilib.
Müşavirədə “AzerGold”un cari
ildə də regionlarda yeni mədənlərin
işə salınması istiqamətində
fəaliyyətini davam etdirəcəyi vurğulanıb. Təsdiqlənmiş plan əsasında
2021-2027-ci illər ərzində müvafiq
olaraq “Ağyoxuş” yatağının növbəti
mərhələlərinin,“Mərəh”, “Narçala”,

həmçinin “Çovdar” yatağının sulfid
mərhələsi üzrə istismarı, o cümlədən
“Tüllallar”, “Filizçay”, “Qaradağ”, “Xarxar”, “Mazımçay” və digər yataqların
istifadəyə verilməsi nəticəsində ölkə
iqtisadiyyatına milyardlarla manat
vəsaitin cəlb ediləcəyi, ümumilikdə
minlərlə yeni iş yerinin açılacağı,
bütün bunların regionların sosial-iqtisadi inkişafına müsbət təsir edəcəyi
vurğulanıb. Bildirilib ki, bu layihələrin
icrası ilə Qapalı Səhmdar Cəmiyyətin
genişmiqyaslı regional mədən
şirkətinə, ölkənin ən böyük qeyri-neft
ixracatçısına çevrilməsi əsas hədəf
kimi qarşıya qoyulub.
Sədr, cənab Prezident İlham
Əliyevin 1 sentyabr 2020-ci il tarixli 2245 nömrəli sərəncamı ilə
Cəmiyyətin fəaliyyət sahələrinə ölkə
ərazisində qara metal filizi yataqlarının tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənilməsi və
idarə olunmasının həvalə edilməsinin
də dövlət başçısı tərəfindən şirkətin
fəaliyyətinə göstərilən yüksək
etimadın nəticəsi olduğunu diqqətə
çatdırıb.
Tədbirin davamında bu
istiqamətdə görülən və planlaşdırılan
işlər haqqında geniş müzakirə aparılaraq Cəmiyyətin Müşahidə Şurasına
təqdim edilməsi məqsədilə 2021-ci
il üzrə ümumi fəaliyyət planı təsdiq
edilib. Müzakirələrin sonunda qaldırılan məsələlərin operativ həlli üçün
müvafiq tapşırıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”

Qarabağ Dirçəliş Fondu azad edilmiş əraziləri
yüksək rifaha malik regiona çevirəcək
Qarabağ Dirçəliş Fondu
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş
ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması, habelə dayanıqlı iqtisadiyyata və
yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə
maliyyə dəstəyinin göstərilməsini,
sərmayələrin cəlb edilməsini, bu
sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığının
inkişaf etdirilməsini, habelə ölkə
daxilində və xaricində zəruri təşviqat
işlərini həyata keçirəcək. Fərmana
əsasən, nizamnamə fondu 1 milyon
manat olan və dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına formalaşan fondun yerlərdə
filialları və nümayəndəlikləri də fəaliyyət
göstərəcək.
Dövlət başçısının bu günlərdə
Şuşaya səfəri də bu məqsədlərin
reallaşması istiqamətində növbəti
addım idi. Azərbaycan ictimaiyyəti
Prezident İlham Əliyevin bu səfərini
böyük maraqla izlədi. Səfər zamanı
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil
yolunun 27-ci kilometrində Füzuli-Şuşa
yolunun, eləcə də Füzuli rayonunda
hava limanının təməllərinin qoyulması
artıq azad olunmuş ərazilərdə bərpa və
yenidənqurma işlərinin uğurla davam
etdiyini göstərirdi.

A

zərbaycan 44 günlük Vətən
müharibəsində şanlı qələbə qazanaraq
təxminən 30 ildən bəri Ermənistanın
işğalı altında qalmış tarixi torpaqlarını azad
etdi. Hazırda isə Prezident İlham Əliyev azad
edilmiş ərazilərin bərpası istiqamətində
konkret qərarlar qəbul etməkdədir. Dövlət
başçısının 19 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı
ilə yaradılmış Qarabağ Dirçəliş Fondu da bu
məqsədə xidmət edir.

Azərbaycan lideri Şuşa
istiqamətində irəliləyərkən yollar boyu
dağıdılmış yaşayış məntəqələrimiz
haqqında ictimaiyyətə məlumat verir,
çəkiləcək yollar, tikiləcək körpülər,
görüləcək işlər barədə danışırdı. Bütün
bunlar, təbii ki, ictimaiyyət tərəfindən
böyük ruh yüksəlkliyi ilə qarşılandı.
Dövlət başçısı böyük qürur hissi ilə
qeyd etdi ki, Füzuli-Şuşa yolunun və
Füzuli Hava Limanının təməli qoyuldu.
Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 2800
metr olacaq hava limanı beynəlxalq
standartlara uyğun infrastrukturla təchiz
ediləcək.

Prezident əminliklə bildirdi: “Böyük qayıdış başlayır, bütün işlərə start
verildi. Əminəm, necə ki, düşməni qısa
müddət ərzində torpaqlarımızdan qovduq – cəmi 44 gün ərzində – bizim tarixi
dədə-baba torpağımız olan Qarabağı
da qısa müddətdə bərpa edəcəyik”.
Dövlət başçısı hərbçilərlə görüşdə
bildirdi ki, noyabrın 8-i – Zəfər Günü
xalqımızın tarixində əbədi qalacaq.
Noyabrın 8-də Azərbaycan xalqı üçün
çox əziz olan qədim Şuşa şəhəri azad
edilib. Şuşanın işğaldan azad edilməsi
böyük qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, milli ruh
sayəsində baş tutub: “Əminəm ki, Şuşa

əməliyyatı aparıcı beynəlxalq hərbi
məktəblərin dərsliklərinə salınacaqdır.
Artıq məndə məlumat var ki, inkişaf
etmiş bir çox ölkələrin mütəxəssisləri
44 günlük Vətən müharibəsinin hər bir
gününü təhlil edirlər. Çünki 44 günlük müharibənin hər bir günü qələbə,
zəfər günüdür. Şuşanın işğaldan azad
edilməsi düşmənə vurulan ən böyük
zərbə idi ”.
Bizim qalib xalq olduğumuzu
deyən dövlət başçısı dedi ki, Şuşaya
müzəffər Azərbaycan Ordusunun Ali
Baş Komandanı kimi gəlib: “Düşmənin
belini qıran ordunun Ali Baş Komandanı
kimi gəlmişəm və burada müqəddəs
bayrağın altında, qəhrəman hərbçilərin
önündə deyirəm ki, biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! Biz Şuşanı
və dağıdılmış bütün başqa şəhər və
kəndlərimizi bərpa edəcəyik. Dağıdılmış bütün tarixi abidələrimizi bərpa
edəcəyik”.

Arzuman MURADLI,
YAP Səbail rayon təşkilatının
sədr müavini, iqtisadiyyat üzrə
fəlsəfə doktoru
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26 yanvar 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar
komitəsinin yaz sessiyasında ilk iclası keçirilib
raq qanun çərçivəsində məsələlərin
həllinə nail olunub. Vətəndaşların şifahi
müraciətlərinə də həssaslıqla yanaşılıb.
Koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizə ilə əlaqədar vətəndaş
qəbulunda elektron və telefon rabitəsi
vasitələrinə üstünlük verilib. Həmin
qəbullarda 167 vətəndaşın müraciəti
dinlənilib və zəruri tədbirlər görülüb.
Sessiya ərzində ölkənin ictimaisiyasi həyatında yaxından iştirak
edən komitə üzvləri parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qruplarla da onlayn

 Yanvarın 25-də Milli
Məclisin İctimai birliklər və
dini qurumlar komitəsinin yaz
sessiyasında ilk iclası keçirilib.
Milli Məclisdən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, videoformatda keçirilən
iclasda Milli Məclis sədrinin müavini, İctimai birliklər və dini qurumlar
komitəsinin sədri Fəzail İbrahimli
payız sessiyasının Vətən müharibəsi
günlərinə təsadüf etdiyini və hər bir
azərbaycanlının həyatında ən yaddaqalan tarixə çevrildiyini qeyd edib.

Vurğulayıb ki, 44 günlük müharibədə
Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin
rəhbərliyi, müzəffər Azərbaycan Ordusunun rəşadəti ilə qazanılan Qələbə
xalqımızın 30 illik nisgilinə son qoyub,
dünya dövlətləri arasında ölkəmizin
yerini və mövqeyini gücləndirib.
Sədr müavini qeyd edib ki,
düşmənlə savaşda Milli Məclisin
rəhbərliyi və hər bir deputatı
müharibənin reallıqlarını dünyaya
çatdırmaq və işğalçı tərəfin yalanlarını
ifşa etmək istiqamətində ciddi fəaliyyət
göstərib. Vurğulayıb ki, müharibə
və pandemiya şəraitinin yaratdığı
çətinliklərə baxmayaraq, payız sessiyasında Azərbaycan parlamenti öz işini
ən yüksək səviyyədə davam etdirib,
qarşıda duran vəzifələr layiqincə yerinə
yetirilib.
Sonra Fəzail İbrahimli 2020-ci ilin
payız sessiyası dövründə Milli Məclisin
İctimai birliklər və dini qurumlar

Azərbaycan və Türkmənistan
prezidentləri tədbirdə parlaq və
dərin məzmunlu çıxışlar ediblər. Hər
iki dövlət başçısının çıxışlarında
səslənən olduqca dəyərli fikir və
təkliflər ölkə ictimaiyyətinin, ziyalıların
dərin razılığına səbəb olub. Çünki
imzalanan sənəd istər iki dost və
qardaş ölkənin enerji sahəsində
əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi,
istərsə də bütövlükdə, regionumuzda
yeni tərəfdaşlığın və tranzit
kommunikasiyalarının inkişaf
perspektivləri baxımından çox

komitəsində görülən işlər barədə hesabatı təqdim edib. Bildirib ki, hesabat
dövründə komitənin 7 iclası keçirilib, 9
məsələyə baxılıb. O cümlədən sessiya
ərzində “Siyasi partiyalar haqqında”
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə
məsələ Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsi ilə birgə videokonfrans
formatında üç oxunuşda müzakirə
edilərək plenar iclasa tövsiyə olunub
və Milli Məclisdə qəbul edilib. Komitə
büdcə zərfinin müzakirəsində də fəallıq
göstərib.
Hesabat dövründə vətəndaşlardan,
idarə və təşkilatlardan daxil olan
242 ərizə və məktuba, müxtəlif xarakterli digər sənədlərə, elektron
poçt vasitəsilə gələn məktublara
komitədə baxılıb və tədbir görülməsi
üçün aidiyyəti qurumlara 220 məktub
göndərilib. Ərizələrin əksəriyyəti ilə
bağlı müvafiq icra strukturları və
təşkilatlarla telefon əlaqəsi saxlanıla-

qaydada müxtəlif görüşlər keçiriblər.
Hesabatın müzakirəsində komitə
sədrinin müavini Sahib Alıyev, deputatlar Cavanşir Paşazadə, Ceyhun
Məmmədov, Azər Badamov, Anar
İsgəndərov rəy və təkliflərini bildiriblər.
Payız sessiyası dövründə görülmüş
işlər müsbət dəyərləndirilib. Çıxışlarda vurğulanıb ki, Vətən müharibəsi
günlərində ölkədəki bütün siyasi
partiyalar vahid amal ətrafında birləşdi
və Prezidentin siyasətini, xalqın
mənafeyini dəstəklədi.
Hesabat məqbul sayıldıqdan sonra
komitə sədri Fəzail İbrahimli 2021ci ilin yaz sessiyası üçün nəzərdə
tutulmuş iş planı barədə məlumat
verib. Həm qanunvericilik fəaliyyətini,
həm də müxtəlif səpkili tədbirlərin
təşkilini nəzərdə tutan iş planı iclasda
səslənmiş təkliflər nəzərə alınmaqla
qəbul edilib.

M

əlum olduğu kimi, Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə
Türkmənistan Hökuməti
arasında anlaşma memorandumunun
imzalanması ilə bağlı Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə
Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov arasında
videokonfrans formatında görüş
keçirilib.

“Dostluq” yatağı ilə bağlı sənəd ölkələrimizi və
xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıracaq

əhəmiyyətlidir. Memorandum həm də
Xəzər ekvatoriyasında yeni tərəfdaşlıq
və əməkdaşlıq platformasının
yaradılması ilə əlamətdardır.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tədbirdəki
çıxışında qeyd edib ki, sənəd böyük
tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
Azərbaycan və Türkmənistan ilk dəfə
olaraq Xəzər dənizindəki yatağın
mənimsənilməsi üzrə birgə işə başlayır
və bu yataq, həmin yataqdakı iş
ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da
yaxınlaşdıracaq, həm Türkmənistan,
həm də Azərbaycan xalqlarına xeyir
gətirəcək.
Dövlətmizin başçısı sonra
demişdir: “Bugünkü imzalama
Xəzərin karbohidrogen resurslarının
mənimsənilməsində yeni səhifə

açır. Bu layihə ölkələrimizin, habelə
qonşularımızın enerji təhlükəsizliyinin
möhkəmlənməsinə şərait yaradacaq.
Bu layihə ixrac üçün böyük imkanlar
açır, ona görə də xalqlarımızın rifahının
yüksəlməsinə şərait yaradacaq.
Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəmmədov, öz növbəsində,
sənədi yüksək dəyərləndirib. Bildirib
ki, anlaşma memorandumu enerji
sahəsində əməkdaşlığın və qarşılıqlı
anlaşmanın möhkəmlənməsinə, iki
nəhəng enerji dövlətinin çox zəngin
birgə potensialının üzə çıxarılmasına,
Xəzər dənizi regionunda davamlı
energetikanın, geniş qarşılıqlı faydalı və
beynəlxalq tərəfdaşlığın inkişafı üçün ən
əlverişli şərait yaradılmasına yönəlib.
Məni sevindirən həm də odur ki,
çox hörmətli dövlət başçılarımızın
vurğuladığı kimi, bundan sonra

Azərbaycan və Türkmənistan dövlətləri
və xalqları arasında bütün sahələrdə, o
cümlədən humanitar sahədə əlaqələr
güclənəcək. Azərbaycan və türkmən
xalqlarını qədim tarixi və mədəni
ənənələr birləşdirir. Ölkəmizin təmsil
etdiyi vətəndaş cəmiyyəti fəalları da bu
sahədə çox iş görə bilər və görməlidir.
Sonda bir daha vurğulamaq
istəyirəm. “Dostluq” yatağı ilə bağlı
imzalanan mühüm sənəd iki qardaş xalq
arasında möhkəm və etibarlı dostluq
körpüsü qurur. Biz birlikdə daha güclü
və qüdrətli olacağıq. Fikrimcə, qardaş
türk dövlətlərinin hər birinin güclənməsi,
bütövlükdə türk dünyasının güclənməsi
deməkdir.

Habil NİFTALI,
“Optimist” Sosial Problemlərin
Həllinə Yardım İctimai
Birliyinin sədri

Azərbaycanda koronavirusdan 273 nəfər sağalıb,
57 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 273 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 57
yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata
görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 11
nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 229 min 32 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 220 min 565 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 3093 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 5374
nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 364 min 809 test aparılıb. Bugünkü
test sayı isə 3257-dir.

“Xalq qəzeti”

Səməd Seyidov: Ermənilərin AŞPA-da Azərbaycanla
bağlı əsassız iddiaları tamamilə iflasa uğradı
 Ermənilər AŞPA-nın qış sessiyasına yeni təxribatlarla
gəlmişdilər. Hətta sessiyanın gündəliyi ilə bağlı təxribatlara
cəhd etmişdilər. Onlar Azərbaycanla bağlı birbaşa məsələ
qaldırmışdılar, ancaq bu cəhdləri tamamilə iflasa uğradı. Əvvəlcə
AŞPA-nın Bürosunda, sonra isə Parlament Assambleyasında
onların irəli sürdükləri məsələ heç müzakirəyə belə təqdim
edilmədi.
Bu fikirləri Azərbaycanın AŞPA-dakı
nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd
Seyidov müsahibəsində deyib.
Səməd Seyidov bildirib ki,
Ermənistan nümayəndə heyətinin
üzvləri hələ də təxribatlardan əl
çəkmirlər.
“Bizim nümayəndə heyətimiz
qürurludur. Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər
ordumuzun torpaqlarımızı işğaldan
azad etməsindən sonra ilk sessiyadır ki,
iştirak edirik. Qalib ölkənin nümayəndə
heyəti kimi sessiyada qürurla iştirak edirik. Bu hissi bizə yaşadanlara təşəkkür
edirik”, – deyə o, qeyd edib.
Səməd Seyidov qeyd edib
ki, nümayəndə heyətimiz dünya
ictimaiyyətinə, AŞPA parlamentarilərinə
həqiqətləri çatdırır, konkret olaraq faktları göstərir. Ona görə də erməni tərəfi
başa düşməlidir ki, təkcə Azərbaycanla
bağlı deyil, ümumiyyətlə, beynəlxalq
səviyyədə yürütdükləri siyasət iflasa
uğrayır. Onlar bu barədə nə qədər tez
düşünsələr, bir o qədər də tez sabitlik və böhrandan çıxmaq haqqında
düşünməyə vaxtları olacaq. Əkstəqdirdə, gərginlik, mövcud vəziyyət
Ermənistanı daha dərin böhrana salacaq.
Ermənilər başa düşmürlər ki,

Azərbaycan öz torpaqlarında müharibə
aparıb. AŞPA-nın Bürosu, eləcə də
Parlament Assambleyası yaxşı bilir
ki, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edib. Bir qarış belə başqa
torpaqlara, Ermənistan ərazisinə
müdaxilə etməyib. Ermənistan
nümayəndə heyətinin Azərbaycanla
bağlı səsləndirdiyi böhtanlar hamıya
məlumdur. Hər kəs bilir ki, Azərbaycan
BMT-nin sənədlərini, elə Avropa Şurasının özünün 1416 saylı qətnaməsini
yerinə yetirib, beynəlxalq qanunu
regiona gətirib. Beynəlxalq qanuna qarşı
çıxan bir ölkə var ki, o da Ermənistandır.
Buradakı parlamentarilər beynəlxalq qanunu hansı tərəfə çəksələr də, ona qarşı
çıxa bilməzlər. Ona görə də erməni
nümayəndələrin cəhdlərini rədd etmək
normaldır. Həmçinin Ermənistanın
destruktiv siyasəti artıq hamıya bəllidir.
Bizim torpaqlarımız işğal altında olanda
da bizi ittiham edirdilər. İndi uduzanda,
torpaqlarımızdan qaçanda da bizi ittiham edirlər. Artıq yetər. Bizi yox, özlərini
ittiham etməlidirlər. İşğal siyasətləri onları bu böhrana salıb. Təbiidir ki, AŞPA
deputatları bunu yaxşı başa düşür və
dərk edirlər.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
rəhbəri vurğulayıb ki, ermənilərin
müharibə əsirləri ilə bağlı irəli sürdükləri

əsassız iddialar tamamilə iflasa uğradı. Bu iddialara heç baxılmadı, çünki
belə məsələlərlə bağlı qurumun xüsusi məruzəçisi var. O məruzəçi belə
məsələlərə ətraflı şəkildə baxmaq
imkanına malikdir. Ancaq unudulmamalıdır ki, ötən il noyabrın 10-da hərbi
əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı
razılıq əldə edilib. Ermənistan isə bu
razılaşmadan bir ay sonra – dekabrın
15-də əsir kimi qələmə verdiyi hərbi
diversantları Azərbaycanın nəzarətində
olan ərazilərə göndərib. Ermənistan
hərbi əməliyyatların dayandırılmasından
sonra yenidən əsgərləri Azərbaycan
ərazilərinə göndərir. Bu faktı gizlətmək
mümkün deyil. Ermənilərin bu diversantları müharibə əsirləri kimi təqdim
etmək cəhdləri alınmayacaq, çünki onlar
cinayətkarlardır. Azərbaycan beynəlxalq
konvensiyalardan irəli gələn addımları
atır və atacaq.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq

Səməd Seyidov: AŞPA-dakı bəzi qrupların gərginliyi
səngiməyib, onlar vəziyyəti qızışdırmağa çalışırlar
 Bu gün burada danışmaq böyük şərəfdir. 20 ildir bu
təşkilatda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə ölkəmizi təmsil edirik.
20 il əvvəl Azərbaycan bu təşkilata üzv olanda, böyük ağrıları var idi,
torpaqları işğal altında idi. Bu illər ərzində burada ədalətsizliklərlə
üzləşmişik, onun şahidi olmuşuq. Bu illər ərzində ərazilərimizlə
bağlı ədalətin bərpa edilməsinə çalışmışıq. Həmişə Avropa Şurasına
böyük ağrılarla gəlmişik. Bu gün son dərəcə qürurluyam, əraziləri
ilə bağlı ədaləti, ərazi bütövlüyünü bərpa edən ölkənin nümayəndəsi
kimi fəxr edirəm.
Bu fikirləri ölkəmizin AŞPA-dakı
nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd
Seyidov qurumun qış sessiyası
çərçivəsində qurumun monitorinq prosedurlarının inkişafına dair müzakirədə
bəzi deputatların qərəzli çıxışlarına
qarşı səsləndirib.
Qeyd edib ki, Monitorinq Komitəsinin

rolu getdikcə daha vacib olur.
“Bu gün artıq müharibə haqqında düşünməməliyik. Azərbaycan və
Ermənistan arasında sülh razılığı imzalanıb. İndi etimadın bərpası haqqında
düşünməliyik. Yeni atmosfera yaratmaq
haqqında düşünməliyik. Regionumuza
Avropa Şurasının dəyərlərini gətirməliyik.

Ancaq təəssüf olsun ki, bəzi qrupların gərginliyi hələ də səngiməyib. Onlar
vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar.
Mövcud sülh prosesinə maneələr
yaratmağa çalışırlar. Bu kontekstdə
düşünürəm ki, c-b Jensen tərəfindən
təqdim edilən münaqişə ilə bağlı məruzə
müəyyən tarazlığa xidmət edir. Bu çox
vacibdir. AŞPA-dakı həmkarlarımdan,
dostlarımdan xahiş edirəm ki, belə
tarazlığı qoruyub saxlasınlar.
Tərəfkeşlikdən yayınsınlar. Yalnız
tarazlığa riayət etməklə iki xalq arasında
körpü yaratmaq olar”, – deyə S. Seyidov
vurğulayıb.

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq

Fövqəladə Hallar Nazirliyi dağlıq ərazilərdə yaşayan və
dağlara səfər edən insanlara müraciət ünvanlayıb
 Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) dağlıq ərazilərdə yaşayan
və dağlara səfər edən insanlara müraciət edib.
FHN-in mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a daxil olan
müraciətdə bildirilib ki, qışda qarın yağması ilə təbiətin
ağ örpəyə bürünməsi ətrafda
gözəl mənzərə yaratmaqla
yanaşı, bir sıra hallarda insan
həyatı və sağlamlığı üçün ciddi
təhlükə mənbəyinə çevrilir. Belə
ki, bəzən insanların müxtəlif
məqsədlərlə, o cümlədən ov
etmək, təbiət gözəlliyinin dadını
çıxarmaq və s. üçün yaşayış
yerindən uzaqlaşaraq qarla örtülmüş
yüksək dağlıq və meşəlik ərazilərə üz
tutması sonda arzuolunmaz nəticələrə
gətirib çıxara bilir. Bu zaman qış aylarında dağlıq ərazilər üçün xarakterik olan
qar uçqunu, yolu azma, vəhşi heyvanların hücumu və s. insan həyatı və
sağlamlığı üçün real təhlükə yaradır.
FHN qeyd olunanları nəzərə alaraq,
xüsusilə dağlıq ərazilərdə yaşayan,
eləcə də dağlara səfər edən insanlara rəsmi qurumların hava şəraiti ilə
bağlı proqnozlarına diqqət yetirməyi,
şaxtalı havada mümkün qədər yaşayış məntəqəsini tərk etməməyi,
belə bir zərurət yarandıqda hərəkət
istiqaməti barədə yaxınlarını əvvəlcədən
məlumatlandırmağı və üzərində müvafiq rabitə vasitəsi (mobil telefon və s.)
götürməyi, hərəkət avtomobillə olduqda

avtomobilin texniki göstəricilərinin fəslə
uyğunluğunu və kifayət qədər yanacaq
ehtiyatını təmin etməyi, fəslə uyğun
geyinməyi, nabələd olduqları məkanlara
yaxınlaşmamağı və belə bir hərəkət
marşrutu seçməməyi, olduqları yerlərdə
xəbərdaredici və qadağanedici nişanların tələblərinə əməl etməyi, qar uçqunu
ehtimalı olan yerlərdən, o cümlədən dik
yamaclardan kənar gəzməyi, hava qaralana kimi mütləq yaşayış məntəqəsinə
geri dönməyi tövsiyə edir. Həmçinin
yadda saxlamaq lazımdır ki, ilk baxışdan aldadıcı görünsə də, günəşli havada qar uçqununun başvermə ehtimalı
daha da artır.
Məlumatda qeyd olunub ki, qar uçqununun baş verməsi halında aşağıdakı
qaydalara əməl etmək lazımdır:
– qar uçqunu xeyli yüksəklikdə

başlayıbsa, dərhal qaçaraq onun yolu
üstündən kənara çıxmağa çalışın, yaxınlıqdakı qayanın çıxıntısı altında
gizlənin;
– uçqundan qaçıb qurtarmaq
mümkün deyilsə, çanta və bu
kimi digər əşyaları kənara atın,
çömələrək dizlərinizi qarnınıza
sıxıb bədəninizi axının hərəkət
istiqamətinə yönəldin.
Uçqun sizi yaxalayıbsa:
– nəfəs yollarını qardan qorumaq üçün ağız və burnunuzu şərf,
əlcək, yaxud paltarın yaxalığı ilə
örtün;
– qollarınızla suda üzən kimi
hərəkət edərək uçqunun səthinə və ya
kənarına çıxmağa çalışın;
– axın dayandıqda qar altında rahat
nəfəs almaq üçün qollarınızla döş
qəfəsi və üz ətrafında boşluq yaratmağa
çalışın;
– uçqunun səthinə tərəf hərəkət
etməyə çalışın (səthin harada olduğunu
ağızdan axan selikin istiqamətinə görə
təyin etmək olar);
– qar altından müstəqil çıxa
bilmirsinizsə, qışqırmaq və sair
hərəkətlər etməyin. Bu, sizin qüvvənizi,
ətrafınızdakı oksigeni və istiliyi azaldır.
– soyuqqanlılığınızı itirmədən
xilasediciləri gözləyin, yuxuya getməyin.
“Unutmayın, qaydalara biganəlik –
həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı
112-yə zəng edin!”, – deyə FHN-in
məlumatında diqqətə çatdırılıb.

FHN mətbuat xidmətinin məlumatı
 25 yanvar 2021-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
“112” qaynar xəttinə Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 27-ci məhəllə
adlanan ərazidə uçqunla nəticələnən partlayış hadisəsinin baş
verməsi barədə məlumat daxil olub.
Dərhal əraziyə FHN-in müvafiq
qüvvələri cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti
qiymətləndirilərkən məlum olub ki,

uçqun ikimərtəbəli fərdi yaşayış evində
baş verib, partlayış dalğasının təsirindən
yaxınlıqdakı binaların şüşələri sınıb.

FHN-in əməkdaşları tərəfindən operativ
olaraq biri qadın və biri uşaq olmaqla
iki nəfər xilas edilərək aidiyyəti üzrə
təhvil verilib. Dağıntı altında qalan şəxs
və ya şəxslərin olması ehtimalı nəzərə
alınaraq axtarış-xilasetmə əməliyyatı
davam edir.
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26 yanvar 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Azadlıq təşnəsi və
milli özünüdərk günü
SSRİ-nin süqutu, dünyada gedən
soyuq müharibə ideya qarşıdurmasının partlayış həddində baş vermiş
20 Yanvar faciəsi azadlıq şüarlarını
müstəqilliyimizin əbədi paradiqmasına çevirdi. Elmi ədəbiyyatda çox
zaman soyuq müharibənin bitməsi
kimi xarakterizə olunan bu dövrü
(1989-1991) həm də, soyuq müharibə
qarşıdurması dinamikasında kulminasiya həddi kimi də qiymətləndirə bilərik.
Məhz bu kulminasiya həddində baş
verən yeni partlayış dalğası ilə bir çox
xalqlara qarşı təhdidlər dövrü başlandı.
20 Yanvar hadisəsi də məhz belə bir
dövrdə xalqımıza qarşı törədilmiş faciəli
hadisə oldu.
Müqayisəli metodlarla biz bir neçə
məsələnin bu prosesdə şahidi oluruq:
dünyada qlobal meyillər yeni dalğa ilə
başlanır, keçmiş SSRİ dağılır, müstəqil
respublikaların yaranması prosesi artır,
xalqlar sovet insanı təfəkkürünü daşımaqdan imtina edərək, milli özünüdərk
prosesləri mərhələsinə qədəm qoyurlar. Xalqların milli özünüdərk, milli
özünüidarə prosesinə daxil olması
həm sovet rəhbərliyinin müəyyən
dairələri, eyni zamanda, digər xarici
qüvvələr tərəfindən qəbul edilməz olur.
İqtisadi-coğrafi, geosiyasi amillərin
həssas nöqtəsi olan Azərbaycana
dünya maraqları həm çökməkdə
olan Sovet İttifaqından, həm də diğər
istiqamətlərdən daxil olmağa başlayır.
Azərbaycana qarşı həm də gizli və açıq
yollarla ərazi iddiaları planları qurulur.
Mürəkkəb, həm də tarixi təzadlarla dolu
bir dövr başlanır. Bu dövrdə Azərbaycan
xalqı öz müstəqilliyini, keçmiş sovet
respublikaları sistemindən ayrılmaq
istəyini ortaya qoymaq yolunda, həm
də Azərbaycanın tarixi torpaqları olan
Dağlıq Qarabağın ermənilər tərəfindən
təhdidlərinə cavab olaraq bir araya
gəldi. Tarixə xalq hərəkatı kimi daxıl
olan həmin dövr sosial-siyasi, dini-etnik
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
bütün azərbaycanlıları birləşdirdi. 44
günlük müharibədə bu birliyin ən yeni
tarixi səhifəsi yazıldı. Daha doğrusu,
Vətən müharibəsində şəhid olmuş
qəhrəmanlarımız 20 Yanvardan
başlanan müstəqillik amalımızın yeni
salnaməsini yazdı.
20 Yanvar hadisəsi yalnız tarixi
faciə deyildir. Müqayisələr göstərir
ki, insanların müstəqillik, azadlıq,
vətənpərvərlik uğrunda bir araya
gələrək verdikləri qurbanlar, bu zaman
yaşadıqları faciələr gələcək nəsillər
üçün qürur, iradə, ideoloji prioritet
prinsiplərini də müəyyənləşdirmiş olur.
20 Yanvar hadisəsi də ölkəmizin yeni
tarixində məhz belə hadisələrindəndir.
Bu gün həmin hadisəni anan hər bir

Ölkəmizin ictimai-siyasi həyatına 20 Yanvar faciəsi kimi
daxil olmuş bu günün xalqımızın milli yaddaş fəlsəfəsi, m
 illi
özünüdərk prosesində özünəməxsus yeri vardır. Ən yeni
tariximizdə bir sıra tarixi hadisələr vardır ki, bunlar xalqımızın
milli mənlik şüurunda, həmçinin azərbaycançılıq ideya
təfəkküründə dərin və əbədi iz qoymuşdur. Bu gün möhtərəm
Prezidentimiz, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ordumuzun Vətən müharibəsi qələbəsinın ideoloji
təməlində həm də 20 Yanvar faciəsindən başlanan milli birlik,
azərbaycançılıq, dövlətçilik amalları dayanır.

Azərbaycan vətəndaşının qəlbində
bu amallar yaşayır: Azərbaycanazərbaycançılıq, Vətən-vətəndaşlıq,
dövlət-dövlətçilik, milli iftixar- milli
qürur... Deməli, bu kimi prioritet amalları özündə yaşadan faciə qurbanları
həmişə iftixar yerimiz, həmin hadisə
isə anım günümüz, hüzn günümüz
olmaqla bərabər məqsədlərimizin,
dövlətçiliyimizin, azərbaycançılığımızın
gələcək uğurlarının və möhkəmliyinin
ideoloji təməl prinsiplərindəndir.
20 Yanvar hadisəsi, eyni zamanda, həm ümumxalq faciəsi, həm də
müstəqillik, istiqlal uğrunda xalqımızın apardığı milli azadlıq hərəkatının
zirvəsi kimi Azərbaycan tarixinə
həkk olunmuşdur. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin söylədiyi kimi, “bu
təcavüz xalqımızı mənəvi cəhətdən
çox sarsıtsa da, itkilərə məruz qoysa
da, onun mənliyini tapdalaya bilmədi,
qürurunu sındıra bilmədi, qəhrəmanlıq
salnaməsinə yeni bir səhifə kimi
yazıldı”. Doğrudan da 20 Yanvar
hadisəsi ərəfəsi və bu hadisədən
sonrakı dövr göstərdi ki, 70 il sovet
sistemində yaşamasına baxmayaraq,
azərbaycanlıların vətəndaşlıq anlamı
təfəkkürünü çərçivəyə salmaq mümkün
olmamış, xalqımız tarixi yaddaş və

milli özünüdərk keyfiyyətlərini qoruyub
saxlamışdır.
Müasir Azərbaycan tolerant, multikultural ölkədir. Müasir azərbaycanlı
multikultural düşüncənin, tolerant
təfəkkürün daşıyıcısıdır. Bu fəlsəfənin
mahiyyətində dayanan tolerantlıq bu
gün Azərbaycanın siyasi kursunun prioritet paradiqmalarındandır. Bu prinsipin
məğzində dayanan multikulturallıq bu
gün Azərbaycanın dövlət siyasətinin
ana xəttində mühüm məsələlərdəndir.
20 Yanvar hadisəsində ölkəmizdə yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi şəhidlik
zirvəsinə yüksəlmiş, hər bir etnosun
azərbaycançılıq, vətənpərvərlik amalı
möhkəmlənmişdir.
20 Yanvar hadisəsi yalnız ümumxalq hüzn günü deyildir. Bu gün
həm də Azərbaycan vətəndaşının
səsinin dünyaya haray çəkdiyi gündür. Bu faciəli hadisəyə ilk olaraq öz
münasibətini bildirən ümummilli lider
Heydər Əliyev olmuşdur. Belə ki, ulu
öndər 1990-cı il yanvarın 21-də faciə
ilə əlaqədar Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyində keçirilən
yığıncaqda çıxış edərək bu hadisəni
törədən şəxslərin hərəkətini kəskin
şəkildə pisləmiş, bu hadisəni hüquqa, demokratiyaya yad, humanizmə
zidd hesab etdiyini bildirmişdir. Həmin

Şuşada müasir təhsil strukturu yaradılır
Bunu Şuşa Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Təvəkkül Əliyev dedi.
Məlumat üçün bildirək ki, T.Əliyev 1959 cu ildə Şuşada anadan
olmuşdur. 1981-ci ildə Xankəndi Pedoqoji İnistitunu riyaziyyat ixtisası üzrə bitirmiş, 1981–1991-ci illərdə Şuşa Rayon Şırlan kənd və
Şuşa şəhər 3 nömrəli məktəblərdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor
müavini, 1991–1996-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Şuşa şöbəsində baş müəllim, 1991-ci ildən 2008-ci ilədək Şuşa
Rayon Təhsil Şöbəsində aparıcı məsləhətçi vəzifələrində işləmişdir.
2008-ci ildən Şuşa Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiridir. Əməkdar
müəllimdir.
Təvəkkül müəllim deyir ki, işğaldan əvvəl
Şuşada mükəmməl təhsil sistemi mövcud idi.
Şuşa rayonunda 1992-ci ilin may ayınadək 23
ümumtəhsil məktəbi (onlardan biri fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəb idi, əlavə 2
internat məktəb və bir xüsusi internat məktəb)
fəaliyyət göstərmişdir. Bundan əlavə, Şuşa
şəhərində Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filialı, ADNA-nın şöbəsi, dörd orta ixtisas məktəbi,
bir texniki-peşə məktəbi, bir Meşə Sağlamlıq
Məktəbi, 7 məktəbəqədər, 6 məktəbdənkənar
təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir.
Ümumtəhsil müəssisələrində 4500-ə yaxın
şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 565 müəllim məşğul
olmuşdur. İşğaldan sonra həmin ümumtəhsil
müəssisələrindən 21-i yenidən Bakı, Mingəçevir
şəhərlərində və Ağdam, Bərdə, Göyçay, İsmayıllı, Qəbələ rayonlarında fəaliyyətə başlamışdır.
Hazırda 21 ümumtəhsil və 2 məktəbdənkənar
təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu təhsil
müəssisələrində 5300 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə
580-ə yaxın müəllim məşğul olur.
Kollektivimiz cənab Prezidentin Şuşanın
dirçəldiləcəyi ilə bağlı çıxışlarını dinləyərkən,
həqiqətən, böyük qürur hissi keçirir. Şuşalılar bu
günü 28 ildir ki, səbirsizliklə gözləyirdilər.
Biz yaxşı bilirik ki, bədnam erməni vandalları
bu şəhərdə çox şeyi yerlə-yeksan ediblər. O
cümlədən, məktəblərimizi, muzeylərimizi , tarixi
və dini abidələrimizi dağıdıblar. Biz bu yaxınlarda cənab Prezidentin, Birinci vitse-prezidentin
və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla xanım Əliyevanın Şuşaya səfərlərini
televiziya vasitəsilə diqqətlə izlədik. Şuşanı
gəzdilər, Cıdır düzündə oldular. Bu, çox qürurverici bir səhnə idi. Şuşada olarkən etdiyi çıxışla
Ali Baş Komandan dünyaya mühüm mesajlar
verdi.
Dövlət başçımız dedi: “Biz bu şəhəri bərpa
edəcəyik. Mənim göstərişimlə böyük bir qrup
ezam edildi, bütün təhlil aparıldı. Dünən mənə
ilk dəfə olaraq məruzə edildi, artıq müvafiq
göstərişlər verilibdir. Yaxın zamanlarda biz Şuşanın bərpasını planlı şəkildə təmin edəcəyik.
Əlbəttə ki, bundan sonra biz Şuşanı göz bəbəyi
kimi qorumalıyıq. Bizim hərbçilərimiz, bizim

qəhrəman övladlarımız Şuşanı qoruyacaqlar
ki, düşmən heç bu tərəfə baxmağa özündə
cəsarət tapmasın. Mən demişəm ki, əgər kimsə
Ermənistanda revanş haqqında düşünürsə, o,
bizim dəmir yumruğumuzu bir daha görəcək. Bu
dəmir yumruq onların belini qırdı, onların başını
əzdi. Əgər bizə qarşı hər hansı bir təxribat
törədilərsə, cavabımız çox sərt olacaq, çox
peşman olacaqlar və yenə də acı məğlubiyyətlə
üzləşəcəklər”.
Bəli, Şuşada təhsilin müasir strukturunu
yaradacağıq. Orta ümumtəhsil məktəblərimiz,
kolleclərimiz, ali təhsil müəssisələrmizi öz
fəaliyyətlərini tezliklə bərpa edəcəklər. Prezidentimizin çağırışına cavab olaraq bütün şuşalılar öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar. Şuşada
elə bu il “Xarı bülbül” beynəlxalq festivalı, Vaqif
poeziya günləri keçiriləcək. Məktəblilərimiz də
bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər.
Şuşalılar Vətən, yurd sevən insanlardır. Onlar əvvəlkidək bu torpağı cənnətə çevirəcəklər.
Bu gün Şuşa etibarlı əllərdədir. Ona heç bir
düşmən təxribatı yaxın düşə bilməz. Cənab
Prezident də dedi ki, heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Bundan sonra həmişə
belə olacaq. Azərbaycan Ordusu, xüsusi
təyinatlılar, bizim qəhrəman övladlarımız, hərbi
birləşmələrin döyüşçüləri Şuşanı və azad edilmiş bütün torpaqları göz bəbəyi kimi qorumalıdırlar ki, düşmən bir daha belə cəhd etməsin.
Cəhd edərsə, axırları lap pis olacaq.
Əslində, bunu düşmən də yaxşı bilir. Onlar
bilirlər ki, bir kimsə bu torpağa xain baxsa,
“dəmir yumruq” onu məhv edəcək. Azad Şuşamız etibarlı əllərdədir.
Noyabrın 8-də Prezident İlham Əliyev
Şəhidlər xiyabanından Azərbaycan xalqına
Şuşanın azad edilməsi müjdəsini verərkən
çıxışının sonunda demişdir: “ Əziz Şuşa, sən
azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa,
biz səni dirçəldəcəyik!”
Bu gün eyni sözləri təkrarlayıram: Şuşa
bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!

Qələmə aldı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Gömrük Akademiyasının
yaranmasının 9 ili tamam olur

andan başlayaraq, gedən proseslər
bütün dünya qarşısında Azərbaycan
vətəndaşı üçün müstəqillik ideallarının
nə qədər mühüm dəyərlər olduğunu
göstərməkdədir.
20 Yanvar şəhidlərinin anım günü
milli qürur mənbəyimizin, dövlətçilik
maraqlarımızın bir daha bəyan olduğu məqamdır. Belə ki, 20 Yanvar
hadisəsi zamanı şəhid olan insanlarımızın, xalqımızın nümayəndələrinin
anım anı və illər keçdikcə bu faciəli
günün, həm də əziz xatirənin daha da
kütləviləşməsi, daha böyük izdihamla
müşayiət olunması onu göstərir ki,
xalqımız ölkəmizin ərazi bütövlüyü
yolunda, müstəqillik yolunda, dövlətçilik
ənənələrinin möhkəmliyi uğrunda
birgədir, mütəşəkkildir. Dövlətimizin
tolerant ideoloji kursunun təməlində
həm də, xalqımızın 20 Yanvar hadisəsi
kimi çətin anlarda göstərdiyi milli birlik
və azərbaycançılıq ideyası dayanır.
Dünya artıq özünün yeni qlobal
epoxasını yaşayır. Təəssüf ki, bir çox
münaqişə ocaqlarının davam etməsi
dünyanın bəzi dairələri üçün hələ də
maraqlıdır. Yalnız müstəqillik, azadlıq,
milli birlik, dövlətçilik maraqları ətrafında
sıx birləşən xalqların dünyanın ideoloji, bioloji təhdidlərindən qorunması
mümkündür.
Milli birlik bu gün həm də dünyanı
bürümüş pandemiya təhdidlərindən
qorunmaq yolunda prioritet istiqamət olmalıdır. Yalnız tarixi keçmişi zəngin olan
xalqların faciəli məqamlarla üzləşməsi
zamanı göstərdiyi qətiyyət və iradə hesabına dünyanın inkişafının yeni səhifəsi
açılır. Bu gün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinın hərbi-diplomatik uğurları
nəticəsində Ermənistanın ərazilərimizdə
formalaşdırdığı hərbi xunta rejiminin
darmadağın edilməsi həm də regionun
inkişafı üçün yeni sosio-mədəni, iqtisadı
perspektivlərin təməlini qoydu. Bu gün
Azərbaycan iqtisadi baxımdan dünyanın
inkişafında yeni səhifə açan ölkədir. Yalnız iqtisadi baxımdan deyil, mədəni, humanitar aspektdən də bu belədir. Sosiomədəni kontekstdə mədəniyyətlərin
dialoq axtarışlarının müzakirə evi kimi
qəbul edilən ölkəmiz həm də tolerantlıq
fəlsəfəsini özünün və müttəfiqlərinin
ideoloji prioritetinə çevirərək, 20 Yanvar
şəhidlərinin amallarını yaşadır və
möhkəmləndirir.

Hüseyn İBRAHIMOV,
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi,
fəlsəfə doktoru

Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Masallı rayonunda da COVID-19 pandemiyasının yayılmasına qarşı
ciddi mübarizə tədbirləri müntəzəm həyata keçirilir.
Məqsəd infeksiyanın tezliklə aradan qaldırılması,
əhalinin bu ümumbəşəri bəladan birdəfəlik qurtarması
və normal həyat axarının tam bərpa olunmasıdır.

Koronavirusa qalib
gəlmək əzmi güclüdür

Ümumilikdə, rayon üzrə 13995 nəfərdən koronavirusla bağlı
yaxma götürülüb. Bu günlərdə GEM və rayon Dezinfeksiya
Stansiyası tərəfindən növbəti dəfə rayon icra hakimiyyəti, rayon
mərkəzi xəstəxanası, mərkəzi poçt binaları, 5 bankın qarşısı, 9
terminal, 14 bankomat, kiçik ticarət obyektləri və fərdi yaşayış
evləri dezinfeksiya olunub. Hazırda dezinfeksiya işləri davam
etdirilir.
Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə rayon icra
hakimiyyəti başçısının tapşırığına əsasən, Masallı şəhərində 80
nəfərdən ibarət 20 mobil qrup yaradılmışdı. RİH, polis şöbəsi,
YAP rayon təşkilatı, Heydər Əliyev Mərkəzi, təhsil şöbəsi, Gənclər
və İdman idarəsi, “Gənclər evi” sosial xidmət mərkəzi, Gənclərin
İnkişaf və Kariyera Mərkəzinin gənc könüllülərinin birləşdiyi bu
qruplar vaxtaşırı reydlər keçirib, geniş təbliğat işləri aparıblar. Rayonun 2 qəsəbə və 100 kəndində isə 368 nəfərdən ibarət 92 mobil qrup fəaliyyət göstərib. Təkcə bir gündə mobil qrup tərəfindən
4299 nəfərlə maarifləndirici söhbətlər edilib. Rayon mərkəzində 8
nəfərin, kənd ərazilərində 250 nəfərin maskasız olması müəyyən
olunub və bununla bağlı zəruri tədbirlər görülüb.
Bundan başqa, rayon ərazisində onlayn fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektlərində Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının
müavini, şöbə müdirləri, polis şöbəsinin bölmə və sahə rəislərinin
birgə iştirakı ilə koronavirusla bağlı reyd keçirilib. Reyd zamanı karantin rejimi qaydalarını pozduğu üçün 2 nəfər rayon sakininin hər
biri 100 manat məbləğində cərimə olunub. Bir neçə gündən sonra
rayon ərazisində açıq fəaliyyətə başlayacaq ticarət obyektlərində
və digər sahələrdə isə hazırlıq yoxlamaları davam etdirilir.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 Dövlət Gömrük
Komitəsinin Akademiyası
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
24 yanvar 2012-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən yaradılıb.
Akademiya ali və əlavə təhsil
proqramlarını həyata keçirən,
fundamental və tətbiqi elmi
tədqiqatlar aparan xüsusi təyinatlı
dövlət ali təhsil müəssisəsidir.
Akademiyanın yaradılmasında əsas
məqsəd gömrük orqanlarında xidmət
etmək üçün yüksək ixtisaslı, peşəkar
mütəxəssislərin hazırlanması, gömrük
orqanlarında xidmətə qəbul olunan
əməkdaşlar üçün ilkin hazırlıq və gömrük
xidməti əməkdaşları üçün ixtisasartırma
təlimlərinin təşkil edilməsi, bununla yanaşı,
elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasıdır.
2014/2015-ci tədris ilində Dövlət Gömrük
Komitəsinin Akademiyası ilk tədris ilinə
başlayıb, 2017/2018-ci tədris ilində ilk
məzunlarını yola salıb.
Akademiyanın prioritetlərindən ən
başlıcası gömrük orqanlarında çalışmaq
üçün lazım olan bütün ixtisaslar üzrə
kadrların hazırlanmasıdır. Hazırda
akademiyada bakalavr pilləsi üzrə 4 ixtisas
– hüquqşünaslıq, iqtisadiyyat, informasiya
təhlükəsizliyi və beynəlxalq ticarət və
logistika ixtisası üzrə tələbələr təhsil alırlar.
İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisası üzrə
tələbə qəbulu 2019/2020-ci tədris ilindən,
beynəlxalq ticarət və logistika ixtisasına
qəbul 2020/2021-ci tədris ilindən etibarən
aparılır.
2019/2020-ci tədris ilindən başlayaraq,
“Gömrük işi” və “Cinayət hüququ, cinayət
prosesi, kriminalistika və məhkəmə
ekspertizası” ixtisaslaşmaları üzrə magistr
hazırlığı da həyata keçirilir.
Hazırda akademiyada tələbələrin ümumi
sayı 374 nəfərdir. Onlardan 352 bakalavriat
səviyyəsində, 22 nəfər magistraturada təhsil
alır.
Beynəlxalq əlaqələrin qurulması və
əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet
olaraq davam etdirilir. Akademiya bir sıra
beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edir.
Ümumdünya Gömrük Təşkilatı, Gömrük
Universitetlərinin Beynəlxalq Şəbəkəsi,
Rusiya Gömrük Akademiyası və digər
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
qurulub, Estoniya, Latviya, Litva, Rusiya,
Ukrayna, Şimali Makedoniyanın müxtəlif
ali təhsil müəssisələri, Türkiyə, Belarus,
Cənubi Koreya və İspaniyanın gömrük
tədris mərkəzləri ilə müqavilələr imzalanıb.
Akademiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının

(BMT) müxtəlif layihə və proqramlarında
təmsil olunur. Akademiyanın geniş
beynəlxalq platforma olan edX® ilə
əməkdaşlığı sayəsində tələbələrlə yanaşı,
gömrük xidməti əməkdaşları sözügedən
platformadakı modullardan istifadə etmək
imkanlarına malikdirlər.
Akademiyanın əsas fəaliyyət istiqamətləri
bakalavr və magistr hazırlığı ilə yanaşı,
xidmətə ilkin hazırlıq və ixtisasartırma
təlimlərinin təşkilidir. Təlimlər Dövlət
Gömrük Komitəsi sisteminə daxil olan
gömrük orqanlarının əməkdaşlarının peşə
və ixtisas səviyyəsini artırmaq, gömrük
orqanlarına xidmətə yeni qəbul edilmiş
əməkdaşlara peşə biliklərinin və xidməti
intizam qaydalarının tələblərinin öyrədilməsi
məqsədilə təşkil olunur.
Akademiyada Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinə verilən “ÜGTnin e-Learning Modullarından istifadə üzrə
Lisenziya”ya əsasən, “CLİCK! e- Learning”
bazasında mövcud olan resurslar üzrə
gömrük xidməti əməkdaşları üçün təlimlərin
keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Beynəlxalq Standartlar Sisteminin tətbiqi,
təhsilin və idarəetmənin ISO standartlarının
tələblərinə uyğun səviyyədə təşkil edilməsi
məqsədilə Türk Standartları İnstitutu (TSE)
tərəfindən struktur bölmələrin əməkdaşları
üçün təlimlər keçirilib. Akademiyanın ISO
9001:2015 (Keyfiyyəti idarəetmə sistemi)
sertifikatını alması üçün bütün müvafiq
tədbirlər görülüb.
Professor-müəllim heyəti və tələbələr
beynəlxalq elmi konfrans və seminarlarda
mütəmadi iştirakı edirlər. Təhsilin
davamlılığının təmin edilməsi məqsədilə
Gömrük Akademiyasında fənlərin onlayn
tədrisi uğurla təşkil olunub.
Bugünlərdə Dövlət Gömrük Komitəsinin
Akademiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı
ilə &quot; Azərbaycan ali məktəblərində
onlayn təhsil təcrübəsi: çağırışlar və
perspektivlər&quot; adlı onlayn konfrans
keçirilib.

“Xalq qəzeti”

Naftalan son bir ildə
daha da gözəlləşib
 Son vaxtlar Naftalanın daha da gözəlləşməsi üçün bütün imkanlardan
səmərəli istifadə olunur. Söhbət təkcə sanatoriya və digər müalicə ocaqlarının
gözəlləşdirilməsindən, ən müasir müalicə metodlarının tətbiqindən və burada
dincələnlər üçün lazımi şəraitin yaradılmasından getmir. Söhbət həm də Naftalan
şəhərinin özünün abadlaşdırılmasından və yenidən qurulmasından gedir. Qarşıya
belə bir məqsəd qoyulub: Naftalan qonaqların yaddaşında təkcə möcüzəvi müalicəsi
ilə deyil, həm də gözəl və müasir şəhər olması ilə yadda qalmalıdır!

Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Vüqar Novruzov burada işlədiyi bir il ərzində
əsas fəaliyyətini məhz bu istiqamətdə qurmuşdur və etiraf etmək lazımdır ki, şəhər hamının
gözü qarşısında hər gün, hər saat öz görkəmini
dəyişir. Baxmayaraq ki, pandemiya müəyyən
işlərin tam həcmdə görülməsinə imkan vermir,
hər halda sakinlər bu inkişafın davamlı olacağına inanırlar. Hiss olunur ki, şəhərin yeni
rəhbərliyi təşəbbüskardır, yenilikçidir, islahatlara həvəs göstərəndir, kreativdir. Son bir ildə
Naftalan kurort şəhərinin simasının daha da
gözəlləşməsi və müasirləşməsi, əhalinin rahatlığının təmin edilməsi istiqamətində aparılan
abadlıq-quruculuq işləri bunu deməyə əsas
verir.
Şəhər icra hakimiyyətinin və Dövlət Turizm
Agentliyinin birgə layihəsinə uyğun olaraq
hazırda Naftalanın mərkəzi küçəsində yerləşən
ticarət və digər xidmət obyektlərinin qarşısı,
eləcə də dam örtükləri şəhərin memarlıq üslubuna uyğun olaraq müasir, daha gözoxşayan
dizaynda quraşdırılır.
Hərəkət məhdudiyyəti olanların və uşaq
arabalarının rahat hərəkətini təmin etmək
üçün şəhər ərazisində, parklarda panduslar
quraşdırılır, yeni yaşıllıqlar salınır. Çoxmənzilli
yaşayış binalarının dam örtüklərində cari təmir
işləri aparılır, binaların eyvanlarına dekorativ
bəzək gülləri düzülür. Həmçinin şəhərin müxtəlif

küçələrində, çoxmənzilli yaşayış binalarının
qarşısında, yol kənarlarında səliqə-sahman
yaradılılması hər zaman diqqət mərkəzində
saxlanılır.
Görülən işlər çərçivəsində Heydər Əliyev
parkında işıq dirəklərinə xüsusi dizaynlı
dibçəklərdə əkilmiş dekorativ bəzək gülləri
quraşdırılmış, parkın bir hissəsində ağacların
arasına münbit torpaq yayılaraq səth hamarlanmış və ərazi düzlənmişdir. Şəhərin Z.Tağıyev və
İ.Nəsimi küçələrində piyadaların rahat gedişgəlişi üçün mövcud yararsız səkilərə yeni daş
örtüyü döşənərək bərpa edilmiş və yeni səkilər
salınmışdır.
Görülmüş işlərin nəticəsidir ki, şəhərin
parkları sakinlərin və turistlərin sevimli istirahət
məkanına çevrilmişdir.
Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı deyir ki,
«Naftalanın əvvəlki şöhrətini qaytaraq» şüarı
sözdə deyil, əməldə olmalıdır. Vüqar Novruzov
dönə-dönə vurğulayır ki, Naftalanda görülən
işlər birbaşa ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin göstərdiyi sonsuz diqqət və qayğının
nəticəsində həyata keçirilir. Gərək dövlət başçımızın bizə yaratdığı bu imkandan maksimum
yararlanaq və etimadı doğruldaq.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri
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Vaksinin əsas prinsipi spesifik
immun yaranmasını təmin etməkdir
Ötən həftənin əvvəlindən etibarən
Azərbaycanda koronavirus əleyhinə
vaksinasiyaya start verilib. Artıq
səhiyyə müəssisələrinin bir çoxunda peyvəndləmə işi başa çatdırılıb.
Kollektivi çox olan xəstəxana və digər
tibb müəssisələrində bu iş davam
etdirilir. Virusa qarşı immun sistemini
gücləndirmək üçün bu aksiyada könüllü
iştirak edən, peyvənd olunan insanlarda
hər hansı mənfi təsir aşkar olunmayıb.
Azərbaycan Tibb Universitetinin
müəllimi, Dünya Tibbi Hüquq Assosiasiyasının üzvü Aidə Bəndəliyeva
ilə vaksinasiya ilə bağlı söhbətləşdik,
fikirlərini öyrəndik.
– Aidə xanım, pandemiyanın
qarşısının alınması üçün vaksinin
ən sınanmış vasitə olduğunu bilirik.
Məhz peyvəndləmənin nəticəsidir
ki, ölkəmizdə bir sıra yoluxucu
xəstəliklərə rast gəlinmədiyi də
məlumdur. Hazırda ölkədə başlamış
peyvəndləmə ilə bağlı fikirlərinizi
bilmək istərdik.
– Artıq hamıya məlumdur ki, hazırda
koronavirus pandemiyası, xüsusilə
də yüksək riskli qruplar arasında
COVID – 19 -a yoluxma və yüksək
ölüm faizi dünya səhiyyəsinin ən
böyük problemlərindən biridir. Tibbi
ekspertlərin məqsədi Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı ilə fəal əməkdaşlıq
şəraitində beynəlxalq nəzarətin artırılması və genişləndirilməsilə hər bir
ölkədə baş verən pandemiyanın daha
geniş vüsət almasının qarşısını almaqdan ibarətdir.
Gözlənilən yüksək yoluxma
dərəcəsi, fəsadlaşmalar, ölümlə
nəticələnən pandemiyanın ağırlığının
minimuma endirilməsində həlledici
rolu ölkə və beynəlxalq səviyyələrdə
pandemiya dövründə fəaliyyət göstərən
milli səhiyyə sistemi oynamaqdadır.
2020-ci ildə bu sahədə baş verənlər
onu göstərdi ki, pandemiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün tətbiq

N

azirlər Kabinetinin sərəncamı ilə
“Azərbaycan Respublikasında COVID –
19 xəstəliyi əleyhinə 2021–2022-ci illər
üçün Vaksinasiya Strategiyası” təsdiq edilib.
Strategiyaya uyğun olaraq vaksinasiyanın
birinci mərhələsində səhiyyə işçiləri, yaşı
65-dən yuxarı olan şəxslər və hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən əks-epidemik tədbirlərə
cəlb olunan heyət peyvənd olunmalıdır.
Məqsəd ölkədə geniş yayılmış koronavirus
pandemiyasının qarşısının alınmasına,
virusa yoluxma və ölüm səviyyəsinin aşağı
salınmasına nail olmaqdır. Vaksinin əhəmiyyəti
immuniteti gücləndirmək yolu ilə xəstəlikdən
qorunmaq, infeksiyanın ötürülməsini məhdudlaşdırmaq, ölüm halının
qarşısını almaq və nəticədə səhiyyə sisteminə düşən yükü azaltmaqdan
ibarətdir.

olunan nə sərt karantin, nə mövcud
məhdudiyyətlər, nə mütləq evə qapanmaq, nə maska, nə əlcək, nə cərimə,
nə qorxu, nə də başqa vasitələr bu
problemin tam şəkildə həlli deyildir.
Bütün görülən tədbirlər bu təhlükəli prosesin sürətlənməsinin qarşısını yalnız
müvəqqəti olaraq, cüzi şəkildə ala bilir.
Amma tarix sübut etmişdir ki, müxtəlif
dövrlərdə baş verən pandemiyaların
qarşısının mütləq şəkildə alınmasının
yolu yeganə olaraq əhalinin kütləvi
şəkildə vaksinasiyasıdır.
– Təbii ki, müəyyən qrup insanlar
var ki, övladlarını kiçik yaşlardan
yaşadıqları ərazi üzrə poliklinikalarda müxtəlif yoluxucu xəstəliklərə
qarşı peyvənd etdirsələr də, vaksinin
nə olduğunu, onun əsas prinsipini
bilmirlər...
– Ümumiyyətlə, vaksin nədir
və necə əldə edilməsi haqqında
az bilgiyə malik olan insanlar üçün
bildirmək istəyirəm ki, vaksin həm gen
mühəndisliyi yolu ilə istehsal edilən,
həm də öldürülmüş və ya zəiflədilmiş
mikroorqanizmlərin həyat məhsulları
olub, onların ifraz etdiyi bəzi antigen

xassəli maddələrdir. İnsanın immun
sistemi bu maddələri antigen kimi qəbul
edir və ona qarşı antiteller (humoral
immunitet) yaradır.
Vaksinin əsas prinsipi aktiv immunizasiyanı, yəni, müəyyən infeksion
törədiciyə qarşı spesifik immun cavabın yaranmasını təşkil etməkdir. Hər
kəs bilməlidir ki, hər bir vaksin yüksək
keyfiyyətli müasir texnologiya ilə hazırlandığı üçün onun sterillik və təmizlik
dərəcəsi də çox yüksək olur. Və bu cür
vaksinlərin tətbiqi zamanı normal insanlarda heç bir ciddi narahatlıq və fəsad
yaranmır. Lakin vaksinlərə və digər
preparatlara qarşı yüksək həssaslığı
və allergik göstərişləri, enzim patologiyaları olan şəxslər istisna qrupuna
aid edilirlər. Bunun üçün onlar peyvənd
olunmazdan əvvəl mütləq sağlamlıqları
barədə məlumatlı olmalı və yan təsirlər
yaranmaması üçün bu barədə peyvənd
aparılan zaman bildirməlidirlər.
– Sosial şəbəkələrdə vaksinasiya ilə, onun hətta öldürücü təsirə
malik olması ilə bağlı yanlış xəbərlər
dolaşır. Belə məlumatların hər hansı
bir əsasının olmadığını bilirik. Necə

AMEA “Qarabağın təbii ehtiyatları
atlası”nı nəşrə hazırlayıb
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun
təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin göstərişi ilə Milli Elmlər Akademiyası
alimlərinin tərtib etdiyi “Qarabağın təbii ehtiyatları
atlası” albom şəklində çap olunmaq üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bakı Kartoqrafiya
Fabrikinə təqdim edilmişdir.
Bu barədə redaksiyamıza məlumatı verən
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu Geotektonika və regional geologiya şöbəsinin rəhbəri,
AMEA-nın müxbir üzvü Tələt Kəngərli bildirdi:
– Qarabağın təbii ehtiyatları
atlası”nın (miqyas 1:770000) işlənib
hazırlanmasına Geologiya və Geofizika
İnstitutunun alimləri ilə yanaşı, AMEAnın Goğrafiya, Botanika, Zoologiya
İnstitutlarının və Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin əməkdaşları,
həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi Milli Geoloji Kəşfiyyat
Xidmətinin mütəxəssisləri cəlb edilmişdir. Atlasda Qarabağın dağlıq və
düzən ərazilərinin geoloji quruluşu və
faydalı qazıntı ehtiyatları, seysmikliyi,
relyef və geomorfologiyası, iqlim və
aqroiqlim şəraitləri, yeraltı və səth
suları, torpaq və torpaq ehtiyatları, bitki
örtüyü, heyvanlar aləmi, landşaftlar
üzrə təyinatlı xəritələr, inzibati rayonların yeni məlumatlarla zənginləşdirilmiş
mükəmməl ümumcoğrafi xəritələr yer
almışdır.
Bundan əlavə, alimlər bir neçə yeni
xəritə – faydalı qazıntı yataqları, metal
və qeyri-metal xammalın minerageniyası, təbiət abidələri, oroqrafiya, çay

şəbəkəsi, meşə örtüyü xəritələri atlası
da hazırlamışlar. Yeni nəşr xüsusi üslubda tərtib edilmişdir. Belə ki, oxucuların daha ətraflı məlumatlandırılması
məqsədilə hər xəritə ayrılıqda
Azərbaycan, ingilis, rus dillərində izahedici mətn ilə müşayiət olunur.
“Qarabağın təbii ehtiyatları atlası”
regionla bağlı ilk sanballı kartoqrafik
məlumat bazası olmaqla böyük praktiki əhəmiyyətə malikdir. Şübhə yoxdur
ki, yeni hazırlanmış xəritələr toplusu
erməni işğalından azad olunmuş Qarabağ ərazilərinin bərpası və sosialiqtisadi inkişafı istiqamətində başlanılmış geniş və məqsədyönlü işlərin
həyata keçirilməsi üçün çox dəyərli
mənbə olacaq, orta məktəblərdə isə
maarifləndirici vəsait kimi istifadə
ediləcək. Atlasın məzmunu regionun
təbiət irsinin rəngarəngliyi barədə
yerli və beynəlxalq içtimaiyyətin
məlumatlandırılması baxımından

faydası da şübhəsizdir.
Alimin dediklərinə əlavə olaraq bildirək ki, AMEA Geologiya və
Geofizika İnstitutunda Azərbaycanın
geoloji-təbiət irsinə aid kitab və
atlasların nəşri və geniş auditoriyaya
çatdırılması istiqamətində ardıcıl işlər
davam etdirilir. Son illər ərzində elmi
müəssisədə “Dünya palçıq vulkanlarının atlası” (Azərbaycan, rus, ingilis
dillərində), “Azərbaycanın dördüncü
dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji
atlası”, “Azərbaycanın filiz yataqlarının
atlası”, bir neçə kollektiv monoqrafiya
– “Azərbaycan Respublikasının geoloji
irsi”(Azərbaycan, rus, ingilis dillərində),
“Azərbaycanın geoloji irsi: Naxçıvan
diyarı”, “Azərbaycanda geologiya elmi”
(ingilis dilində) və digər gərəkli nəşrlər
hazırlanmış və çap etdirilmişdir.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

düşünürsünüz, peyvəndin nə kimi
yan təsirləri ola bilər?
– Belə yanlış, heç bir əsaslı fakta
söykənməyən xəbərlər yeniliklərlə bağlı
həmişə olub, olacaq. Amma onu qeyd
etmək lazımdır ki, hazırda dünyanın bir
çox ölkələrində, o cümlədən respublikamızda COVID – 19 əleyhinə aparılan
vaksinasiya prosesi zamanı insanlar
arasında heç bir ciddi fəsadlara rast
gəlinməməsi bir daha onu sübut edir ki,
bəzi mənbələrdə bu prosesin gedişinə
mənfi mənada kölgə salmaq məqsədilə
aparılan söhbətlərin heç bir elmi əsası
yoxdur. İnsanların fiziki sağlamlığının
qorunması üçün ölkəmizdə pandemiya
əleyhinə aparılan COVID – 19 vaksinasiyası prosesilə bağlı olan əks təbliğat
yolverilməzdir. Buna görə də kimsə
bu cür əsassız şaiyələrə əhəmiyyət
verməməli və öz sağlamlığının qorunmasına məsuliyyətlə yanaşmalıdır.
Aidə Bəndəliyevanın fikirlərinə
əlavə olaraq onu da qeyd edək ki,
vaksin insanların həyatını qurtarmağa yönəldilməklə, koronavirus
pandemiyası ilə mübarizədə dönüş
nöqtəsi olacaq. Yalnız bundan sonra
insanlar normal həyatlarına dönə
biləcək. Vaksin edildikdən sonra immunitet sistemi virusu tanıyır, onunla
mübarizə aparan anticisimlər yaranır.
Azərbaycanda əhalinin vaksinasiya
olunması üçün istifadə olunan Çinin
“Sinovac” şirkətinin istehsal etdiyi
“CoronoVAC” peyvəndi ənənəvi, etibarlı və sınanmış inaktiv platformada
hazırlanıb. Vaksin klinik sınaqlardan keçirilib, çox təsirlidir və mənfi
təsirləri yoxdur.

Müsahibəni apardı:
Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Yazıçının geniş ədəbi
fəaliyyətini əks etdirən
tərcümeyi-halının da yer aldığı
toplunu Anadolu türkcəsinə
gənc yazıçı-tərcüməçi
Əbdülqadir Özkan çevirib.
Qeyd edək ki, bu kitab
Əlabbas Bağırovun türk
oxucuları ilə ilk görüşü deyil.
Əvvəlki illərdə onun ədəbi
ictimaiyyətimiz tərəfindən
rəğbətlə qarşılanan hekayələri
Almaniya, Türkiyə və Şimali Kiprin müxtəlif dərgi,
qəzet və saytları vasitəsilə
oxuculara çatdırıb. Türkiyə
universitetlərində onun
hekayə və povestləri tədris və
tədqiqata cəlb olunub, yaradıcılığını geniş şəkildə əks etdirən dissertasiya
işi yazılıb.
Bundan başqa, İstanbulda nəşr olunan
“Dörd dördlük” almanaxı Əlabbas Bağırovun
“Mərənd ölüsü”, “Gözəl”, “Şəhər”, “Gəlin”
hekayələrini türkdilli oxuculara təqdim edib,
“Təmrin” ədəbiyyat dərgisi isə yazıçının həyat
və yaradıcılığına həsr olunan xüsusi buraxılış
hazırlayıb.
Xatırladaq ki, əsərləri müxtəlif zamanlarda
qırğız, qazax, özbək, rus, ingilis, fars və gürcü dillərinə tərcümə olunan Əlabbas Bağırovun yaradıcılığına son zamanlar Orta Asiya
ölkələrində də maraq artıb. Tanınmış nasirlər

Aydarbek Sarmanbetovun, Abdımomun Kalbayevin, şair-tərcüməçi və ədəbiyyatşünas
Akif Azalpın sayəsində özbək, qırğız və
qazax oxucuları yazıçımızın hekayələri ilə
doğma dillərində tanış olmaq imkanı əldə
ediblər.
Hazırda Akif Azalp yazıçının “Köhnə
kişi” povestini özbək, Əbdülqadir Özkan
isə irihəcmli “Qiyamçı” romanını Anadolu
türkcəsinə tərcümə edirlər.

Sabir ŞAHTAXTI,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Ankara

2021-ci ildə laboratoriya reaktivlərinin və istismar mareriallarının satın alınması ilə əlaqədar

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

havalandırma, isitmə və soyutma sistemlərinin cari təmiri və xüsusi
laborator qaz sisteminin quraşdırılması işlərinin satın alınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Təşkilat –“ Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutu” publik hüquqi şəxs
VÖEN - 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB38090019440419396102
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
Kod - 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə təsdiq
olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (təkliflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi

Ankarada azərbaycanlı nasirin
kitabı işıq üzü görüb

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” publik hüquqi şəxs

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət
satınalmalarının https://www.etender.gov.
az/ vahid internet portalına (portal) elektron
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və havalandırma, isitmə və soyutma sistemlərinin cari
təmiri və xüsusi laborator qaz sisteminin quraşdırılması işlərinin satın alınması üçün açıq
tender haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı 300 (üç yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan Əlabbas Bağırovun “Köhnə kişi və digər hekayələr” (“Eski adam və digər öykülər”) kitabı
Ankarada “Bengü” Nəşriyyatı tərəfindən çap olunub.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən Avrasiya Yazıçılar Birliyi (AYB) tərəfindən
nəşrə hazırlanan kitabda müəllifin “Köhnə kişi” povesti, eləcə də “Gözəl”,
“Əclaf”, “Yolçu”, “Küçə”, “Tapdıq”, “Şəhər”, “Arvanada dəfn” hekayələri yer
alıb.
Nəşrin baş redaktoru AYB-nin sədri, yazıçı-publisist Yaqub Öməroğludur.

məbləğində bank təminatı (tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü
çox qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, habelə
son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı
müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 (altmış) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti
haqqında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin
və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin
müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri
(iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və
rekvizitləri;
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd;
- iddiaçının analoji işlər üzrə iş
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;
- digər sənədlər (tenderin əsas
şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər
sənədlər).
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
- son iki ildə havalandırma, isitmə, soyutma və ya xüsusi laborator qaz sisteminin
təchizatı və təmiri sahəsində uğurla yerinə
yetirilmiş, yaxud davam edən müqavilələrin
sayı 2 və daha çox olmalı;
- işləri yerinə yetirəcək səriştəli heyətin
olması.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 16 fevral 2021ci il saat 15.00-a və tender təklifi ilə bank
təminatını isə 24 fevral 2021-ci il saat 15.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 25 fevral 2021-ci il
saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə tanış ola
bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa,
üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş
mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata
ünvanlaya bilərlər.
Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı
almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət
etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Emin Əliyev.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,
Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və 18.
Telefon- +994124933632 ; Faks:
+994124933632.
E-mail: pharm_emin824@mail.ru
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank
təminatı istisna olmaqla) 16 fevral 2021-ci
il saat 11.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 24 fevral 2021-ci il
saat 18.00-dək portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 25
fevral 2021-ci il saat 11.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında virtual iclas formatında aparılacaqdır. Elektron
satınalmanın hər bir iştirakçısı onların
təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini
elektron portal vasitəsilə izləyə bilər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İşlər
İdarəsinin tender komissiyası bildirir ki, 2021-ci
ildə məişət tullantılarının daşınmasının satın alınması məqsədilə 2020-ci il dekabrın 29-da keçirilmiş kotirovka sorğusu prosedurunun nəticələrinə
əsasən “KASCO Vaste Servis Az-F.” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti qalib elan edilmiş və həmin
təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzet”nin 5 noyabr 2020-ci il tarixli nömrəsində “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin daxili vəsaiti hesabına Abşeron
yarımadası Regional Sukanal İdarələrində tələb
olunan nəqliyyat və xüsusi texnika vasitələrinin
icarə xidmətlərinin elektron qaydada satın alınması məqsədilə dərc edilmiş tender yetərsay
alınmadığı üçün ləğv olunur.
Tender komissiyası
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26 yanvar 2021-ci il, çərşənbə axşamı

Azərbaycanda istehsal edilən mühərrik
yağları Ukraynada sınaqdan keçirilib
ABŞ

Böyük mükafat vəd edilib
ABŞ-ın “Tesla
Inc” və “Spacex”
şirkətlərinin rəhbəri,
milyarder-sahibkar
İlon Mask Yer kürəsini
qlobal istiləşmədən
qoruyan texnoloji
kəşfə imza atan alimə
100 milyon dollar
mükafat vəd edib. O,
bundan əvvəl də dəfələrlə alimlərə müraciət edərək qlobal
istiləşmə probleminin aradan qaldırılması üçün havadakı
karbonun tutulması yolu ilə texnologiyalar tapmağa çağırıb.
Xəbəri “Tesla.com” verib.

Fransa

Kvant kompüteri hazırlanacaq
Fransa ən yeni
kompüter sistemlərinin–
kvant texnologiyası
əsasında çalışan hesablama maşınlarının
hazırlanması sahəsində
dünya liderləri
üçlüyünə daxil olmaq
niyyətindədir. Bunu
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Paris yaxınlığında
yerləşən Sakle tədqiqat mərkəzində olarkən açıqlayıb.
O, qarşıdakı 5 ildə bu sahənin inkişafına 1,8 milyard avro
məbləğində sərmayə yatırılacağını bəyan edib.
Qeyd edilir ki, kvant kompüterləri kvant mexanikasının
effektlərindən istifadə edərək müasir kompüterlərdən
tam fərqli prinsiplər üzərində işləyəcək. Onlar gücə
görə potensial baxımdan mövcud kompüterləri dəfələrlə
üstələyəcək.
Məlumatı “Belta” yayıb.

BƏƏ

İsrail səfirliyi açılıb
Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə İsrail
səfirliyi açılıb.
Bu barədə İsrail
Xarici İşlər Nazirliyinin
məlumatına istinadən
ərəb KİV-i məlumat
yayıb. Bildirilir ki, İsrailin
BƏƏ-dəki missiyasının rəhbəri Eytan Nae olacaq.
Məlumatı “Al Arabian” yayıb.

U

krayna mütəxəssisləri tərəfindən yüksək
təzyiqə davamlı “M-16ИХП-3У” mühərrik
yağının hazırlanması barədə daxil olan
müraciətə əsasən, AMEA Yüksək Texnologiyalar
Parkının rezidenti olan Təcrübə-Sənaye Zavodunun
mütəxəssisləri Aşqarlar Kimyası İnstitutunun (AKİ)
tədqiqatçıları ilə birgə bu istiqamətdə təcrübələr
aparmış, mühərrik yağının 10-15 növ nümunəsi
hazırlanmışdır.

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının
mətbuat katibi Nərgiz
Qəhrəmanovadan aldığımız
məlumata görə, Ukrayna
mütəxəssislərinin tələblərinə
cavab verən parametrlərə
uyğun “M-16ИХП-3У”
mühərrik yağı Ukraynada texnikalarda sınaqdan

keçirilərək qənaətbəxş nəticə
göstərmişdir.
Ukrayna mütəxəssisləri
tərəfindən müsbət rəy alan
bu yağın gələcəkdə sifariş
olunması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, istehsal
olunan bütün məhsulların
tərkibi, keyfiyyət göstəriciləri
Azərbaycan Respublikası
Standartlaşma, Metrologi-

vasitəsilə təyin edilən həmin
məhsullara analitik nəzarət
olunduqdan sonra keyfiyyət
pasportları hazırlanıb.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”
sonra Marselo Rebelo
di Souza səslərin 60,7
faizini toplayıb. Mənbənin
məlumatına görə, o, 2 milyon
519 min 599 seçici səsi
toplayıb.
Marselo Rebelo di Souza
bütün dairələrdə qələbə
qazanıb. Bu, prezident
seçkiləri tarixində ilk dəfə baş
verir.
Qeyd edilir ki, seçicilərin
12,93 faizinin səsini
qazanmış prezidentliyə
namizəd Ana Qomeş
toplanmış səslərin sayına
görə ikinci yerdə olub.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

10 milyard
dollar sərmayə
“İxbt.com” portalının yaydığı məlumata görə,
Cənubi Koreyanın “Samsung Electronics” şirkəti ABŞda məntiqi mikrosxemlərin istehsalı üzrə müasir zavod
tikəcək. Bildirilir ki, şirkət zavodun inşasına 10 milyard
dollardan çox vəsait xərcləyəcəyini açıqlayıb.

 İsrail hökuməti qərara alıb ki,
COVID-19 virusunun yeni ştammının
ölkəyə gəlməməsi üçün hava yollarını və
aeroportları bağlasın. Yalnız humanitar
kömək gətirən təyyarələr üçün hava yolları
açıq olacaq.
İsrailin Baş naziri Binyamin Netenyahu bildirib ki,
hava yolları yanvarın 26-dan 31-nə dək bağlı olacaq. Bu
dövrdə ölkədə milyonlarla vətəndaş peyvənd olunacaq.

Mənbə yazır ki, şirkət böyük məbləğdə sərmayənin köməyi
ilə daha çox ABŞ müştərisi cəlb etmək və sahə üzrə lider
istehsalçıya çevrilməyi qarşıya məqsəd kimi qoyub.
Qeyd edilir ki, “Samsung Electronics” şirkəti Texas ştatının Ostin şəhərində mümkün zavodun tikintisi ilə bağlı
məsələni öyrənir. Müəssisədə 3 nanometrlik normaların
mənimsənilməsi planlaşdırılır.
Bildirilir ki, bu, gələcəkdə dəyişikliklərə məruz qalacaq ilkin
plandır. Hazırda tikinti işlərinə bu il başlamaq, növbəti ildə
əsas avadanlığı quraşdırmaq, 2023-cü ildə isə məhsul buraxılışına start vermək nəzərdə tutulur.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ÂÂYanvarın 26-da
ÂÂBakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi
əsəcək, gündüz arabir güclənəcək.
Gecə 3-5, gündüz 7-9, Bakıda gecə
3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi normadan yüksək
767 mm civə sütunundan 764 mm
civə sütununa enəcək, nisbi rütubət
gecə 70-80, gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂNaxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz keçəcək.
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Gecə 8-13, bəzi
yerlərdə 15-17° şaxta, gündüz 3°
şaxtadan 2°-dək isti olacaq.
ÂÂYuxarı Qarabağ: Xankəndi,
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T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
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Delfresi mövcud vəziyyətin uzun zaman davam edə
bilməyəcəyini, virusun yeni ştammlarının ölkədə yayılması
ilə vəziyyətin get-gedə daha da gərginləşəcəyini vurğulayıb.
Onun fikrincə, koronavirusun yeni ştammları ikinci pandemiyanın ekvivalenti ola bilər. Virusun yeni ingilis ştammının
yayılmasının qarşısını almaq mümkün deyil.
Koronavirusun yeni ştammlarına qarşı mübarizədə
təcridolma rejiminin vacibliyini deyən Elmi Şuranın prezidenti
peyvənd kampaniyasına da toxunaraq bildirib ki, səhiyyə
naziri yaranmış vəziyyətlə əlaqədar nə qədər optimist davransa da, yaya qədər əhalinin yalnız 40 faizi peyvənd oluna
biləcək.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Çində partlayış

İsrail hava
yollarını bağlayıb

Noyerdən yeni rekord

Hazırladı: Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

ya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsində akkreditasiyadan keçib. Avropa standartlarına cavab verən,
zavodun Elmi-Tədqiqat və
Sınaq laboratoriyasındakı
müasir cihaz və avadanlıqlar

Agentlik yazır ki, 99,9 faiz
bülletenlər hesablandıqdan

Almaniya

“Bavariya” futbol
klubunun qapıçısı Manuel
Noyer Bundesliqada yeni
rekorda imza atıb. Belə
ki, 34 yaşlı qapıçı buna
“Şalke” ilə görüşdə (4:0)
nail olub. O, çempionatda
çıxış etdiyi dövr ərzində
197-ci dəfə qapısını
toxunulmaz saxlamağı bacarıb. Beləliklə,
o, sabiq komanda
yoldaşı Oliver Kanın
rekordunu yeniləyib. Xatırladaq ki, Kan 1987–2008-ci
illərdə “Bavariya” və “Karlsrue”də 196 görüşdə qapısını
toxunulmaz saxlayıb. Noyer isə “Şalke” və “Bavariya”nın
heyətində bu nəticəyə sahib olub.
Məlumatı “Futbolhd.ru” yayıb.

Alim bildirib ki, hazırda yaranmış durum ürəkaçan deyil.
Onun sözlərinə görə, qonşu ölkələrdəki, xüsusilə də İrlandiya
və Böyük Britaniyadakı vəziyyət Fransada təkrarlana bilər.
Ona görə də yeni növ koronavirusla mübarizədə onların
təcrübəsindən nümunə götürmək lazımdır.
Jan-Fransua Delfresi qeyd edib ki, vəziyyət bir müddət
də bu cür davam edərsə, ölkədə yeni təcridolma rejimi tətbiq
edilməlidir. Alim bu barədə siyasi hakimiyyət tərəfindən qərar
qəbul edilməli olduğunu bəyan edib.

“Euronews”
agentliyinin yaydığı
məlumata görə, həftəsonu
Portuqaliyada baş tutan
prezident seçkilərində
ölkənin fəaliyyətdə olan
dövlət başçısı 72 yaşlı
Marselo Rebelo di Souza
qalib gəlib.

İstehsal azaldılır

2021-ci il yanvarın 5 -də “OPEC+” ölkələri nazirlərinin
13-cü iclasında gündəlik xam neft hasilatı üzrə mövcud
kvotaların fevral-mart aylarında da davam etdirilməsi
barədə qərar qəbul edilib. Məhz bunu nəzərə alan İraq
hökuməti “OPEC+” kvotasından daha çox neft hasil etdikdən sonra yanvar və fevral aylarında hasilatı
azaltmaqla bağlı öhdəlik götürüb.
Məlumatı BBC yayıb.

Fransada koronavirusla
bağlı çətin vəziyyət yaranıb

Marselo Rebelo di Souza yenidən
Portuqaliya Prezidenti seçilib

İraq

F

ransa Elmi Şurasının prezidenti JanFransua Delfresi bildirib ki, ölkədə koronavirusla bağlı çətin vəziyyət gözlənilir. O,
bununla bağlı fransızları xəbərdar edib. Məlumatı
“İnterfaks.ru” verib.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”

Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı,
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir
güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5° şaxta, yüksək dağlıq
ərazilərdə 7-9° şaxta, gündüz 0-5°
isti olacaq.
ÂÂQazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir
güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 7-11° isti olacaq.
ÂÂBalakən, Zaqatala, Qax, Şəki,
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,
Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı

yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə
0-4° şaxta, gündüz 5-10° isti, dağlarda gecə 3-8° şaxta, gündüz 2-5° isti
olacaq.
ÂÂMərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə
və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək,arabir
güclənəcək. Gecə 0-5° şaxta, gündüz 7-10° isti olacaq.
ÂÂMasallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Dağlarda duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək
Gecə 0-3° şaxta, gündüz 7-10° isti,
dağlarda gecə 3° şaxtadan 2°-dək
isti, gündüz 5-7° isti olacaq.

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

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

 Çinin Dalyan şəhərində qaz
kəmərində partlayış olub. Partlayış
nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 8 nəfər
xəsarət alıb.
“Penpey Sinven” nəşrinin məlumatına görə, partlayış səhər vaxtı şəhərin yaşayış komplekslərinin birində
baş verib. Yanğın söndürülüb. Xəsarət alanların hamısı
xəstəxanaya yerləşdirilib.
“CGTV”nin məlumatına görə, partlayışa səbəb qaz
kəmərindəki sızma olub.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasının Dövlət qulluğu və kadr məsələləri
şöbəsinin kollektivi
ELDAR MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə
dərin hüznlə başsağlığı verir.
Şahmar Mövsümov Fuad İsgəndərova atası
ELDAR İSGƏNDƏROVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov general-mayor
Akif Yusifova anası
ZÜLEYXA XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Ələşrəf Niftiyev, Əlimərdan Bağışov, Müslüm Niftiyev
və Sarvan Bəhluloğlu professor Vəsadət Əzizova anası
MƏNSURƏ ƏZİZOVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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