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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Prezident İlham Əliyev Fransanın Avropa və
Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibini qəbul edib
zərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev
yanvarın 26-da Fransanın
Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin
dövlət katibi Jan Batist Lömuanı
qəbul edib.

A

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
Ramin Namiq oğlu Quluzadə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin İşlər müdiri təyin
edilsin.

Dövlət katibi Jan Batist Lömuan
dörd il əvvəl Azərbaycana səfərini və
Bakıda Fransız–Azərbaycan Universiteti
– UFAZ-ın yeni tədris binasının açılışında iştirakını məmnunluqla xatırladı.
Söhbət zamanı regional məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı,
Azərbaycan–Fransa əlaqələrinin
gündəliyinə toxunuldu.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran
məsələlər müzakirə olundu.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 yanvar 2021-ci il

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Rəşad Nəbiyevi nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar naziri təyin
olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edib
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev yanvarın
26-da Rəşad Nəbiyevi
nəqliyyat, rabitə və yüksək
texnologiyalar naziri təyin
olunması ilə əlaqədar
videoformatda qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı
qəbulda çıxış edib.
– Siz nəqliyyat, rabitə və yüksək
texnologiyalar naziri vəzifəsinə
təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad
göstərilir. Əminəm ki, Siz bu etimadı
doğruldacaqsınız.
Rəhbərlik edəcəyiniz
sahələrə mən daim böyük diqqət
göstərmişəm, bu gün də göstərirəm.
Son illərdə bu sahələr uğurla inkişaf
edib. Mən Prezident vəzifəsinə
seçiləndə həm nəqliyyatda, həm
də rabitə sahəsində vəziyyət
bizi qane etmirdi. O vaxt yüksək
texnologiyalardan, ümumiyyətlə,
söhbət getmirdi, yollar bərbad
vəziyyətdə idi, dəmir yolları infrastrukturu köhnəlmişdi, dəniz
nəqliyyatı sahəsində hər hansı
bir irəliləyiş yox idi, əksinə, bizim
donanmamız böyük dərəcədə
köhnəlmişdi. Bütövlükdə bu sahədə
vəziyyət ürəkaçan deyildi. Görülmüş tədbirlər nəticəsində bu gün
Azərbaycan nəqliyyat sahəsində
dünyada lider dövlətlərdən biridir. Bunu həm Azərbaycan
vətəndaşları görürlər, eyni zamanda, Azərbaycan beynəlxalq
təşkilatların reytinqlərində daim
yüksək yerlər tutur. Təkcə Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunun
hesabatına baxmaq kifayətdir, hər
kəs görsün ki, bu sahədə çox ciddi
islahatlar aparılır və Azərbaycan
reytinqlərə görə dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdədir. Avtomobil
yollarının keyfiyyətinə görə 24-27-ci
yerləri bölüşürük. Dəmir yollarının
səmərəliliyinə görə biz dünyada
11-ci yerdəyik. Hava nəqliyyatının
səmərəliliyinə görə dünyada 12-ci
yerdəyik. Yəni, bu yüksək yerləri
əldə etmək böyük səylər, düşünülmüş siyasət tələb edirdi. Əlbəttə ki,
nəqliyyat infrastrukturuna qoyulan
vəsait bu yeni vəziyyəti yaratmışdır. Nəqliyyat sahəsinə qoyulmuş
vəsait bu gün ölkəmizin iqtisadi,
xüsusilə qeyri-neft sektorunun
inkişafına da müsbət təsir göstərir.
Çünki yol olmayan yerdə inkişaf da
olmur. Yol olmayan yerdə fermer öz

R.N.Quluzadənin
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İşlər müdiri
təyin edilməsi haqqında

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

R.N.Nəbiyevin Azərbaycan
Respublikasının nəqliyyat,
rabitə və yüksək texnologiyalar
naziri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
Rəşad Nəbi oğlu Nəbiyev Azərbaycan
Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək
texnologiyalar naziri təyin edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 yanvar 2021-ci il

R.N.Nəbiyevin “Azərkosmos”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Rəşad Nəbi oğlu Nəbiyev “Azərkosmos” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 yanvar 2021-ci il

məhsulunu bazara çatdıra bilmir.
Dəmir yolları olmayan yerdə heç
bir tranzit imkanından söhbət gedə
bilməz. Ona görə biz, ilk növbədə,
ölkə daxilində infrastrukturu
tamamilə yenidən qurduq. Eyni zamanda, ölkəmiz üçün çox vacib olan
və uzunmüddətli inkişaf strategiyamıza uyğun olan tranzit imkanları
da yaratmışıq. Son 17 il ərzində 17
min kilometrdən çox avtomobil yolu
tikilib, həm magistral yollar, həm
kənd yolları, həm də şəhərlərarası
yollar. Bu proses bu gün də davam
etdirilir. Eyni zamanda, azad edilmiş
torpaqlarda da yol infrastrukturunun
yaradılmasına bu il start verilmişdir.
Biz bu işləri planlı şəkildə görəcəyik.
Füzulidən Şuşa şəhərinə açılmış
yeni yol onu göstərir ki, biz bu
işləri faktiki olaraq ən qısa müddət
ərzində görə bilirik.
Ölkə daxilində dəmir yolu
nəqliyyatı sahəsində önəmli
layihələr icra edildi, dəmir yollarımızın reabilitasiyası layihələri icra
olundu. Bakı dairəvi dəmir yolu inşa
edildi və bu, sərnişin daşımaları,
insanların rahatlığı üçün çox önəmli
hadisədir. Müxtəlif şəhərlərdə dəmir
yolu vağzalı inşa edildi.
Əlbəttə ki, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə inşa edilməsi

bölgəmizdə və bütövlükdə Avrasiyada yeni nəqliyyat xəritəsini
yaratdı. Bizim tərəfdaşlarımız
hazırda bu yoldan istifadə edərək öz
məhsullarını müxtəlif istiqamətlərə
çatdırırlar. Qeyd etməliyəm ki,
Azərbaycan ərazisindən keçən
yolların çoxşaxəli olması bizim imkanlarımızı böyük dərəcədə artırır.
Pandemiya dövründə bütövlükdə
bütün dünyada iqtisadiyyatın
tənəzzülə uğramasına baxmayaraq, bildirməliyəm ki, Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizi ilə daşınan yüklərin
həcmi təxminən 20 faiz artmışdır.
Bizim dəmir yolu infrastrukturumuzdan bir çox ölkələr istifadə edir.
Hazırda Çin-Qazaxıstan-Xəzər
dənizi-Azərbaycan-Avropa marşrutu, eyni zamanda, ƏfqanıstanTürkmənistan-Xəzər dəniziAzərbaycan-Avropa marşrutu
mövcuddur. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolunu faktiki olaraq Lapis-Lazuli
yolu ilə birləşdirdik və əlbəttə ki,
burada çoxşaxəli nəqliyyat infrastrukturu öz rolunu oynamışdır. Çünki
bizim imkanlarımız genişlənib.
Bir neçə il bundan əvvəl mənim
təşəbbüsümlə istismara verilmiş
Bakı gəmiqayırma zavodunda bütün
növ gəmilər istehsal olunur və biz
bu istehsalı hər il artırırıq. Hazırda
zavodda tankerlər, Ro-Ro gəmiləri

və yük gəmiləri istehsal olunur. Biz
bu sahədə xaricdən asılılığı aradan
qaldırmışıq, minlərlə iş yeri açmışıq
və neft-qaz əməliyyatlarında iştirak
edən şirkətlər üçün də imkanlar
yaratmışıq. Onlar da öz sifarişlərini
bu zavoda verirlər.
Biz Xəzər Gəmiçiliyini
müasirləşdirmişik, Xəzərdə ən
böyük donanmaya sahibik və hər
il donanmaya yeni gəmilər təqdim
edilir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı Xəzər dənizində yükdaşımaların təşkili üçün əvəzolunmaz
rol oynayır. Birincisi, biz limanı Bakı
şəhərindən çıxardıq. Bu, Bakının
ekoloji vəziyyətinə müsbət təsir
göstərmişdir, eyni zamanda, yeni
istirahət zonası yaradılıb. Ələtdə ən
müasir dəniz ticarət limanının işə
düşməsi bizim imkanlarımızı böyük
dərəcədə artırıbdır.
Hava nəqliyyatına gəldikdə,
təkcə onu demək kifayətdir ki,
bu gün bizim təyyarə parkı ən
müasir parklardan biridir. Həm
yük təyyarələrimiz, həm sərnişin
təyyarələrimiz müasirdir, dünyanın
aparıcı şirkətlərinin istehsalıdır.
Bakıdakı Heydər Əliyev Beynəlxalq
Hava Limanı beşulduzlu hava limanıdır və dünyada belə hava limanlarının sayı 10-a yaxındır. MDB-də
isə artıq neçə ildir ki, Heydər Əliyev

Beynəlxalq Hava Limanı birinci
yerdədir. Mənim göstərişimlə digər
şəhərlərimizdə inşa edilmiş hava
limanları bizim nəqliyyat potensialımızı böyük dərəcədə gücləndirir.
Son illərdə 7 hava limanı inşa
edilmişdir. Onlardan 6-sı beynəlxalq
statusa malikdir və bütün növ
təyyarələri, o cümlədən ən ağır yük
təyyarələrini qəbul edə bilir. Bildiyiniz kimi, Füzuli şəhərində yeni
beynəlxalq hava limanının inşasına
start verilib və azad edilmiş torpaqlarda - ya Laçın, ya Kəlbəcər rayonlarının ərazisində ikinci beynəlxalq
hava limanı inşa ediləcək.
Bir sözlə, nəqliyyat sektoruna göstərilən diqqət və aparılan
düşünülmüş siyasət, bax, bu reallığı
yaratmışdır. Bu gün nəqliyyat
sektorumuz həm müasirdir, həm də
ölkə qarşısında duran vəzifələri icra
etməyə imkan verir. Eyni zamanda,
bu sahəyə qoyulan milyardlarla
dollar səviyyəsində sərmayələr artıq
bizim qeyri-neft iqtisadiyyatımıza öz
müsbət təsirini göstərir. Nəqliyyat
sektoruna qoyulan sərmayələr
1-2 ilə, hətta 5-10 ilə geri qayıdan
sərmayələr deyil. Bu, uzunmüddətli
sərmayədir. Bu sərmayələr insanların rahatlığına və ölkənin
uzunmüddətli dayanıqlı inkişafına
nail olmaq üçün qoyulubdur.

(ardı 2-ci səhifədə)

R.N.Quluzadənin Azərbaycan
Respublikasının nəqliyyat, rabitə
və yüksək texnologiyalar naziri
vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Ramin Namiq oğlu Quluzadə Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar naziri
vəzifəsindən azad edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 yanvar 2021-ci il

O.Q.Şahbazovun Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin İşlər müdiri
vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Oqtay Qəşəm oğlu Şahbazov Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İşlər müdiri vəzifəsindən azad edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 yanvar 2021-ci il
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Prezident İlham Əliyev Rəşad Nəbiyevi nəqliyyat, rabitə və yüksək
texnologiyalar naziri təyin olunması ilə əlaqədar videoformatda qəbul edib
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Digər sahələrə gəldikdə,
burada da müsbət dinamika,
tərəqqi var. Hesab edirəm ki,
Azərbaycan rabitə və yüksək
texnologiyalar sahəsində bölgədə
mərkəzi rol oynayır. Təsadüfi deyil
ki, artıq dünya miqyasında böyük
nüfuz qazanmış “Bakutel” sərgisi
ənənəvi olaraq Bakıda keçirilir.
Beynəlxalq Telekommunikasiya
İttifaqının rəhbərləri ilə mənim
çoxsaylı görüşlərim onu göstərir
ki, bizdə bu sahəyə qoyulan
investisiyalara və yetirilən
diqqətə beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən yüksək qiymət verilir.
Hesab edirəm ki, biz ölkə
daxilində rabitə sahəsində bütün
əsas məsələləri həll etmişik.
İnternet istifadəçilərinin sayı
80 faizdən çoxdur. Hər kəs
bilir ki, Azərbaycanda internet
azaddır, heç bir senzura, heç bir
məhdudiyyət yoxdur.
Əlbəttə ki, mən texnoloji
inkişafla bağlı görülmüş işlər
arasında peykləri qeyd etməliyəm.
Bu sahəyə rəhbərlik edən şəxs
kimi, Siz bütün bu işləri yaxşı
bilirsiniz. Biz peykləri orbitə
çıxaranda bəziləri sual verirdilər
ki, bu, nə üçün lazımdır. Ancaq
həyat göstərdi ki, bu, bizə
çox lazımdır. Həm müharibə
dövründə, həm müharibədən
sonrakı dövrdə peyklərdən
istifadə bizə çox böyük
üstünlük təmin etdi. Bizim həm
telekommunikasiya, həm Yer
səthini müşahidə edən peyklərimiz
qarşıda duran bütün vəzifələri icra
etmək üçün imkan yaradır. Biz
məhdud sayı olan kosmik klubun
üzvüyük. Burada kadr hazırlığı
əlbəttə ki, önəmli rol oynayır. Bu
sahədə çalışan kadrlar artıq bizim
ümumi intellektual potensialımızı
gücləndirirlər. Eyni zamanda,
Vətən müharibəsi dövründə
düşmənin hərəkətlərini onlayn
formatda izləmək və onların
təxribatlarının qarşısını almaq
əlbəttə ki, bizə əlavə üstünlük
yaratdı. Təsadüfi deyil ki, Vətən
müharibəsi, Azərbaycanın
apardığı əməliyyatlar dünyada
hərbi ekspertlər tərəfindən XXI
əsrin müharibəsi adlandırıldı.
Çünki bu, texnoloji inkişaf
baxımından bir yenilik idi.
Müharibədən sonra - hazırda
bizim bərpa işləri ilə bağlı
planlarımız üçün də peyklərin
çox böyük əhəmiyyəti var. Sizin
mənə təqdim etdiyiniz məlumatlar
əsasında biz indi daha böyük
səmərə ilə minatəmizləmə işləri
görürük. Eyni zamanda, kənd
təsərrüfatının, meşə fondunun,
su resurslarının, ekoloji vəziyyətin
gələcək inkişafı ilə bağlı peykdən
ötürülən məlumatlar xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Biz burada
heç bir ölkədən asılı deyilik.
Eyni zamanda, gələcəkdə bərpa
işlərini düzgün təşkil etmək
üçün bu imkanlar əlbəttə ki, bizə
böyük üstünlük yaradır. Bir sözlə,
Azərbaycanda həm nəqliyyat,
həm texnologiyalar, həm də
rabitə sahələrində görülmüş işlərə
birmənalı şəkildə müsbət qiymət
vermək olar. Bu müsbət qiyməti,
o cümlədən dünyanın aparıcı

maliyyə qurumları və Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumu
vermişdir.
Gələcək vəzifələrə
gəldikdə, əlbəttə ki, bu müsbət
dinamika saxlanmalıdır. Eyni
zamanda, heç kimə sirr deyil
ki, dünyada texnologiyalar
çox sürətlə inkişaf edir və biz
addımlarımızı bu inkişafa uyğun
şəkildə atmalıyıq. Əlbəttə,
Azərbaycanda texnologiyaların
inkişafı sahəsində daha böyük
addımlar atılmalıdır. Xüsusilə
gəncləri bu işlərə biz daha geniş
miqyasda cəlb etməliyik. Mən
istedadlı gənclərlə görüşlər
əsnasında bir şeyi gördüm ki,
onların bəziləri öz biliklərini,
innovasiyaları həyata keçirmək
üçün xaricə üz tuturlar. Misal
üçün, startaplarla bağlı bizim
siyasətimiz əlbəttə ki, müsbətdir.
Ancaq bu istedadlı gənclərlə
görüşlər əsnasında aydın oldu ki,
onların bir çoxları xaricdə fəaliyyət
göstərirlər və Azərbaycana
gəlirlər, gedirlər. Biz elə bir
şərait yaratmalıyıq ki, istedadlı
gənclərimiz Azərbaycanda
fəaliyyət göstərsinlər, öz biliklərini
burada tam realizə edə bilsinlər
və ölkə iqtisadiyyatına, ölkəmizin
güclənməsinə xidmət etsinlər.
Ona görə yeni texnologiyaların
Azərbaycanda tətbiqi prioritet
məsələlərdən biridir. Burada, ilk
növbədə, əlbəttə ki, dünyada
artıq üzə çıxan ən müasir
texnologiyaların Azərbaycanda
tətbiqindən söhbət gedir. Bunu
biz mütləq etməliyik. Ən müasir
texnologiyalar Azərbaycanda
bütün sahələrdə tətbiq edilməlidir.
Eyni zamanda, istedadlı insanların
fəaliyyəti daha düzgün təşkil
edilməlidir ki, Azərbaycan
texnologiyaların istehsalçısı
kimi də öz rolunu oynasın və
öz sözünü desin. Məsələn,
nə üçün biz, ictimai xidmətlər
sahəsində texnologiyaları icad
edən və ixrac edən ölkəyə çevrilə
bilmişik? Çünki qarşıya düzgün
hədəflər qoyulmuşdur, kadr
təminatı düzgün seçilmişdir və
Prezident tərəfindən bu sahəyə
daim diqqət göstərilib. Ancaq bu
diqqət bütün qurumlar tərəfindən
göstərilməlidir. Çünki mənim
tərəfimdən verilən tapşırıq bəzi
hallarda müəyyən müddət ərzində
icra edilir, ondan sonra icra
edilmir, ya da ki, unudulur, yaxud
da hansısa başqa xoşagəlməz
hallar meydana çıxır. Ona görə
dövlət qurumları, nazirliklər, dövlət
şirkətləri mənim göstərişlərimi
axıra qədər icra etməlidirlər və
belə olan halda heç bir yerdə
axsama olmayacaq.
Yeni texnologiyaların tətbiqi
imkan verəcək ki, biz bundan
sonra da öz hərbi gücümüzü
daim yüksək səviyyədə saxlaya
bilək. Bu gün Azərbaycan döyüş
meydanında öz üstünlüyünü
göstərib. Həm qəhrəman
övladlarımızın şücaəti, fədakarlığı,
eyni zamanda, texniki təchizat və
əlbəttə ki, yeni texnologiyaların
tətbiqi müharibədə qələbənin
qazanılmasının əsas amillərindən
biridir. Texnoloji təminat, əlbəttə
ki, bizə əlavə imkanlar yaratdı.

Ancaq mən bunu dəfələrlə
demişəm, bir daha demək
istəyirəm ki, torpaqları azad
edən Azərbaycan əsgəri olub,
Azərbaycan zabiti olub. Bayrağı
azad edilmiş torpaqlara gətirən
də və yüksəklərə qaldıran da
Azərbaycan vətəndaşı olub.
Buna baxmayaraq, biz
texnoloji inkişaf sahəsində daim
qabağa hədəflənməli, hərbi
sahədə yenilikləri Azərbaycana
gətirməliyik. Nəzərə alsaq ki,
bizim bu sahədə aparıcı ölkələrlə
çox sıx dostluq əlaqələrimiz var
və Azərbaycana texnoloji ixracla
bağlı hər hansı bir məhdudiyyət
yoxdur, biz bu sahədə daim
qabaqlayıcı addımlar atmalıyıq.
Hər zaman öz siyasətimizi elə
qurmalıyıq ki, Azərbaycanın hərbi
potensialı, müdafiə qabiliyyəti
daim yüksək səviyyədə olsun və
heç vaxt heç kim bizə qarşı hər
hansı bir təxribat törətməyə belə
cəhd etməsin.
Azad edilmiş torpaqlarda
bərpa işlərini apararkən mütləq
yüksək texnologiyalardan istifadə
olunmalıdır. Hazırda minalardan
təmizləmə prosesi gedir. Bununla
paralel olaraq şəhərsalma
layihələri icra edilir. Şəhərsalma
layihələri hazır olandan sonra biz
artıq praktiki inşaat işlərinə start
verəcəyik. Burada infrastruktur
layihələri ilə bərabər, mütləq
nəqliyyat və texnologiyalar
sahələri də diqqət mərkəzində
olmalıdır. Mən artıq bəyan
etmişəm ki, azad edilmiş ərazilər
bütövlükdə yaşıl enerji zonası
olmalıdır, buna imkan var. Bizim
su resurslarımız kifayət qədər
geniş həcmlidir. Eyni zamanda,
günəş və külək enerjisi növlərinin
yaradılması üçün imkanlar var.
Xarici tərəfdaşları, investorları
bu işlərə mütləq cəlb etmək,
yerli şirkətlərə şərait yaratmaq

lazımdır. Azad edilmiş torpaqlar
yüksək texnoloji inkişaf ərazisi
olmalıdır.
Yaşıl enerji zonası ilə bərabər,
kənd təsərrüfatında ən müasir
texnologiyalar tətbiq edilməlidir.
Nəzərə alsaq ki, azad edilmiş
ərazilərdə torpaqlar çox münbitdir,
həm bitkiçilik, həm heyvandarlıq
üçün çox böyük imkanlar var, çox
böyük örüş sahələri var, orada
kənd təsərrüfatının ən müasir
texnologiyalar əsasında inkişafı
mütləq təmin edilməlidir. Biz bu
işi indidən planlaşdırmalıyıq ki,
məhsuldarlıq yüksək olsun.
Azad edilmiş ərazilərdə
qurulacaq şəhərlər və kəndlər
“smart-city”, “smart-village”,
- yəni, “ağıllı şəhər”, “ağıllı
kənd” konsepsiyası əsasında
qurulmalıdır. Bu işləri indidən
planlaşdırın ki, şəhərsalma
aparılarkən, layihələr icra
edilərkən mütləq dünyanın ən
qabaqcıl texnologiyaları orada
tətbiq olunsun. Ondan sonra
və bəlkə də bununla paralel
olaraq, bizim digər şəhər və
kəndlərimizdə buna oxşar
layihələri də icra etmək lazımdır.
Çünki əgər biz bunu bu gün
etməsək, sabah geri qalacağıq.
Biz geri qala bilmərik. Bildiyiniz
kimi, Davos Ümumdünya İqtisadi
Forumunda iştirakım zamanı
10-larla şirkətlə görüşlərim olur,
onların böyük əksəriyyəti texnoloji
şirkətlərdir. Bu görüşlər əsnasında
görürəm ki, dünyada hansı
yeniliklər var, hansı müsbət inkişaf
var və çalışıram ki, o şirkətləri
Azərbaycana cəlb edim. Ona
görə “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd”
konsepsiyası işlənməlidir və tətbiq
edilməlidir.
Kadr hazırlığı xüsusi yer
tutur. Hesab edirəm ki, hazırda
bu sahədə kifayət qədər peşəkar
kadr potensialı yaranmışdır. Biz
gənclərimizi xaricdə aparıcı ali

məktəblərdə oxutmaq üçün böyük
proqramlar icra etdik və bu gün
bu davam edir. Şadam ki, xaricdə
təhsil alan gənclərimizin böyük
əksəriyyəti ölkəmizə qayıdıb və
bu, bizim kadr potensialımızı
gücləndirir. Hesab edirəm ki, sizin
nazirliyiniz bu sahədə - təhsillə
bağlı müvafiq ali məktəblərlə
də sıx təmasda olmalıdır. Kadr
hazırlığı ölkəmizin iqtisadi və
texnoloji inkişafı ilə uzlaşmalıdır.
Ancaq belə olan halda, biz
istədiyimizə nail ola bilərik.
Azad edilmiş ərazilərdə
hazırda böyük nəqliyyat layihələri
icra edilməyə başlanmışdır,
Füzuli Hava Limanının inşası
başlamışdır. Qeyd etdiyim
kimi, Kəlbəcər, yaxud Laçın
rayonlarının ərazisində ikinci
hava limanı inşa ediləcək. Biz
Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun
inşasına start vermişik. Bununla
paralel olaraq, indi bölgədə
nəqliyyat-kommunikasiya
sahəsində böyük layihələr
müzakirə edilir. Burada əlbəttə
ki, Horadiz-Zəngilan dəmir yolu,
ondan sonra Zəngilan-Naxçıvan
dəmir yolu, Naxçıvan-Türkiyə
dəmir yolu layihələri prioritet
təşkil edir və digər layihələr də,
həmçinin. Çünki hesab edirəm
ki, müharibədən sonra yaranmış
vəziyyət bölgə ölkələri üçün yeni
imkanlar açır. Azərbaycan bu
sahədə əməkdaşlığa hazırdır və
bu işə öz töhfəsini verməkdədir.
Mənim tərəfimdən göstəriş verildi
ki, Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun
layihələndirilməsi başlasın. Artıq
start verildi və digər layihələr
də, həmçinin. Burada ən müasir
texnologiyalar tətbiq edilməlidir
ki, Azərbaycan bu sahədə də
daim liderliyi öz əlində saxlaya
bilsin. Mən ümid edirəm ki, siz
bütün bu vəzifələri şərəflə yerinə
yetirəcəksiniz.

Ölkəmizin inkişafı üçün
indi yeni imkanlar açılıb.
Azərbaycan özünü dünyada
ləyaqətli, güclü, məsuliyyətli
ölkə kimi göstərmişdir. Müharibə
bir çoxlarına Azərbaycanın
potensialının nədən ibarət
olduğunu göstərmişdir. Biz döyüş
meydanında qələbə qazandıq, biz
mülki sahədə qələbə qazandıq.
Çünki əgər güclü iqtisadiyyat
qurmasaydıq, güclü ordu qura
bilməzdik. Ona görə bütün
amillərin sintezi həm qələbəni
şərtləndirdi, həm də bundan sonra
bizim inkişaf dinamikamızı da
şərtləndirəcək. Hətta pandemiya
dövründə də bizim qeyri-neft
sənayemiz artmışdır, özü də
böyük dərəcədə. Keçən il qeyrineft sənayemiz 12,5 faiz artmışdır.
Nəyə görə? Texnoloji inkişaf,
sənayeləşmə, investisiyalar,
güzəştli şərtlərlə kreditlərin
verilməsi, dövlət-özəl sektor
tərəfdaşlığı - bütün bu amillər öz
rolunu oynayıb. Texnologiyalar,
telekommunikasiya
sahələrində artıq bir çox
yerli şirkətlər yaranmışdır və
həm Azərbaycanda, həm də
xaricdə fəaliyyət göstərir. Biz
onlara da dəstək verməliyik.
Onların xaricdəki fəaliyyətlərini
dəstəkləməliyik və burada da
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı bir
nümunə olmalıdır. Bu sahə hər
bir ölkə üçün, deyə bilərəm ki, hər
bir ölkənin gələcəyi üçün həlledici
sahədir. Texnoloji inkişafda kim
qabağa gedibsə, o da udacaq, kim
geridə qalıbsa, asılı vəziyyətdə
qalacaqdır. İndi sirr deyil, elə
peşələr var ki, 5 ildən sonra bu
peşələr sıradan çıxacaq, yəni
olmayacaq. Yeni peşələr meydana
çıxacaq və biz hazır olmalıyıq
ki, bu peşələrə yiyələnək. Hazır
olmalıyıq, kadr potensialımız
imkan versin ki, dünyada gedən
sənayeləşmə, xüsusilə Dördüncü
Sənaye İnqilabı ilə bağlı proseslər
daim Azərbaycanın inkişafını
təmin etsin. Təsadüfi deyil ki,
Davos Ümumdünya Forumu məhz
Azərbaycanı Dördüncü Sənaye
İnqilabının mərkəzlərindən biri
seçdi. Məhz onların təşəbbüsü ilə
bu baş verdi və müvafiq sənəd də
imzalandı.
Ona görə sizin nazirliyinizin
üzərinə böyük funksiyalar düşür.
Mən sizdən əvvəl bu vəzifədə
çalışmış nazirin fəaliyyətindən
də razıyam. O da öz vəzifə
borcunu şərəflə yerinə yetirirdi,
bir çox önəmli məsələləri həll
etmişdir, Azərbaycanın bu
sahədəki inkişafını təmin etmişdir.
Ancaq hər yerdə islahatlar gedir,
islahatlar labüddür və ölkə
qarşısında yeni vəzifələr durur.
Mən hesab edirəm ki, siz bu
vəzifələri icra edə bilərsiniz. Hər
halda, buna ümid edirəm. Bir
daha qeyd etmək istəyirəm ki,
bu, sizə göstərilən böyük inamdır,
etimaddır və sizin üçün böyük
məsuliyyətdir. Siz bu məsuliyyəti
öz işinizlə doğrultmalısınız.
Nazir Rəşad Nəbiyev dedi:
–Təşəkkür edirəm, cənab
Prezident. Əvvəlcə, icazə
versəydiniz Sizi rəhbərliyinizlə
qazanılmış böyük Qələbə
münasibətilə təbrik edərdim. 44
günlük müharibədə Ordumuzun

göstərdiyi peşəkarlıq nümayiş
etdirdi ki, bu gün Azərbaycanda
istənilən sahədə güclü kadr
potensialı formalaşmışdır. Sizin
seçim imkanlarınızın geniş olduğu
bir təqdirdə mənə bu yüksək
etimadı göstərdiyiniz üçün Sizə
dərin təşəkkürümü bildirirəm
və bu fakt özlüyündə mənim
məsuliyyətimi daha da artırmış
olur.
Görülən işlərə verdiyiniz
qiymətlə bağlı isə qeyd edim ki,
Sizdən bu sözləri eşitmək şərəfli
olduğu qədər də məsuliyyətlidir.
Amma heç şübhəsiz ki, Sizin
yürütdüyünüz xarici siyasət
nəticəsində ölkəmizin etibarlı
tərəfdaş imici olmasaydı, heç
bir dövlət peyklər kimi yüksək
texnoloji məhsulları bizə ixrac
etməzdi. Eyni zamanda, cənab
Prezident, Sizin yürütdüyünüz
daxili siyasət nəticəsində
ölkəmizin iqtisadi qüdrəti və nəticə
etibarilə maliyyə resurslarımız
olmasaydı, bu peykləri əldə
etmək imkanımız da olmazdı. Ən
başlıcası isə, cənab Prezident,
Sizin kosmik sənayenin inkişafına
göstərdiyiniz davamlı diqqət və
qayğı uğurlarımızı şərtləndirən
əsas amillər olmuşdur. Mənim
və həmkarlarımın üzərinə düşən
vəzifə isə, sadəcə, bu əlverişli
vəziyyətdən istifadə edərək Sizin
etimadınızı doğrultmaq idi. Yeni
təyinatla üzərimə düşən vəzifələri
və bu vəzifələrdən irəli gələn şəxsi
məsuliyyətimi də tam şəkildə dərk
edirəm. Nazirliyin tabeliyində olan
müəssisələrin səmərəli fəaliyyət
göstərməsi üçün onların ən qısa
zamanda korporativləşmələrinin
vacib olduğunu anlamaqla yanaşı,
əsas vəzifəmizin sahə üzrə, yəni,
nazirliyə həvalə edilmiş sahə üzrə
effektiv dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsi, ədalətli tənzimləmə
mexanizmlərinin yaradılması və
nəticə etibarilə ədalətli rəqabət
mühitinin formalaşdırılmasıdır.
Cənab Prezident, Siz
hər zaman söyləyirsiniz ki,
əgər ədalətli rəqabət mühiti
formalaşarsa, o zaman həmin
sektora xarici investisiyaların axını
baş verər və bu da özlüyündə
yalnız həmin sektorda deyil,
ümumiyyətlə, ölkədə innovasiya
və texnologiyaların inkişafını
təşviq etmiş olar.
Cənab Prezident, sonda icazə
verin, Sizi əmin edim ki, iqtisadi
islahatların dərinləşməsi ilə bağlı
qarşıya qoyduğunuz tapşırıqlara
da sahə nazirliyi olaraq öz
töhfəmizi verə bilmək üçün
əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.
Həmkarlarımla birlikdə nazirliyin
səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul
edəcəyimiz bütün qərarların və
atacağımız bütün addımların
əsas qiymətləndirmə meyarı Sizin
siyasətinizin ayrılmaz hissəsi
olan Azərbaycan vətəndaşlarının
sosial maraqlarının qorunması
olacaqdır. Göstərdiyiniz bu yüksək
etimada görə Sizə bir daha
dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Çalışacağıq ki, bütün işimizdə
Sizin etimadınızı doğruldaq.
Cənab Prezident, çox sağ olun.

AZƏRTAC

Vaşinqtondakı “Atlantik Şurası”
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi
Hikmət Hacıyevlə onlayn-seminar keçirib
 Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən ən nüfuzlu
“beyin mərkəzləri”ndən biri – “Atlantik Şurası”
(“Atlantic Council”) Ermənistan–Azərbaycan
müharibəsinin yekunlarına və münaqişədən sonrakı
dövrdə regional əməkdaşlığın perspektivlərinə həsr
edilmiş onlayn-seminar keçirib.
AZƏRTAC xəbər verir ki,
moderatoru “Atlantik Şurası”
nəzdində Avrasiya Mərkəzinin
direktoru, ABŞ-ın Ukraynadakı sabiq səfiri Con Herbst olan tədbirdə
mərkəzin və auditoriyanın suallarını Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev
cavablandırıb.
Hikmət Hacıyev deyib ki,
Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında 44 günlük müharibə

nəticəsində Yerevanın son 26
ildə sui-istifadə etdiyi qondarma
“status-kvo” ləğv edilib və bundan
sonra Cənubi Qafqazda qarşıdurma əməkdaşlığa və regional
inteqrasiyaya transformasiya
olunmalıdır. Prezidentin köməkçisi
2020-ci ilin sentyabr ayında
hərbi əməliyyatlara hansı tərəfin
başlaması barədə suala cavab
verərək qeyd edib ki, sonuncu
silahlı münaqişənin səbəblərini
aydınlaşdırmaq üçün müharibəyə
gətirib çıxarmış şəraiti nəzərdən

keçirmək lazımdır. Ermənistan
və Azərbaycan liderlərinin
Düşənbədəki görüşündən sonra
Prezident İlham Əliyev xoş məram
nümayiş etdirərək Ermənistanın
baş nazirinin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini Ermənistanda sabitlik yaradılandan sonra nizamlamaq məsələsinə qayıtmasına
icazə verib, lakin Ermənistanın
baş naziri bu xoş münasibətdən
sui-istifadə edib və sonradan millətçi bəyanatlarla çıxış
etməyə başlayıb, o cümlədən
Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərinə qanunsuz səfərinin
gedişində “Arsax” (Qarabağ AZƏRTAC) Ermənistandır və
nöqtə” deyib. Paşinyanın bu cür
absurd bəyanatlarından əlavə,
Ermənistanın müdafiə naziri
Tonoyan ABŞ-da erməni diasporu
ilə görüşündə Ermənistanın “yeni

ərazilər uğrunda yeni müharibə”
doktrinasını bəyan edib. Bütün
bu bəyanatlar, üstəlik ötən ilin
iyul ayında Tovuz rayonunda
erməni tərəfinin silahlı təxribatları,
Azərbaycanın mülki obyektlərinin
və Azərbaycan Ordusunun
mövqelərinin sentyabr ayında
məqsədyönlü şəkildə artilleriya
atəşinə tutulması Azərbaycan
Ordusunun BMT Təhlükəsizlik
Şurasının dörd qətnaməsini yerinə
yetirmək və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü
bərpa etmək məqsədilə bütün
cəbhəboyu əks-hücumuna gətirib
çıxardı.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi qeyd edib ki,
münaqişənin silahlı fazasında
Azərbaycan dəfələrlə hərbi
əməliyyatları dayandırmağa
hazır olduğunu bildirib, bu şərtlə
ki, Ermənistan erməni silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərindən çıxarılma-

sı qrafikini dərhal təqdim etsin.
Lakin belə olmadı və nəhayət,
noyabr ayında Şuşa şəhəri və
Azərbaycanın digər əraziləri azad
ediləndən sonra Ermənistan
Bakının şərtlərini qəbul etməyə
məcbur oldu.
Hikmət Hacıyev vurğulayıb
ki, Azərbaycan RF sülhməramlı
kontingenti ilə “açıq dialoqu və
kommunikasiyanı” dəstəkləyir, bu
kontingentin nümayəndələri “öz
işini peşəkar səviyyədə yerinə
yetirir”. Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi erməni hərbi əsirləri
barədə sualın cavabında bəyan
edib ki, noyabrın 9-da məlum
bəyanat imzalanandan sonra
Azərbaycanın dövlət sərhədini
keçmiş 62 nəfər silahlı erməninin
məqsədi Azərbaycan mövqelərinə
hücum etmək idi, onlar hətta
özləri ilə müəyyən texnika da
götürmüşdülər. Bu şəxslər hərbi
əsir deyil, onlar əsirlərin digər
kateqoriyasına aiddir. Bəyanat

imzalanandan sonra Azərbaycan
təqribən 1200 erməni hərbi qulluqçusunun cəsədini erməni tərəfinə
qaytarıb.
Prezidentin köməkçisi seminarın erməni iştirakçılarına
xatırladıb ki, Birinci Qarabağ
müharibəsindən sonra 4000-dən
çox azərbaycanlı hələ də itkin düşmüş hesab edilir və Ermənistan bu
şəxslər barədə məlumat təqdim
etməlidir.
Onlayn-seminarın gedişində
Hikmət Hacıyev auditoriyaya
münaqişənin başlanması barədə,
o cümlədən keçmiş SSRİ-nin
müəyyən dairələri tərəfindən təşkil
olunmuş və etnik erməni Eduard Qriqoryan kimi cinayətkarlar
tərəfindən icra edilmiş Sumqayıt
hadisələri barədə də məlumat
təqdim edib. İşğaldan azad
edilmiş ərazilərin minalardan
təmizlənməsi və həmin ərazilərdə
yenidənqurma, azərbaycanlı
məcburi köçkünlərin doğma
yurdlarına qaytarılması planı da

müzakirə edilib.
Diqqətə çatdırılıb ki,
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda yaşayan
ermənilər ölkəmizin tamhüquqlu
vətəndaşlarıdır və Azərbaycan qanunlarının, onun Konstitusiyasının
aliliyini qəbul etməyə borcludurlar.
Hikmət Hacıyev münaqişədən
sonrakı dövrdə ATƏT-in Minsk
qrupunun rolu barədə suala
cavab verərək deyib ki, Minsk
qrupu iki tərəf arasında etimadın
möhkəmlənməsi tədbirlərinin
müəyyən olunmasına kömək edə
bilər.
Azərbaycan Prezidentinin
köməkçisi sonda bəyan edib ki,
Amerika şirkətləri Azərbaycanın
Qarabağ regionunun infrastrukturunun bərpasına investisiyalar
qoymaq və bu işlərdə iştirak
etmək yolu ilə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin
yenidən qurulmasına və regional
inteqrasiyaya öz töhfələrini verə
bilər.
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27 yanvar 2021-ci il, çərşənbə

“İlham Əliyev. İnkişaf –
məqsədimizdir” çoxcildliyinin
106-cı kitabı çapdan çıxıb
Çoxcildliyin növbəti kitabına Azərbaycan Prezidentinin
Vətən müharibəsi günlərində xalqa müraciətlərinin və
xarici KİV-lərə müsahibələrinin mətnləri daxil edilib
Ötən il 44 gün davam edən Vətən müharibəsində Azərbaycan Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz
Qarabağı Ermənistanın işğalından azad etdi. Dövlətimizin başçısının 2020-ci il
sentyabrın 27-dən başlayaraq xalqa müraciətləri, rəsmi “Twitter” səhifəsində
paylaşımları, xarici KİV-lərə müsahibələri xalqımızın ədalətli mübarizəsi, Vətən
müharibəsi və Qarabağ həqiqətləri barədə obyektiv təsəvvür yaratdı, informasiya cəbhəsində, diplomatiya müstəvisində üstünlüyümüzü təmin etdi.
“İlham Əliyev. İnkişaf – məqsədimizdir” çoxcildliyinin 106-cı kitabı tariximizin
bu şanlı səhifələrini xronoloji ardıcıllıqla və sistemli şəkildə bir daha nəzərdən
keçirmək üçün dəyərli mənbədir.
Çoxcildliyin yeni kitabındakı materiallar
2020-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarını
əhatə edir. Hələ sentyabrın 24-də BMT
Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının
videoformatda ümumi debatlarında çıxışı
zamanı Azərbaycan Prezidenti beynəlxalq
birliyi Ermənistanın hərbi təxribatları
haqqında məlumatlandıraraq demişdi:
“Etnik təmizləmə aparmış işğalçı ölkənin
silahlarla təchiz edilməsi sülh danışıqlarını
ciddi şəkildə sarsıdır və işğalçı dövləti yeni
hərbi təxribatlara əl atmağa həvəsləndirir. Bu
mənada biz bütün ölkələri Ermənistana silah
təchizatından çəkinməyə çağırırıq”.
Sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı
qüvvələrinin növbəti hücumu nəticəsində
mülki əhali və hərbçilər arasında itkilərin,
yaralananların olması və ordumuzun əkshücum əməliyyatına başlaması ilə əlaqədar
dövlətimizin başçısı xalqa müraciət etdi: “Biz
haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz
zəfər çalacağıq! Qarabağ bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır”.
Prezidentin BMT sessiyasının ümumi
debatlarında çıxışının, sentyabrın 27-də,
oktyabrın 4-də və 9-da xalqa müraciətlərinin
mətnləri 106-cı kitaba daxil edilib.
Nəşrdə dövlətimizin başçısının Vətən
müharibəsi günlərində Türkiyənin “TRT
Haber”, “CNN-Türk”, “Haber Global”,
“Haber Türk”, Rusiyanın “Pervıy Kanal”,
“Rosssiya-1”, RBK, “Əl-Cəzirə”, “Əl-Ərəbiyə”,
“Euronews”, “CNN International”, “Sky
News”, “France-24” telekanallarına geniş
müsahibələri də yer alıb.
Kitabda Azərbaycan Prezidentinin
Türkiyə, Ukrayna, Belarus, Almaniya, İran
və digər ölkələrin rəhbərləri ilə telefon
danışıqları, BMT-nin Baş katibi Antonio
Quterreş ilə videokonfrans formatında
görüşü, Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud
Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etməsi haqqında materiallar
verilib.
Oxucular dövlətimizin başçısının

Təhlükəsizlik Şurasının iclasında, Müdafiə
Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında
müalicə olunan hərbçilərlə görüşündə
çıxışlarının mətnləri, rəsmi “Twitter”
səhifəsində paylaşımları ilə də bu kitabda
tanış ola bilərlər.
Nəşrə Azərbaycan Prezidentinin
“Kiber Kosmos buraxılışı” mövzusunda
keçirilmiş virtual 71-ci beynəlxalq
Astronavtika Konqresinin açılış mərasimində
videomüraciətinin mətni, XXIII Avrasiya
İqtisadi Zirvə toplantının iştirakçılarına
məktubu və digər məktubları da daxil edilib.
“Azərnəşr” tərəfindən buraxılan 106cı kitabın hazırlanmasında Azərbaycan
Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC)
materiallarından istifadə olunub.

T.Ə.Bakıxanovun “Şərəf” ordeni ilə
təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
inkişafında böyük xidmətlərinə görə
Tofiq Əhməd Ağa oğlu Bakıxanov

“Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 yanvar 2021-ci il

A.Z.Mustafayevin “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu”
ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycanda heykəltəraşlıq sahəsində
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə
Albert Zaman oğlu Mustafayev

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fəxri diplomu” ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 yanvar 2021-ci il

Azərbaycanın və Türkiyənin xarici işlər
nazirləri arasında telefon danışığı olub
 Yanvarın 26-da Azərbaycan
Respublikasının xarici işlər naziri
Ceyhun Bayramovla Türkiyə
Respublikasının xarici işlər naziri
Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon
danışığı olub.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti
idarəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazirlər
dəniz quldurlarının Türkiyəyə məxsus
gəmiyə hücumu nəticəsində öldürülmüş
azərbaycanlının nəşinin Vətənə gətirilməsi
üçün əlaqələndirilmiş şəkildə tədbirlərin
görülməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

Tərəflər, həmçinin regional əməkdaşlıq
məsələlərini müzakirə ediblər.

Ulu öndər Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı xarici siyasət
kursumuzda yaxın qonşularımız və İslam ölkələri ilə hərtərəfli
əməkdaşlığın genişləndirilməsi bu gün mükəmməl səviyyədə davam
etdirilir və özünün nəticələrini verməkdədir. Ümummilli liderin həmin
kursunda İran İslam Respublikası ilə dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin
inkişafına xüsusi önəm verilirdi. Sevindirici haldır ki, bu gün həmin
ənənə məhz ulu öndərin arzuladığı səviyyədə davam etdirilir.
Həmin arqumentimizi
əsaslandırmaq üçün bir
məqamı yada salmaq
kifayətdir. Belə ki, Prezident
İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva ötən il
noyabrın 16-da işğaldan azad
edilmiş Füzuli və Cəbrayıl
rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində
olublar. Cəbrayıla gedərkən
avtomobili özü idarə edən
Prezident İlham Əliyevin
dediyi “Gedirik Xudafərin körpüsünün yanına. Xudafərin
körpüsü qabaqdadır. Bu da
Azərbaycan vətəndaşlarının
vəhşi düşmən tərəfindən
dağıdılmış evləridir. Araz
çayı, Azərbaycan – İran
sərhədi. Dostluq sərhədidir”
fikirləri həm ölkəmizdə, həm
də dost və qardaş ölkə olan
İranda çox böyük əks-səda
vermişdir.
Yeri gəlmişkən, həmin
səfərdən xeyli sonra görüşüb söhbət etdiyimiz İran
İslam Respublikasının
Azərbaycandakı Səfirliyinin
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri
Əli Purmərcan dövlət başçımızın Cəbrayılda dediklərinə
belə münasibət bildirmişdi: “Cənab İlham Əliyevin
həmin sözləri tarixə ehtiram,
gələcəyə isə xidmətdir”.
Otuz il işğal altında olan
ərazilərimizdəki tarixi, mədəni
və dini abidələrin dağıdılmasını vəhşilik adlandıran
həmsöhbətim əlavə etmişdi
ki, bu, təkcə Azərbaycan
mədəniyyətinə dəyən zərbə
deyil, bu, bütövlükdə İslam
mədəniyyətinə vurulan ağır
zərbədir.
Dövlət başçımızın
Azərbaycan – İran sərhədini
dostluq sərhədi adlandırmasının gələcəyə xidmət
olduğunun sübutunu çox
gözləməli olmadıq. Belə ki,
Prezident İlham Əliyevin
yanvarın 25-də İran İslam
Respublikasının xarici işlər
naziri Məhəmməd Cavad
Zərifi qəbul etməsi zamanı həm ölkələrimiz, həm
də region üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən
məqamlardan danışıldı.
Azərbaycan Prezidenti
xatırlatdı ki, 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”.
Xatırladaq ki,
Azərbaycanın İranla
müştərək töhfələr verdiyi Şi-

Cənab Məhəmməd Cavad
Zərifin də fikirləri sübut etdi ki,
dost ölkənin diplomatı İlham
Əliyevin regionda yaranmış
yeni vəziyyətdən hamının
bəhrələnməsi üçün irəli
sürdüyü təklifləri səmimiyyətlə
dəstəkləyən dövlətin iradəsini
dilə gətirir: “ Ümid edirik ki,

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

Tarixə ehtiram,
gələcəyə xidmət

Çox şadıq ki, rəsmilərinizin
İrana səfərləri zamanı bu
layihələr üzrə surətli irəliləyiş
əldə olunmuşdur və artıq biz
ölkələrimiz arasında daha
uzun birgə dostluq sərhədinə
sahib ola bilərik”.
Bu isə o demək idi ki,
Azərbaycan Prezidentinin
noyabrın 16-da dilə gətirdiyi

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... 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.
mal – Cənub nəqliyyat dəhlizi
kimi bütün layihələr, enerji infrastrukturu ilə bağlı layihələr
uğurla inkişaf edir. Şimal–
Cənub nəqliyyat dəhlizi
işləyir. Prezident İranın baş
diplomatına xatırlatdı ki, ötən
il yükdaşımaların həcmi,
demək olar ki, 20 faiz artıb.
Ekspertlərin fikrincə, bu, çox
müsbət nailiyyətdir.
Dövlət başçımız yada
saldı ki, 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”.
Dövlət başçımız söhbət
zamanı ikitərəfli əlaqələrimizi,
onların səviyyəsini, inkişaf tempini, nailiyyətləri
və yeni planları yüksək
qiymətləndirdiyini dilə gətirdi
və İran tərəfə yeni təkliflər
təqdim edirmiş kimi dedi:
“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”.

Rusiyanın
Azərbaycandakı
səfirliyinin müvəqqəti
işlər vəkili Xarici İşlər
Nazirliyinə çağırılıb
 Yanvarın 26-da Rusiya
Federasiyasının Azərbaycandakı
səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xarici
İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə
AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsindən məlumat
verilib.
Görüşdə Rusiya Dövlət Dumasının hakim “Vahid
Rusiya” partiyasından olan üzvü Vitali Milonovun
erməni KİV-nə müsahibəsi zamanı Azərbaycan
dövlətinə və xalqına qarşı qəbuledilməz ifadələr
işlətməsi məsələsi Rusiya səfirliyinin müvəqqəti işlər
vəkili qarşısında qaldırılıb, Dövlət Dumasının üzvünün
bu davranışı qəti şəkildə pislənilib.
Həmçinin Rusiya Dövlət Dumasının üzvü
V.Milonovun Azərbaycan əleyhinə atdığı növbəti
təxribatçı addımın Azərbaycan və Rusiya arasında mövcud olan yüksək səviyyəli münasibətlərə
tamamilə zidd olduğu vurğulanıb. V.Milonovun
səsləndirdiyi fikirlərin Moskvanın rəsmi mövqeyini
əks etdirmədiyi, bu kimi addımların ölkələr arasında
münasibətlərə xələl gətirmək və əldə olunan razılaşmanın həyata keçirilməsinə əngəl törətmək məqsədi
daşıdığı vurğulanıb.

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”.
Ancaq bizim üçün daha

maraqlı olan məqam İran
dövlətinin işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərinin
bərpasında iştirak etmək
istəyinin səsləndirilməsi
idi. Nazir bəyan etdi ki,
energetika, yenidənqurma
və geri dönəcək əhalinin
yaşayışı üçün vasitə ola
biləcək kənd təsərrüfatı kimi
sahələr bizim üçün prioritet

Məhəmməd CAVAD ZƏRİF
İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri
Bakı, 25 yanvar 2021-ci il
təşkil edir və şirkətlərimiz işə
başlamağa hazırdır. Dövlət
başçımız tərəfindən qeyd
edilən layihələrə gəldikdə isə
cənab Cavad Zərif bildirdi
ki, biz Azərbaycanın Baş
nazirinin müavini və xarici
işlər nazirinin İrana olduqca
uğurlu səfərlərini yüksək
qiymətləndiririk.
Araz çayı üzərindəki
birgə layihələrə gəlincə
isə İran tərəfinin mövqeyi

rəsmi Bakının mövqeyi ilə
tamamilə üst-üstə düşür:
“Biz Şimal-Cənub və CənubQərb 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.

“Dostluq sərhədi” ifadəsi həm
Bakıda, həm də Tehranda
hələ çox illər boyu işlədiləcək.
Dost ölkə diplomatının
Azərbaycana səfəri barədə
hazırladığımız qəzet materialını ulu öndər Heydər Əliyevin
adı ilə başladığımız kimi,
onun sözləri ilə də yekunlaşdırmaq istəyirik: “...İran –
Azərbaycan əlaqələrinin tarixi
böyükdür. Bu tarix əsrlərə

gedib çıxır. Xalqlarımız əsrlər
boyu birlikdə, bir-birinin
yanında yaşamış, bir kökə
sahib olmuş, eyni adətənənələrə malik və bir-birinə
arxa olmuşlar... Məsəl var
deyərlər, yaxın qonşu uzaq
qohumdan yaxşıdır”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın və Türkiyənin nümayəndə
heyətlərinin rəhbərləri AŞPA-da birgə
fəaliyyətin perspektivlərini müzakirə ediblər
 Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının qış sessiyası çərçivəsində
qurumdakı Azərbaycan və Türkiyə nümayəndə
heyətlərinin rəhbərləri Səməd Seyidov ilə Ahmet
Yıldız arasında görüş olub.
AZƏRTAC xəbər verir
ki, görüşdə ölkələrimizin
nümayəndə heyətlərinin
Avropa Şurası yanında
əlaqələndirilmiş fəaliyyətinin
təşkili müzakirə olunub.
Bildirilib ki, Türkiyə və
Azərbaycan “bir millət, iki
dövlət” prinsipini rəhbər
tutaraq Avropa Şurasında
bir-birini həmişə dəstəkləyib,
ümumi dəyərlərə üstünlük
verib.
Qurumda Azərbaycana
və Türkiyəyə qarşı təhdidlər,
eləcə də milli maraqlar ilə
bağlı məsələlərin reallaşması istiqamətində konkret
tədbirlər, planlar və fikirlər
müzakirə edilib. Gələcək
fəaliyyətdə koordinasiyanın

daha da təkmilləşdirilməsinin
əhəmiyyəti vurğulanıb.
Görüşdə, həmçinin
Azərbaycanın işğal altın-

da olan ərazilərinin azad
edilməsi ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb. Qurum
çərçivəsində bu Qələbəyə
hər hansı bir təhdid,
təxribatçı addımlar oldu-

ğu təqdirdə onun qarşısını
almaq üçün birgə fəaliyyətin
təşkili müzakirə edilib və
bunun vacibliyi bildirilib.

4

27 yanvar 2021-ci il, çərşənbə

Bərpa işləri artıq başlanıb
və bu, onu göstərir ki, bizim
sözümüzlə əməlimiz arasında bu
dəfə də heç bir fərq yoxdur. Biz
demişdik ki, torpaqlar işğaldan
azad olunandan sonra bu
torpaqları tezliklə bərpa edəcəyik.
Mən bu yaxınlarda demişdim ki,
biz Qarabağ bölgəsində cənnət
yaradacağıq və sözümdə dururam.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
dağıtmaqla qeyri-insani xislətini,
beynəlxalq hüquqa, ali bəşəri
dəyərlərə zərrə qədər də olsun
məhəl qoymadığını nümayiş etdirdi.
Bununla da işğalçı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu
il tarixli Cenevrə Konvensiyaları və
onların Əlavə Protokollarını, BMTnin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və

Avropa Şurasının İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Komissarına,
MDB ölkələrinin üzv dövlətlərinin
Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə
Şurası və digər beynəlxalq
təşkilatlara, eləcə də 25 ölkənin
baş prokuror və ədliyyə nazirlərinə
Ermənistanın törətdiyi cinayətlər
haqqında məktublar, 37 xarici
dövlətin səlahiyyətli orqanına 46
hüquqi yardım göstərilməsinə dair
vəsatətlər göndərilib.
Erməni vandalları tərəfindən
təkcə müharibə dövründə deyil, həm
də 30 il işğal altında saxlanılan bütün yaşayış məntəqələrimiz–kənd,
qəsəbə və şəhərlərimiz, maddimədəni abidələrimiz yerlə-yeksan
edilib, bir qismi isə saxtalaşdırılaraq
erməniləşdirilib.
Prezident İlham Əliyev işğaldan
azad olunmuş rayonlara səfərlərinin
birində bu barədə deyib: “Yol
boyunca dağıdılmış kəndləri və
Füzuli şəhərini dağılmış vəziyyətdə
görəndə adamın ürəyi ağrıyır.
Vəhşilər bizim şəhərimizi nə günə
salıblar?! Dağıdıblar, evləri dağıdıb-

Sərəncama əsasən, sentyabrın
27-dən başlayaraq Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
Respublikasının ərazisinə təcavüzü
nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət
əmlakına, o cümlədən infrastruktur
obyektlərinə, habelə sahibkarlıq
fəaliyyəti subyektlərinə dəyən
ziyanın qiymətləndirilməsini və
aradan qaldırılmasını təmin etmək
məqsədilə Dövlət Komissiyası
yaradılıb.
Prezident İlham Əliyev yanvarın 18-də Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkında təməlqoyma və açılış
mərasimlərindən sonra Azərbaycan
Televiziyasına müsahibəsində bildirib ki, Qarabağ bölgəsi bir çoxunun
fikrinə görə, növbəti inkişafımızın
aparıcı qüvvəsinə çevriləcək. Mən,
əlbəttə, bu fikri bölüşürəm. Sadəcə
olaraq, azad edilmiş torpaqlarda hər
şey planlı şəkildə, düzgün aparılmalıdır: “ Azad edilmiş torpaqların idarə
edilməsi ilə bağlı məndə fikirlər var.
Bu fikirlər yaxın zamanlarda həyata
keçiriləcək. O bölgələrdə mövcud olan vəziyyətə uyğun müasir

“Biz Qarabağ bölgəsində

cənnət yaradacağıq”

zərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-dən işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı
apardığı 44 günlük əks-hücum əməliyyatı nəticəsində 300-ə yaxın kənd, 5 şəhər, 4
qəsəbə, çoxsaylı strateji yüksəkliklər azad olundu. Eləcə də düşmənin texnikası tam
şəkildə sıradan çıxarıldı, canlı qüvvəsinə ciddi zərbə vuruldu və beləliklə, Ermənistan ordusu darmadağın edildi. Bu məğlubiyyət nəticəsində işğalçı Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atdı və 3 rayonumuz siyasi yolla geri qaytarıldı. Bununla da ermənilərin
“Böyük Ermənistan” və “Dağlıq Qarabağ respublikası” xülyalarına birdəfəlik son qoyuldu,
30 il davam edən danışıqlar prosesində Ermənistan nail olmaq istədiklərinin heç birini əldə
edə bilmədi, Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsi isə birdəfəlik aradan qaldırıldı.

A

Beləliklə, otuz il müddətində
işğalçılıq siyasəti yürütməsi ilə özü
haqqında “məğlubedilməzlik” mifi
yaradan Ermənistan silahlı qüvvələri
ordumuzun güc-qüdrəti sayəsində
44 gün ərzində tamamilə darmadağın edildi. Eyni zamanda, haqqımızda əsassız yerə səsləndirilən
“məğlub xalq” sindromu aradan
qaldırıldı, əsgər və zabitlərimizin
şücaəti, qəhrəmanlığı haqqında

isə bütün dünyada danışılmağa
başlandı. Bütün bunlarla bərabər,
Azərbaycanın öz torpağında apardığı müharibənin haqq-ədalət savaşı
olduğu sübuta yetirildi.
Vətən müharibəsində işğalçı
Ermənistanın həm də terrorçu dövlət
olduğu bir daha təsdiqini tapdı.
Düşmən döyüşdə uduzduğunu
anladığına görə, respublikamızın
cəbhə xəttindən kilometrlərlə uzaq

ərazisini əməliyyat-taktiki raket
kompleksindən ballistik raketlərlə
atəşə tutdu. Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncənin mülki əhalisinin
sıx yaşadığı məntəqələrinə, eyni
zamanda, ölkəmizin əsrlərdən bəri
qorunub saxlanan tarixi məkanlarına
zərbələr endirdi. Qəbələ, Kürdəmir
və Siyəzən istiqamətlərində raketlər
buraxdı, mülki vətəndaşlarımızı
atəşə tutmaqla, infrastrukturumuzu

zərbaycanla İran tarixən bir-biri ilə sıx bağlı
olan ölkələrdir. Son illərdə iki ölkə arasında
əməkdaşlığın səviyyəsi də yüksəlib və bu, hər
iki tərəfi qane edir. Bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Respublikasının xarici
işlər naziri Məhəmməd Cavad Zərifi qəbul edərkən
də əməkdaşlığın məmnunluq doğurduğunu bildirib.
Azərbaycan lideri son illərdə prezidentlər səviyyəsində
10-dan çox görüş keçirildiyini qeyd edib. Digər yüksək
rütbəli rəsmilər səviyyəsində də görüşlər keçirilib və
bu görüşlərin hamısı çox səmərəli olub.

A

İranın ərazilərimizin bərpasında
iştirak etmək arzusu diqqətəlayiqdir
Son bir neçə ildə iki qardaş ölkənin siyasi,
iqtisadi, nəqliyyat, enerji və digər sahələrdə
əməkdaşlığı çox yaxşı nəticələr verib. Enerji
infrastrukturu ilə bağlı layihələr uğurla inkişaf
edir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi işləyir. Ötən
il bu dəhlizlə yük daşımalarının həcmi, demək
olar ki, 20 faiz artıb. Prezident İlham Əliyev
bildirib ki, regionda yaranmış yeni vəziyyətlə
əlaqədar yeni imkanlar, özəl investorlar, eləcə
də dövlət qurumları üçün əməkdaşlığa geniş
qapılar açır. Hazırda yeni nəqliyyat əlaqələri
müzakirə mərhələsindədir, Xudafərin su anbarı
ilə bağlı əməkdaşlıq və elektrik stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar gələcək planlar artıq
çox aktiv fazadadır. Bir neçə il əvvəl yüksək
səviyyədə razılaşdırılmış layihə - Ordubad
və Marazad elektrik stansiyaları ilə bağlı işlər uğurla gedir. Tezliklə yeni körpünün
təməlqoyma mərasimi keçiriləcək.
Dövlət başçısı deyib: “Bizim müzakirə
edəcəyimiz çox məsələlər var... 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”.
Prezident, eyni zamanda, tarixi Xudafərin
körpüsü ərazisinə səfər edərkən həmin sərhədi
dostluq sərhədi adlandırdığını bildirib: “Bu,
məhz dost və qardaş xalqların sərhədidir”.
Məhəmməd Cavad Zərif isə Prezidenti İlham Əliyevi və Azərbaycan xalqını
ərazilərimizi azad etməyimiz münasibətilə
təbrik edərək deyib ki, bu, region dövlətləri
arasında dinc və normal münasibətlərin başlanğıcı olacaq: “Mən Sizin “3+3” əməkdaşlıq
formatı təklifinizə uyğun olaraq, regionun 6
ölkəsini ziyarət edəcəyəm, yəni 5 üstəgəl İran.
Sizin sülhlə bağlı təqdim etdiyiniz baxışını-

zın müzakirəsi və onun reallığa çevrilməsini
təmin etmək üçün çalışacağam, çünki region
ölkələrinin bir-biri ilə əməkdaşlıq edə bilməsi
hamımızın maraqlarına uyğundur”.
Nazir deyib: “Energetika, yenidənqurma
və geri dönəcək əhalinin yaşayışı üçün vasitə
ola biləcək kənd təsərrüfatı kimi sahələr bizim
üçün prioritet təşkil edir və şirkətlərimiz işə
başlamağa hazırdırlar. 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 ŞimalCənub 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”.
Təbii ki, Azərbaycan və İran arasında
mövcud olan tarixi, mədəni və dini bağlar
ikitərəfli əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı üçün mühüm şərtlərdir. İran hər zaman
Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyib,
xüsusilə 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı bütün səviyyələrdə ölkəmizin mövqeyini
müdafiə edib. Hazırda rəsmi Tehranın işğaldan
azad olunmuş ərazilərimizin bərpasında iştirak
etməklə bağlı arzusu da diqqətəlayiqdir. Bütün
bunlar isə hər iki ölkənin gələcəkdə daha sıx
əməkdaşlıq edəcəyinə zəmanət verir.

Nizami SÜLEYMANOV,
tarix elmləri doktoru

qətnamələrini kobud şəkildə pozdu.
Azərbaycan Respublikasının
Baş Prokurorluğunun məlumatına
görə, Vətən müharibəsinin
gedişində erməni silahlı birləşmələri
tərəfindən dinc əhalinin atəşə
tutulması 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.
Döyüşlər zamanı respublikamızın
rayon və şəhərlərinin ərazisinə
ümumilikdə 30 minə yaxın mərmi və
227 raket atılıb, çoxsaylı əmlaka ziyan vurulmaqla, fərdi yaşayış evləri,
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 BMT-nin İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Komissarına,

lar, bütün infrastrukturu dağıdıblar,
bir dənə də salamat bina yoxdur.
Bütün dünya görməlidir erməni
vəhşiliyi nə deməkdir və bütün
dünyaya biz bunu göstərəcəyik.
Təkcə Füzuli yox, Ağdam şəhəri nə
gündədir, başqa şəhərlər. Sanki bu
torpaqlardan bir vəhşi qəbilə keçib.
Hər şeyi dağıdıb, talan edib, bizim
mədəni, tarixi, dini irsimizi silmək
istəyib, ancaq istədiyinə nail ola
bilməyib”.
Xatırladaq ki, işğaldan azad
edilən ərazilərin bərpasına başlanılması ilə bağlı dövlətimizin başçısı
hələ ötən il noyabrın 6-da “2020-ci
il sentyabrın 27-dən başlayaraq
Ermənistan Respublikası silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü
nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət
əmlakına, o cümlədən infrastruktur
obyektlərinə, habelə sahibkarlıq
fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş
ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər
haqqında” sərəncam imzalayıb.

idarəetmə sistemi qurulmalıdır ki,
orada hər şey planlı şəkildə təmin
edilsin - şəhərsalma, dövlət orqanlarının funksiyaları...”.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
əvvəllər olduğu kimi, bu gün də
fəaliyyətində Qarabağ bölgəsinin
bərpasının xüsusi yer tutduğunu,
azad olunan torpaqların bərpası
üçün bütün tədbirlərin həyata
keçiriləcəyini xatırladıb.
Bu gün işğaldan azad edilən
regionların faydalı qazıntılarla
zəngin olması, kənd təsərrüfatının
və turizmin inkişafı üçün yüksək
potensialın, habelə iqtisadiyyatın
digər sahələrinin tərəqqisi baxımından münbit şəraitin mövcudluğu
nəzərə alınaraq dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə həmin ərazilərdə
infrastrukturun qurulması, tikintiabadlıq işlərinin aparılması, kiçik və
orta sahibkarlığın inkişafına dəstək
göstərilməsi istiqamətində hazırlıq
işləri görülür, yeni layihələr hazırlanır.

Dövlətimizin başçısının tapşırığı
ilə bu işlərin sürətli icrası məqsədilə
respublikada Əlaqələndirmə
Qərargahı yaradılıb və bütün
aidiyyəti dövlət strukturları Qarabağın bərpası tədbirlərinə cəlb olunub.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə Qarabağın dirçəldilməsi prosesinə töhfə
vermək məqsədilə Qarabağ Dirçəliş
Fondunun yaradılması da xalqımız
və dövlətimiz üçün mühüm tarixi
hadisədir.
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.
Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər
Kabinetinin yanvarın 25-də keçirilən
müşavirəsindəki çıxışında Prezident
İlham Əliyevin tapşırığına uyğun
olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilər
üzrə Strateji Fəaliyyət Planının
hazırlandığını və bütün ərazilərin,
eləcə də şəhərlərin bərpasının
vahid konsepsiya əsasında həyata
keçiriləcəyini diqqətə çatdırıb. Baş
nazir, eyni zamanda, dövlətimizin
başçısının tövsiyələrinə əsasən
işğaldan azad edilən ərazilərin
bərpası zamanı hər bir iqtisadi rayonun təbii-iqlim şəraitinin və profilinin
nəzərə alınacağını, heyvandarlıq,
bağçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük
və taxılçılıq sahələrinin inkişafına
önəm veriləcəyini, torpaq islahatının
aparılması üçün yeni mexanizm və
meyarların işlənib hazırlanacağını,
Qarabağ bölgəsinin turizm marşrutlarının müəyyənləşdiriləcəyini
vurğulayıb.
Nəzərdə tutulmuş beynəlxalq
hava limanlarının, yeni dəmir yolu
xətlərinin tikintisi isə bölgənin
inkişafına, o cümlədən məşğulluğa
əhəmiyyətli təkan verəcəkdir.
Bərpa proqramında işğaldan azad edilən torpaqların su
ehtiyatlarından səmərəli istifadə
məsələlərinə, ən müasir suvarma
sistemlərinin yaradılmasına, bu
ərazilərin yaşıl enerji zonasına
çevrilməsinə, əhalinin öz dədə-baba
yurdlarına qaytarılması prosesinin
xüsusi proqram əsasında reallaşdırılmasına mühüm önəm veriləcəkdir.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Qarabağ torpağı tezliklə gülüstana çevriləcək
Cənab İlham Əliyev ötən il
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
bərpa edən dövlət başçısı kimi adını
əbədi olaraq tarixə yazdı, xalqımızın
qəhrəmanlıq salnaməsini yaratdı və
44 günlük Vətən müharibəsinin əsl
qəhrəmanına çevrildi. Bu, cənab Prezidentin qətiyyətli sərkərdə fəaliyyətinin,
müdrik siyasətinin və Azərbaycan Ordusunun güc-qüdrəti və döyüş ruhunun
məntiqi nəticəsi idi.
Onu da deyim ki, Azərbaycanın
Vətən müharibəsində əldə ediyi
möhtəşəm qələbənin əsası son 17 il
ərzində qoyulub. Dövlətimizin başçısı
bu dövrdə ordumuzun güclənməsini
daim diqqət mərkəzində saxlayıb, ən
müasir döyüş texnikasının alınmasını
gerçəkləşdirib. Əsgər və zabitlərimizin
sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasına da
hər zaman mühüm önəm verilib.
Məhz bütün bunların nəticəsidir ki,
bu gün Qarabağ torpağı azad nəfəs
alır, doğmalarını qarşılamağa hazırlaşır,
onların burada yenə də firavanlıq içində
yaşayıb-yaradacağı günü gözləyir.
Belə bir ovqat təkcə qarabağlılarda
deyil, bütün xalqımızda böyük qürur
hissi doğurur. Artıq Böyük Qayıdış proqramı hazırlanır. Azərbaycan Ordusunun
şücaəti nəticəsində işğaldan azad
olunan torpaqlarda infrastruktur sürətlə
bərpa olunur. Çünki Qarabağda müasir
infrastrukturun yaradılması bölgənin inkişafının əsas strateji istiqamətlərindən
biridir. Bu, olmadan yağı tapdağından
xilas edilən ərazilərimizin sosial-iqtisadi

P

rezident İlham Əliyev 2003-cü ildə
qarşıya qoyduğu və bəyan etdiyi strateji hədəfləri gerçəkləşdirmək üçün
ötən dövr ərzində istər beynəlxalq miqyasda, istərsə də ölkə daxilində məqsədyönlü,
ardıcıl, düşünülmüş siyasət həyata keçirdi
və “güclü dövlət” konsepsiyasını reallaşdırmağa nail oldu. Bununla da dövlətimizin
başçısı xalqımızın bütün istək və arzularını gerçəkləşdirən, öz fəaliyyətində
dövlətimizin maraqlarını ən ali məqsəd
kimi görən və bütün qüvvəsini bu istiqamətə yönəldən, xalqın
birmənalı şəkildə dəstəklədiyi, etimad göstərdiyi liderə çevrildi.

inkişafını, eyni zamanda, bu yerlərə
əhalinin qayıdışını təmin etmək mümkün deyil. Məhz bu önəmi nəzərə alan
cənab İlham Əliyev Füzulidə beynəlxalq
aeroportun inşası kimi qarşıya mühüm
vəzifə qoyub. Dövlətimizin başçısı ötən
ilin yekunlarına həsr olunan müşavirədə
Laçın, ya da Kəlbəcər rayonunda
da yeni beynəlxalq hava limanının
tikiləcəyini bəyan edib. Bütün bunlar
isə Qarabağ bölgəsini bərpa etmək,
yüklərin daşınması, turizmin inkişafı
üçün geniş imkanlar açacaq.
Dövlət başçımızın tapşırığına
əsasən, dəmir yolları ilə də bağlı hazırlıq işləri gedir. Horadiz-Füzuli, FüzuliŞuşa dəmir yolunun tikintisi nəzərdə
tutulur. Cənab Prezident də qeyd etdi

ki, Şuşaya rahat gediş-gəlişi təmin
etmək üçün dəmir yolunun çəkilməsi
zəruridir. Şuşaya vətəndaşlar qayıdandan sonra, bu yol istismara veriləcək.
Digər vacib layihələrdən biri də çətin
relyefdən keçən Toğanalı - Kəlbəcər yoludur. Toğanalıdan Kəlbəcərə çəkiləcək
yol Laçın rayonuna qədər davam
etdiriləcək. Beləliklə, iki tərəfdən – şimaldan və cənubdan Laçın və Kəlbəcər
rayonlarına yol-nəqliyyat infrastrukturu
yaradılacaq.
Yeri gəlmişkən, Füzuli–Şuşa
yolunun inşasına başlanılması, eyni
zamanda, Azərbaycan Prezidentinin
yaradıcı ruhunun parlaq təzahürüdür.
Otuz il ərzində bu torpaqları işğal
altında saxlayan düşmən dövlət

siyasəti dərəcəsinə çatdırılan quldurluq
hərəkətləri törədib, həmin ərazilərdə
nəinki daşı daş üstə qoyub, əksinə,
evləri, infrastrukturu dağıdıb, yeraltı və
yerüstü sərvətləri talan edib. Bir sözlə,
bir vaxtlar həyat qaynayan Füzuli və
Cəbrayıl rayonlarında, eləcə də digər
yaşayış sahələrində dədə-baba torpaqlarından qovulan azərbaycanlıların
ev-eşikləri erməni vandalları tərəfindən
yerlə-yeksan olunub. Bəli, bu, erməni
xislətinin mahiyyətini, vandallığını,
vəhşiliyini göstərir.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə Qarabağın dirçəlməsi prosesinə
töhfə vermək məqsədilə Qarabağ
Dirçəliş Fondunun yaradılması da
xalqımız və dövlətimiz üçün mühüm
tarixi hadisədir. Xatırladım ki, Fond
işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası
və yenidən qurulması, habelə güclü
iqtisadiyyat və yüksək rifaha malik
bölgəyə çevrilməsi istiqamətində həyata
keçirilən layihələrə maliyyə dəstəyi
göstərəcək.
Dövlət başçımızın təşəbbüsü
və rəhbərliyi ilə görülən və xalqımız
tərəfindən yüksək minnətdarlıq hissi
ilə qarşılanan bütün bu işlər sakinlərin
işğaldan azad olunan yurd yerlərinə
tezliklə qayıdacaqlarından, orada sosial-iqtisadi sahələrin sürətlə inkişafından
xəbər verir.

Cəlil BAXŞIYEV,
YAP Lerik rayon təşkilatının sədri

Şəhid ailələrinə və qazilərə qayğı İsmayıllıda da diqqət mərkəzindədir
Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, İsmayıllıda
da 44 günlük müharibədə şəhid olanların ailələri
və qazilər dövlət qayğısı ilə əhatələniblər. Yanvar
ayının 25-də İsmayıllıda şahidi olduğumuz bir
tədbir isə tamamilə yeni məzmun daşıyırdı.
Belə ki, rayon icra hakimiyyətində şəhid Famil
Əhmədzadənin atası Ağaəhməd Əhmədovun
70 illik yubileyi keçirildi.
RİH başçısı şəhid atası
A.Əhmədovu yubiley münasibətilə
təbrik etdi və ona can sağlığı, nəvənəticələrinin əhatəsində olmağı arzuladı. A.Əhmədova uzun illər rayon icra
hakimiyyətində və dövlət qulluğunda
göstərdiyi səmərəli fəaliyyətinə görə
RIH başçısının Fəxri fərmanı və qiymətli
hədiyyəsi təqdim edildi.

Əhmədovlar rayonda nümunəvi
ailələrdən sayılır. 2020-ci ilin sentyabr
ayında düşmən torpağımıza hücum
edəndə ailənin üzvü, rayonun qabaqcıl
müəllimlərindən olan Famil Əhmədzadə
buna laqeyd qalmayaraq və cəbhəyə
yola düşüb. Müharibədə qəhrəmanlıq
göstərən F.Əhmədzadə Suqovuşan
kəndi ətrafında gedən qanlı döyüşlərdə
şəhid olub. Ailənin digər üzvü isə
hərbiçidir, mayor rütbəsi ilə Azərbaycan
Ordusunda xidmət edir.
Ağaəhməd müəllim şəhid ailələrinə
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə
Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq
etdi. Bildirdi ki, şəhid adının uca tutulması onu qürurlandırır.

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

27 yanvar 2021-ci il, çərşənbə

İnanc əsasları və söykəndiyi dəyərlər baxımından
səmavi dinlər mənəvi norma və baxışların, cəmiyyətdə
davranış modellərinin formalaşmasına tarix boyu ciddi
təsir göstərmişdir. Ötən dövrlərin tarixinə nəzər salanda
bəlli olur ki, iudaizm, xristianlıq, islam hər zaman Allahın
varlığına və birliyinə inam, sevgi, mərhəmət, başqa
millətlərə və dinlərə sayğı, ehtiram, dözümlülük, ədalətli
və vicdanlı davranış, dürüstlük, iradə və seçim azadlığını
təbliğ etmişlər.
Hadisələrə və baş verən
proseslərə ədalətli yanaşma,
tolerant münasibət dinlərin və
din xadimlərinin başlıca vəzifəsi
olmuşdur. Təəssüf ki, erməni
qriqorian kilsəsi yarandığı
dövrdən onun bütün fəaliyyətinin
təməlində millətçilik, müstəsnalıq
xülyası, eqoizm, qəddarlıq, başqa
millətlərə qarşı düşmənçilik
siyasəti dayanmışdır. Etnik-dini
münaqişələr yaratmaqla başqalarının torpaqlarını mənimsəmək bu
kilsənin əsas məqsədinə çevrilmişdir. Tarixi şərait dəyişdikcə
erməni kilsəsi cilddən-cildə girmiş,
gah güc, qüdrət sahiblərinə
sığınmış, məzlum maskası
taxmış, gah da zalım, qaniçən
terrorçu dəstələr, təşkilatlar yaradaraq onları maliyyələşdirmiş
və istiqamətləndirmişdir. Dini

ekstremizm, fitnəkarlıq, terrorçuluq bu kilsənin fəaliyyətinin əsas
istiqamətləri kimi, hər zaman ön
planda olmuşdur.
Xəstə erməni təfəkkürünün
eybəcər təzahürlərinin, ermənilərin
cinayətkar əməllərinin, işğalçılıq
siyasətinin dərin köklərini daha
çox qriqorian kilsəsinin mənfur
planlarında və proqramında axtarmaq lazım gəlir.
“Kilsə tanrı və vətəndən
öncədir! Kilsə varsa, onlar da
olacaq” erməni kilsəsinin bədnam
devizi idi. Vətənsiz erməni
toplumu Vətən axtarışında idi.
Sonralar müsəlman-türk xalqlarına müsibətlər, faciələr gətirmiş
bu yolun başlanğıcında erməni
kilsəsinin yalanlarına inanaraq,
bəzən elə biz özümüz də ona
dəstək vermişik.
Vaxtilə xaç yürüşlərinə əlindən
gələn köməyi əsirgəməyən
erməni kilsəsi XV əsrin ortalarına
yaxın Qaraqoyunlu hökmdarı Cahan şaha sığınaraq kilsə
mərkəzini Qafqaza köçürməyə
icazə verməsini xahiş etmişdi.
Cahan şah erməni kilsəsi üçün
Eçmiədzində torpaq sahəsi
ayıraraq patriarxı təntənə ilə
qarşılayıb, şərəfinə ziyafət təşkil
etmişdi. Cahan şahın bu hərəkəti
Şeyx Cüneydin və türkmən tayfalarının ciddi narazılığına səbəb
olmuşdu. Qaraqoyunlu dövlətinin
sərhədlərindən kənara çıxarılan
Şeyx Cüneyd və müridləri Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənə
sığınmışdılar.
Səfəvilər dövləti də
ermənilərə və erməni kilsəsinə
böyük güzəştlər vermişdi. Bu
güzəştlərdən yetərincə faydalanan
ermənilər məkrli planlarını daha
da genişləndirmişdilər.
İrəvan qalabəyi və Qərbi
Azərbaycan bəylərbəyi Rəvanqulu
xan 1519-cu ilin oktyabrında
Şah İsmayıl Xətaiyə yazmışdı:
“Ulu şahım, Tanrı atan Heydər
Səfiyə qəni-qəni rəhmət eləsin.
Sən nökər bəndəni bu oğuz-türk
diyarına bəylərbəyi təyin edərkən,
adamlar içrə Şahmərdan Həzrət

Əli kimi ədalətsevər olmağı,
möminlərlə imamımız Hüseyn
kimi insanpərvər davranmağı
dönə-dönə tövsiyə etmisən. Mən
qulluq meyarının dairəsindən
çıxmamışam. Lakin son illər

Avropa ölkələrində himayəçilər
axtarırdılar.
Avropa dövlətlərində
himayədarlar tapa bilməyən
ermənilər, nəhayət, Rusiyaya üz
tutdular. Yeni Culfalı tacir Xoca
Zakarın çar Aleksey Mixailoviçə
apardığı hədiyyələr içərisindəki
“Almaz taxt” qızıl, gümüş və fil
sümüyündən hazırlanaraq 987
ədəd almaz, 1298 yaqut, 18030
Şərq firuzəsi ilə bəzədilmişdi.
Katolikos IV Akop tərəfindən
Avropaya göndərilmiş yeddi
nəfərdən ibarət nümayəndə
heyətinin tərkibində 18 yaşlı
erməni məliyi İsrael Ori də var
idi. Nümayəndə heyəti gürcü çarı

məlum sənədlərin ənənəvi şərhi
obyektivlikdən çox uzaqdır və
bütün bunlar Yaxın Şərq xristianlarını Qərbin İran və Türkiyədəki
maraqlarının alətinə çevrilən
Ermənistanın saxta tarixinin
yaradılması üçün üç əsrdən bəri
aparılan gərgin işin nəticəsidir.
İsrael Orinin şəxsiyyəti və
fəaliyyəti haqqında mifləri, ənənəvi
baxışları ifşa edən Ekozyants
qeyd edir ki, bu kitab, hər şeydən
əvvəl, mənim atamın mənsub
olduğu xalqın daha doğru olan
tarixinə həsr olunmuşdur. Filipp
Ekozyants “Vestnik Kavkaza”
agentliyinə müsahibəsində deyir:
“Miflərin ifşa olunması yalnız

oyada biləcəyini zənn edərək
İsrael Oriyə Avstriya imperatoru və
Toskana hökmdarı ilə görüşmək
üçün təqdimat məktubu verib.
Görüş zamanı Ori qaldırdığı məsələnin ermənilərin
əksəriyyətinin iradəsini ifadə
etməsini sübut edən heç bir sənəd
təqdim edə bilmədiyindən onun
müraciətinə diqqət yetirilməmişdir.
Bundan sonra Ori İohan Vilhelmin
məsləhəti ilə Avropada müzakirə
üçün sənəd gətirmək üçün
Ermənistana qayıdıb və məlik Safrazla birlikdə Sünik vilayətindəki
Angexakot kəndində on bir Sünik
məliyinin gizli görüşünü təşkil
edib. Görüşdə məliklər hərbi
yardım göstərilməsinə dair Av-

Rusiya tarixinin tanınmış
tədqiqatçısı Gerasim Artyomyeviç Ezovun əsərlərinə istinad
edən Ekozyants diqqətə çatdırır
ki, Rusiyanın İsrael Oriyə cavab
məktublarında da ermənilərdən
yox, İranın xristian əhalisindən
bəhs edilir: “Osmanlı imperiyasının şərqinə gedən missionerlər
yalnız türk dilini öyrənirdilər. Onlar
özləri bunu yazırlar. Onların heç
biri erməni dilini öyrənmirdi. Kim
mənim təsdiq etdiyim bu fikrə qarşı nəsə qoymağa çalışsa, əminəm
ki, o çox çətinə düşəcək, çünki
İranda yerli əhali ilə işləmək üçün
erməni dilini öyrənən adamların
olması barədə dəlil yoxdur. O

ropa dövlətlərinə rəsmi məktubla
müraciət ediblər. 1700-cü ildə
Müqəddəs Roma imperatoru I
Leopoldla görüş zamanı imperator
planın uğur qazanması üçün Rusiyanın köməyinin lazım gələcəyini
bildirib. Almaniya və Avstriyada
nəticə əldə edə bilməyən Ori Rusiyaya yola düşüb.
Erməni tarixçilərindən fərqli
olaraq, Filipp Ekozyants məliklərin
məktubu məsələsinə “Vestnik Kavkaza” agentliyinə müsahibəsində
maraqlı yanaşma sərgiləyir:
“Birinci növbədə, məliklər
torpaq və əhalinin aşağı
təbəqələrinin sahibi olan
knyazlardır. XIX əsr fransız
şərqşünası Antuan-Jan de
Sen-Marten onları “erməni
knyazları” yox, “Ermənistanın
kiçik knyazları” adlandırır,
bu, vacib məqamdır... Onlar müxtəlif konfessiyalara,
katolikliyə, Şərq dini ayinlərinə
aid ola bilərdilər, amma
təsdiqləyici cavab vermək
olar ki, məliklər, həqiqətən,
xristian idilər. O ki, qaldı
məliklərin erməni xalqına etnik
mənsubluğu məsələsinə, ilk
növbədə, qeyd etmək lazımdır
ki, XVII əsrdə erməni xalqı
arasında etnik sərhədlərin
olmasını təyin etmək çox
çətindir. Mən əminəm ki, etnik
sərhədlər olmayıb, ermənilik
isə real həyatdan daha çox
kağız üzərində mövcud olub.
Diqqət yetirin, bu məşhur
məktubu imzalayan məliklərin adlarını və soyadlarını erməni ad və
soyadı adlandırmaq çox çətindir.
Yalnız bir adın erməni soyadına
oxşarlığı var, qalanları müxtəlif
variasiyalara malikdir, müxtəlif
dillərdə – rus, fransız, fars,
erməni dillərində səsləndirəndə
çox vaxt bir-birindən fərqlənir.
Mənim adaşım və eyni soyadı
olan şəxs məktubu imzalayanların
siyahısında birincidir – Filip de
Eqoz, yəni Eqoz nəslindən olan,
amma erməni dilində bu soyad
Akazi kimi səslənir, rus dilində I
Pyotra məktubda isə Eqiya Filippov (İoann Vilhelmə məktubda
isə Xeqias Filipp) kimi yazılmışdır.
Yəni o vaxt dil standartları hələ
formalaşmamışdı”.
Filipp Ekozyants daha sonra
qeyd edir ki, məktubu imzalayan məliklərin hamısının adları
türk adlarıdır. Onların erməni
dilini bilib-bilməməsi də bəlli
deyil. Bəlli olan budur ki, o vaxtlar
Avropada və Rusiyada hansısa
idarədə, nazirlikdə erməni dili
tərcüməçisi yox idi. İrana gələn
katolik missionerləri oradakı
xristian əhalini erməni kimi qələmə
verirdilər. Halbuki İranın özündə
xristian əhaliyə nəsrani deyirdilər.
Deməli, məktubu imzalayan
məliklər, əslində, İranda yaşayan
xristianlar idi.

zaman hamı, o cümlədən erməni
adlananlar türk dilində danışırdılar”.
Filipp Ekozyants XVII əsrdə
Ermənistan sözünün yalnız coğrafi
ərazinin adı olduğunu vurğulayır
və bildirir ki, dövlət başçılarının və məmurların yazışmaları
da daxil olmaqla, sənədlərdə
Ermənistandan dövlət kimi yox,
yalnız yerin adı kimi bəhs edilir.
İsrael Ori özü də 1699-cu ildə
Ermənistan sözündən yerin adı
kimi istifadə edib.
İsrael Orinin mənsub olduğu
tayfanın adı Boros, Broş, yaxud
Proş kimi göstərilib. Yerusəlim
assizlərində bu tayfanın adı
Barux kimi qeyd olunub. Baruxların bir qismi XVII-XVIII əsrlərdə
Pfaltsda məskunlaşmışdır.
Görünür, kurfürst İohan Vilhelmin İsrael Orini məliklərin
məktubunu almağa göndərəndə
özəl niyyəti varmış. Bu işdə
əsas məqsəd Ermənistanın
“azad olunması” deyildi, məqsəd
İranın ələ keçirilməsi idi. Yezuit
missionerlərin təbliğatından sonra
xristian əhaliyə arxalanmaqla
Müqəddəs Roma İmperiyasını
genişləndirmək olardı.
İsrael Ori və İrandakı xristianlar arasında iş aparan yezuitlər
arasında əlaqələr olması məlum
məsələdir. Orinin Yezuitlər ordeninin üzvü olması və ya yalnız
rəğbət bəsləyərək onların əmrini
yerinə yetirməsi o qədər də aydın
deyil. İrandakı yezuitlərin prokuratoru padre Krusinski İsrael Orini
avantürist kimi xarakterizə edirdi.
Filipp Ekozyantsın gəldiyi
yekun nəticə saxta erməni tarixşünaslığı üçün ağır ittihamdır. O
bildirir: “Mənim tədqiqatıma görə,
Ermənistan adı tarixi əsərlərdə
yox, bədii ədəbiyyatda meydana
gəlmişdir. Bu nəticə bizə məlum
olan və mötəbərliyini doxsan faiz
inamla təsdiq edə biləcəyimiz
kitablardan irəli gəlir”.
İrəvanda tanınmış tarixçi,
publisist, tərcüməçi Filipp Ekozyantsı sevmirlər. Sevmirlər demək
azdır, orada bu istedadlı ziyalıya,
həqiqəti söyləməkdən çəkinməyən
cəsarətli tədqiqatçıya, yumşaq
desək, nifrət edirlər. Amma dünyanın bir çox ölkələrində onun
əsərlərinə obyektiv qiymət verən,
onu müdafiə edən, istedadını
dəyərləndirən, ədalətli mövqeyini dəstəkləyən insanlar daha
çoxdur. Onlardan biri tanınmış
Litva jurnalisti Gintaras Visotskas
yazır: “F.Ekozyantsın əsərində bizi
çoxlu sayda düşünməyə məcbur
edən inandırıcı faktlar tapırıq, bəs
müasir erməni tarixçiləri xristian
iyerarxlarının abır-həya etmədən
vəzifə ticarəti barədə niyə susurlar, erməni din xadimləri arasında
didişmələr, ziddiyyətlər, rəqabət
haqqında niyə heç nə demirlər?
Nəhayət, kimdir axı, bu

Filipp Ekozyants saxta
erməni tarixini ifşa edir

müşahidələrimə görə, əhalinin bir
qismi, yəni Beynənnəhreyndən
Van gölü sahillərinə, oradan
da beş-beş, on-on Qafa, bizim
torpaqlara gələn ermənilər... xırda
ticarətlə, bənnalıq və dülgərliklə
güzəran sürüb farağat oturmaqdansa, tabeliyimdəki torpaqlarda
yerdəyişmə vurnuxmalarına başlamış, geniş oturaq həyat iddialarına
qapılmışlar. İndi Ağkilsə kəndində
dünya ermənilərinin katolikosu
II Qriqori zünnarına xas olmayan
fəaliyyəti və təxribatçılıq əməlləri
ilə idarəmizi müşküllüklərə məruz
qoyub.
Katolikos erməni dini
mərkəzinin vəqf sərmayəsi
hesabına öz soydaşlarının türk
kəndləri kənarında iki-üç ailə
olmaqla oturaq məskunlaşmasını
maliyyələşdirir, onlara ufacıq
kilsələr tikdirir, beləliklə, bu tayfanın Qafda qədim mövcudiyyəti
təsəvvürü yaradılır ki, bunlar
istiqbalda nəsillərimizə başağrısı
verə biləcək fəsadlar törənməsinə
zəmin yarada bilər. İndi zikr
olunan ərazidə elə bir kəndimiz,
obamız qalmayıb ki, orada üç yad
ailə işığı yanmasın.
İsmətsizlik əxlaqına qurşanmış
hayk qız-gəlinləri türk dəliqanlı
cavanlarına can atır, qədim
peşələrlə könülləri ovundurur,
oğuzlara ərə getməyə, başqa
sözlə, mülkümüzə, malımıza
şərik çıxmağa çalışır, siyasətdə
sakit təcavüz adlanan cinayətlər
törədirlər. Qarışıq nikahların vüsəti
məni qorxudur, Şahım. Mənə
səlahiyyət ver, cəmi on beş min
mövsümi işçilər kimi onları hissəhissə qaytarım Vətənin dışarına.
Sənin qulun Rəvan xan”.
Təəssüf ki, Rəvanqulu xanın
bu məktubuna Səfəvilər dövləti nə
diqqət yetirdi, nə də tədbir gördü.
1605-ci ildə I Şah Abbasın
fərmanı ilə ermənilərin kompakt
yaşayışı üçün Yeni Culfa şəhəri
salınmış, kilsələr inşa olunmuş,
bu məqsədlə xəzinədən xeyli
pul ayrılmışdı. Böyük var-dövlət,
sərvət toplamış erməni kilsəsi
və tacirlər dövlət yaratmaq üçün

XI Georginin köməyi ilə əvvəlcə
Konstantinopola getsə də, onlara
dəstək verən olmadı. Erməni
mənbələrində bildirilir ki, Venesiya,
Paris, Vyana, Düsseldorf və Toskanaya təklikdə səfərlər zamanı
da İsrael Ori uğur qazana bilmədi.
1700-cü ildə imperator I Leopold
İsrael Oriyə məsləhət görür ki,
bu işdə ermənilərə yalnız Rusiya
kömək edə bilər. Ori hiyləgərlikdə
şeytandan geri qalmırdı, Rusiyanı
türklərə qarşı qaldırmaq üçün I
Pyotra və şahzadəyə apardığı
hədiyyələrin hamısı türklər
tərəfindən hazırlanmışdı. Bununla hiyləgər erməni demək
istəyirdi ki, bu cür məhsulların
hazırlandığı Türkiyə, İran,
Bosfor və Dardanel boğazları, bu zəngin torpaqlar niyə
də Rusiyanın olmasın. Ori
çar sarayında maraq oyada
bilmişdi. Çar İsveçlə müharibə
sona çatdıqdan sonra kömək
göstərəcəyini vəd etmişdi. Orinin təklif etdiyi plana əsasən,
Rusiya Gürcüstana və mövcud
olmayan Ermənistana kömək
üçün 15 min kazakdan və 10
min piyadadan ibarət qoşun
göndərməli idi.
Ori şübhə oyatmasın deyə
rus ordusunun polkovniki
formasında böyük bir dəstə ilə
yollar, qalalar, hərbi qüvvələr,
əhalinin əhvali-ruhiyyəsi
barədə informasiya toplamaq
məqsədilə İrana göndərildi.
İranda danışıqlar apardıqdan
sonra geriyə qayıdan İsrael Ori
1711-ci ildə Həştərxanda qəflətən
öldü. İranda fransızların Sultan
Hüseynin sarayında onu casus
kimi qələmə verməsi reaksiyasız
qalmamışdı. Fransızlar Sultan
Hüseynə açıqca bildirmişdilər
ki, Ori Rusiyanın köməyi ilə
Ermənistan dövləti yaradılmasına,
özü isə erməni çarı olmağa çalışır.
İsrael Ori ölsə də, erməni
kilsəsi fitnəkar fəaliyyətini davam
etdirməkdə idi.
Müasir ermənişünaslıqda
erməni milli-azadlıq hərəkatının
banisi və ideoloqu kimi təqdim
edilən İsrael Ori, əslində, kimdir?
Məsələyə başqa rakursdan yanaşanlardan biri milliyyətcə erməni
olan və Yaxın Şərq tarixi üzrə
tanınmış tədqiqatçı Filipp Ekozyantsdır.
Tədqiqatçı “Vestnik Kavkaza”
agentliyinə müsahibəsində bildirir
ki, İsrael Ori patriarx IV İakovun 1678-ci ildə Qərbə uğursuz
səfərindən düz 21 il sonra 1699-cu
ildə geri qayıtmışdır.
Filipp Ekozyants “İsrael Ori.
Pandoranın mücrüsü, 1-ci kitab.
Persiya” adlı əsərində İsrael Ori
və “erməni məliklərinin məktubu”
haqqında məlum olan bütün
sənədləri və məlumatları dərc
etmişdir. Müəllif açıqca bildirir ki,

nəticədir, kitab, həqiqətən, bu şəxs
haqqında ənənəvi baxışları alt-üst
edir. Mən əsəri ona görə İsrael
Oridən başladım ki, İrandakı təkcə
ermənilərin yox, bütün xristian
əhalinin ciddi problemləri məhz
onun 1699-cu ildə İrana gəlişindən
sonra başlamışdır. Məliklərin
məktubu ilə insanlar arasında
parçalanma bombasını məhz o
qoymuşdur. XX əsrin əvvəlində
babamın ailəsinin başına gələn
hadisələri anlamaq üçün mən lap

əvvəldən başlamalı idim. Başlanğıcda isə İsrael Ori durur. Bu kitabı
ona görə yazmışam ki, oxucu
onu oxuyaraq İrandan məliklərin
məktubunu Avropaya gətirən
İsrael Ori kim olub sualına özü
cavab tapa bilsin. Qətiyyətlə deyə
bilərəm ki, 1678-ci ildə (başqa
məlumata görə, 1674-cü ildə)
İranı tərk edən 18 yaşlı İsrael Ori
ilə 1699-cu ildə İrana gələn İsrael
Orinin eyni şəxs olduğunu təsdiq
edən heç bir sübut yoxdur. Halbuki
onların tamamilə ayrı-ayrı adamlar olduğunu sübut edən çoxlu
fakt vardır. Oxucunun bunu özü
üçün aydınlaşdırması və bu fiqur
barədə qərar qəbul etməsi üçün
kitabda kifayət qədər sənədlər
vardır”.
Hörmətli oxucularımızın haqqında söhbət gedən məliklərin
məktubu məsələsini daha yaxşı
anlaması üçün qeyd edim ki,
erməni tarixçiləri indiyə qədər öz
əsərlərində yazırdılar ki, 1695-ci
ildə Düsseldorfa gedən İsrael Ori
orada Pfalts kurfürsti (Müqəddəs
Roma imperiyasında kurfürst statusuna malik yeddi imperiya knyazı var idi. İmperatoru seçmək hüququ onlara məxsus olduğu üçün
onlara seçici-knyaz da deyirdilər)
İohan Vilhelmlə əlaqə yaradır.
Kurfürst erməni məsələsinin Avropanın siyasi dairələrində maraq
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İsrael Ori? Bu gün Ermənistan
onu milli qəhrəman hesab edir.
Amma Ekozyantsın tədqiqatı
(əlyazmaları, məktubları,
müqayisəsi, tarixçilərin təhlilləri)
göstərir ki, o heç də Ermənistanda
onu qəbul etdikləri kimi olmayıb. Yezuitlər Ordeninin İranda möhkəmlənməsinə çalışan
avantürist, casus və intriqaçıdır
bu İsrael Ori. Erməni məsələsi
ona elə buna görə lazım idi. İsrael
Orini onu müşayiət edən vardapet
(monax) Minas ifşa edib. Məhz o,
başa düşmüşdü ki, İsrael Orinin
heç bir sözünə inanmaq olmaz.
Bəs Venetsiyadan bir qədər
aralı olan Müqəddəs Lazar
adasında yuva salmış monaxlar kim idi? Allaha səmimiyyətlə
ibadət edənlər, keçmiş hadisələri
təfərrüatı ilə, dəqiq və vicdanla
qələmə almağa çalışanlar, yoxsa
oxucuları “sıxışdırılan xristian
qardaşlar” barədə böyük miflərə
inandırmaq üçün əlyazmaların
məzmununu təhrif edən,
məharətlə saxtalaşdıran mirzələr?
Məliklərin üç məktubunu bu
gün əldə rəhbər tutanlar (guya bu
məktublarda ermənilərin onları
fars köləliyindən azad etmək
xahişləri əks olunmuşdur) aşkar
həqiqətləri niyə görmürlər? Bu
məktubları Avropaya aparanların
İranın bütün erməniləri adından danışmaq hüquqları yox idi.
Niyə heç kim görmür ki, 1692-ci
ildə baş vermiş çəkişmələrdə
müsəlmanlar yox, xristianlığın iki
təmayülünə mənsub olan erməni
icmalarını bir-birinin üstünə qaldırıb özünə tabe etməyə çalışan
intriqaçı Yezuit ordeni günahkar
idi?”
Filipp Ekozyants
tədqiqatlarında erməni xalqının
yaranması və tarixi məsələsindən
bəhs edərkən bildirir ki,
ermənilərin qədimliyi konsepsiyasının müəlliflərini orta əsr
Avropasında axtarmaq lazımdır.
XVI əsrdən başlayaraq Avropa
elitası öz hakimiyyətini qoruyub
saxlamaq və yeni ərazilər işğal
etmək üçün müxtəlif yollar axtarır
və bu məqsədlərin reallaşdırılmasında öz ordularından daha
çox, geosiyasi rəqiblərinin daxili
problemlərinə istinad edirdilər.
Dini prinsip üzrə bölgü ayırıcılıq,
parçalanma salmaq üçün kifayət
etmirdi. Belə bir məqamda etnik
qarşıdurma yaradılması planları
ortaya çıxmağa başladı. Xalqların, etnosların tarixini yazmaqla
məhz Avropa tarixçiləri məşğul
olurdular. Onların yazdığı tarix
çox keçmədən xalqlar arasında bitib-tükənməyən iddiaların
mənbəyinə çevrildi.
Ekozyants “Vestnik
Kavkaza”ya müsahibəsində
deyir: “Erməni xalqı bizim eranın
XVI-XVII əsrlərində meydana
gəlmişdir. Onun yaranmasının
əlaməti fiziki-coğrafi vilayətlər idi:
tələsik bu vilayətlərin əhalisini
ermənilər adlandrmağa başladılar. Erməni xalqının qədimliyi
konsepsiyasının tərəfdarlarının
əsas arqumenti erməni dili idi, ancaq faktlar göstərir ki, erməni dili
bizim eranın XV-XVII əsrlərində
yaranmışdır, müvafiq olaraq
erməni xalqı həmin vaxtdan tez
meydana gəlməmişdir”.
Erməni tarixçisi Filipp Ekozyantsın bu fikirlərinə yekun olaraq
bircə onu əlavə etmək lazım gəlir
ki, erməni tarixinin “qədimliyi”
barədə erməni dilində yazılmış bütün mətnlər Müqəddəs
Lazar adasında yazılmışdır. Bu
mətnlərin əksəriyyəti Matenadaranda saxlanılır.
Matenadaran rəhbərliyi və
mxitaristlər bu mətnlərin tarixini
müəyyənləşdirmək üçün müstəqil
ekspertiza aparılmasına icazə
verməsələr də, mütəxəssislər
bildirirlər ki, həmin mətnlərin
hamısı XVIII əsrin ikinci yarısında yazılmışdır. Mətnlərin böyük
qismi isə latın və yunan dilindəki
əlyazmaların saxtalaşdırılmış
tərcüməsindən ibarətdir.

Həsən HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
baş redaktoru,
Əməkdar jurnalist

Quşçu palçıq vulkanının püskürmə səbəbi açıqlanıb

AMEA

-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun
(GGİ) Palçıq vulkanizmi şöbəsinin
əməkdaşlarının gəldiyi ilkin nəticələrə
əsasən, Azərbaycanın aktiv vulkanlarından hesab edilən Şamaxıdakı
Quşçu palçıq vulkanında püskürmə ətraf zonalarda artan seysmik
aktivliklə bağlı ola bilər. Belə ki, dekabr ayının sonlarından başlayaraq
Şamaxı–Qobustan rayonunda müxtəlif amplitudalı seysmik hadisələrin
baş verməsi və belə tendensiyanın hələ də davam etməsi vulkanların
fəaliyyətinə təsir göstərir.
AMEA-dan verilən məlumata
görə, sözügedən vulkanın
püskürməsi güclü uğultu ilə başlayıb, tullantı məhsulları 50-60 metr
yüksəkliyə qalxıb. Püskürmənin
alovsuz müşahidə edildiyi bildirilir.
GGİ-nin mütəxəssisləri
müəyyənləşdiriblər ki, sayca

16-cı dəfə paroksizmi qeydə
alınan vulkanın aktivləşməsi son
yüz il ərzində heç bir aktivliyi
müşahidə olunmayan şimal eruptiv mərkəzində təzahür edib. Son
dövrlər, o cümlədən 2018–2019-cu
illərdə ardıcıl ənənəvi püskürməsi
qeydə alınan cənub aktiv zonası ilə

700 metr məsafədə yerləşən yeni
aktivləşmə sahəsində yer səthinə
xaric edilən palçıq axınları 3 ha
ərazini tutur. 0,9 metr orta qalınlıqlı
yeni brekçiyanın vulkan üzrə ümumi
həcmi 27000 kubmetr hesablanıb.
Şöbə əməkdaşlarının tədqiqatlarının
nəticəsinə görə, əmələ gəlmiş
iki əsas axın dilləri təxminən 100
metrdən bir qədər az ərazini tutur,
onların istiqamətləri cənub-qərbə
və şimal-qərbə yönəlib. Yer səthinə
gətirilən brekçiyanın nisbətən
qatı olması palçıq kütləsinin daha
böyük ərazilər boyu paylanmasını
məhdudlaşdırıb, relyef üzrə mailliyi
az olan sahələrdə, o cümlədən, vulkanın şərq hissəsində daha böyük

qalınlıqla müşahidə olunmasına
şərait yaradıb.
Bununla bağlı qərb cinahlarda,
axın dilləri ərazisində minimal qalınlıqlar (0,4-0,6 metr) qeydə alınıb.
Püskürmə nəticəsində aktivləşən
eruptiv mərkəzdən cənuba doğru,
daha aktiv hesab olunan, eləcə də
son illər ərzində tez-tez püskürən
və kəndə yaxın məsafədə yerləşən
Quşçunun cənub eruptiv sahəsinə
meyilli tektonik çatlar müşahidə
edilib. Dərinliyi və eni çox da böyük
olmayan belə çatların yüzlərlə metr
davam etməsi izlənilib. Vulkanın
şərq hissəsini əhatə edən krater
bəndi sahəsində gölməçə formala-

şıb və həmin sulu sahədə intensiv
qaz qabarcıqları müşahidə olunub.
Ümumilikdə şərq krater bəndi
sahəsindən eruptiv mərkəzə doğru
formalaşmış çatlı əmələgəlmələrdən
qaz buxarlarının intensiv xaric olunması diqqəti cəlb edib.
Məlumat üçün qeyd edək ki,
Quşçunun yeni püskürməsi baş
verən eruptiv zonası rayonun bir
neçə mülkiyyətçisinin təsərrüfat
sahəsini əhatə edir. Həmin zonada əkin işləri həyata keçirən
mülkiyyətçilər burada aktiv vulkan
ocağının yerləşməsi haqqında
məlumatlı olmayıblar.

Hazırda şöbə əməkdaşları son
ayda müşahidə olunan aktivləşmə
ilə yanaşı, püskürmə sahəsindən
gətirilən yanar şistli süxurların və

neftli qumdaşlarının tədqiqini davam
etdirirlər.
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Azərbaycan Respublikasının
Avropa Şurasına üzvlüyünün
20 illiyi Strasburqda qeyd olunub

2001-ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasına (AŞ) üzv
olub. Strasburqda Avropa Şurası yanındakı daimi nümayəndəliyində ölkəmizin
bu təşkilata üzv olmasının 20 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı
(AŞPA) nümayəndə heyətimizin üzvlərinin
də iştirak etdiyi tədbiri Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyimizin rəhbəri
Fəxrəddin İsmayılov açıb. Əvvəlcə 44
günlük Vətən müharibəsi və Birinci Qarabağ
müharibəsində canlarını Vətən uğrunda
fəda etmiş qəhrəman şəhidlərimizin, eləcə
də 20 Yanvar qurbanlarının əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Ölkəmizi Avropa Şurasına aparan yolun
qısa tarixinə toxunan F.İsmayılov bu yolda üzləşdiyi maneələrə rəğmən ulu öndər
Heydər Əliyevin müdrik və qətiyyətli mövqeyi
sayəsində ölkəmizin 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsinə nail olunduğunu
bildirib. Daimi nümayəndə vaxtaşırı olaraq ikili standartlarla üzləşən Azərbaycanın Avropa
Şurası daxilindəki münasibətlərin qarşılıqlı
hörmət və dialoq üzərində qurulmasının
vacibliyinə inandığını bildirib. O, 2001-ci ildə
Ermənistanla birgə Avropa Şurasına qəbul
edilən zaman Azərbaycanın Avropa qitəsinin
bu mötəbər təşkilatının işğal altında olan
torpaqlarımızın azad edilməsinə yardımçı
olacağına dair böyük ümidlər bəsləndiyini
xatırladıb, sonradan bu ümidlərin özünü doğrultmadığını qeyd edib.
F.İsmayılov Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli
Ordumuz tərəfindən haqq-ədalətin bərpa
edildiyini vurğulayıb və artıq 20 faiz torpağını işğaldan azad edən Azərbaycan üçün
beynəlxalq aləmdə, o cümlədən Avropa Şurası çərçivəsində yeni bir dönəmin başladığını
bildirib.
Ölkəmizin AŞPA-dakı nümayəndə
heyətinin rəhbəri, Milli Məclisin Beynəlxalq
münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədri Səməd Seyidov Avropa Şu-

rasına üzvlüyümüzün 20 ili ərzində formalaşmış münasibətlər haqqında danışıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə 2001-ci
ildə təşkilatın mənzil-qərargahı qarşısında
Azərbaycan bayrağının qaldırılması ilə bağlı
tarixi mərasimin canlı şahidi kimi fikirlərini
bölüşən komitə sədri 20 il öncə Ermənistanın
işğalı ilə əlaqədar Azərbaycanın Avropa
Şurasına ağrı ilə yanaşı, böyük ümidlərlə
gəldiyini söyləyib. Buna baxmayaraq,
ölkəmiz illər boyu qeyri-obyektiv mövqe və
ikili standartlarla qarşılaşıb. O qeyd edib ki,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası hər
birimizin böyük arzusu olub və bu arzu xalqın
iradəsini əks etdirən və onu bir yumruqda
birləşdirən, milli maraqları ən ali maraq kimi
müdafiə edən lider, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sayəsində
reallaşıb. S.Seyidov ərazi bütövlüyünü bərpa
etmiş bir ölkənin nümayəndə heyətinin üzvləri
kimi AŞPA-nın qış sessiyasına gəlməkdən
böyük qürur və fəxr hissi keçirdiklərini vurğulayıb.
Avropa Şurasına üzvlüyümüzün
ilk günlərindən AŞPA-da nümayəndə
heyətimizin tərkibində olmuş deputat Rafael Hüseynov çıxışında ötən dövrlə bağlı
xatirələrini bölüşüb və xüsusilə üzvlüyə
qəbul edilməyimiz ərəfəsində ümummilli
lider Heydər Əliyevin Avropa Şurası rəsmiləri
ilə görüş və müzakirələrindən bir sıra tarixi
məqamlara toxunub. O, vaxtilə AŞPA-da
nümayəndə heyətimizin rəhbəri olmuş,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən
işlər və əldə olunan nailiyyətlərə nəzər salıb
və hazırkı heyətin də məhz onun müəyyən
etdiyi xətt üzrə fəaliyyətini davam etdirdiyini
söyləyib. Deputat Avropa Şurasına üzvlüyün
20 illiyini önəmli bir tarix kimi xarakterizə
edib və bu illər ərzində ölkəmizin əldə etdiyi
tərəqqini çox yüksək qiymətləndirib.

FHN: Azərbaycan və Rusiya pirotexniklərinin
birgə fəaliyyəti nəticəsində indiyədək
340 mina və 3 partlamamış sursat aşkarlanıb
Rusiya Federasiyası Mülki Müdafiə,
Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin
Nəticələrinin Aradan Qaldırılması üzrə
Nazirliyinin pirotexniklərdən ibarət qrupu
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin (FHN) əməkdaşları
ilə birlikdə işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın minalardan təmizlənməsi
əməliyyatını davam etdirir.
FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, birgə fəaliyyət nəticəsində bu
günədək ümumilikdə təqribən 9 hektardan
artıq sahədə axtarış işləri aparılıb, 3 hektar
sahə fərdi axtarışla tamamilə təmizlənib.
Bu müddətdə 340 mina və 3 partlama-

mış sursat aşkarlanaraq müvafiq qaydada
zərərsizləşdirilib. Minalardan 195-i piyada,
145-i isə tank əleyhinə olandır.

Bakı-Naxçıvan-Bakı aviareyslərinin
sayı gündə üç dəfəyədək artırılır

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarına
uyğun olaraq, Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı (AZAL) bu il fevralın 1-dən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə reyslərin sayını
gündə üç dəfəyədək artırır.
Reyslər aşağıdakı cədvəl üzrə həyata
keçiriləcək:
- Bakıdan uçuş saat 08:00, 13:40 və 19:20.
- Naxçıvandan uçuş saat 10:50, 16:30 və
22:10.
Hava gəmisinə COVID-19 virusunun
neqativ nəticələri barədə arayış təqdim edən

sərnişinlər buraxılacaq.
Bu istiqamət üzrə aviabiletlərin alınması məsələləri ilə bağlı aviaşirkətin çağrı
mərkəzinə WhatsApp mesenceri vasitəsilə
aşağıdakı nömrələr üzrə müraciət etmək olar:
- Bakı-Naxçıvan reysləri üçün:
WhatsApp: +994 55 204 65 54.
- Naxçıvan-Bakı reysləri üçün:
WhatsApp: +994 60 487 30 11.
Aviabiletləri fevralın 1-dən açılması nəzərdə tutulan aviaşirkətin satış
nöqtələrindən əldə etmək mümkündür.
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin
mətbuat xidməti bildirir ki, pandemiya
dövründə təsdiq edilən qaydalara əsasən əl
yükü qismində yalnız qadın əl çantasının, kişi
portfelinin və ya 30x35x10 sm ölçüdə portativ
kompüter çantasının (çanta yalnız təyinatı üzrə
istifadə edilməlidir) götürülməsinə icazə verilir.
Digər baqaj, o cümlədən kağız və polietilen
paketlər baqaj bölməsində qeydiyyatdan
keçirilməlidir. Pulsuz daşınan baqajın maksimal yol verilən çəkisi 23 kq-dır, ölçüləri üç ölçünün cəmində 158 sm-dən artıq olmamalıdır.
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Vətəndaşların sosial problemləri ön plandadır
Ötən il Azərbaycan tarixi zəfərə imza atdı, Qarabağ torpağı
işğalçılardan təmizləndi, şəhidlərimizin, Xocalı qurbanlarının,
Gəncə, Bərdə terror aktları zamanı həlak olan günahsız insanların
qisası döyüş meydanında alındı, Ermənistana layiq olduğu yer
göstərildi. Bu qələbəni xalqımıza yaşadan isə Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin müdrikliyi, qətiyyəti, siyasi iradəsi oldu.
Döyüşlər başa çatandan sonra
dövlətimizin başçısının tapşırığına
uyğun olaraq Vətən müharibəsi
şəhidlərinin ailələrinin, qazilərin sosial
dəstəklə, yaralanmış hərbçilərin tibbisosial reabilitasiya xidmətləri, müasir
protezlərlə təmin olunması qarşıya
mühüm vəzifə kimi qoyuldu.
Prezident İlham Əliyevin 2021ci il 25 yanvar tarixli “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” sərəncamı
da həmin kateqoriyadan olan əhali
qruplarına dövlət başçısının xüsusi
qayğısının bariz ifadəsidir. Bu, eyni
zamanda, dövlət başçısının xalqımızın, xüsusilə həssas təbəqənin
rifahının daha da yaxşılaşdırılmasını
daim diqqət mərkəzində saxlamasından xəbər verir.
Onu da qeyd edək ki, Vətən
müharibəsinin başladığı ilk gündən
etibarən ölkə rəhbərinin diqqət və
qayğısı erməni vandalizmindən
zərər çəkmiş vətəndaşlarımızın
üzərində idi. Hələ müharibənin
aktiv fazası başa çatmamış yaşayış
yerləri erməni vəhşiləri tərəfindən
dağıdılmış əhalinin müvəqqəti
məskunlaşdırılması üçün müvafiq
addımların atılması, onların həyat
şəraitinin təmin olunması məqsədilə
ardıcıl tədbirlərin görülməsi bir daha
Azərbaycan Prezidenti üçün insan
amilinin hər şeydən önəmli olduğunu
göstərdi.
Adı çəkilən sərəncam 2020-ci
ildə Azərbaycan Ordusunun həyata
keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksələn
qəhrəmanlarımızın ailələrinin və bu
müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən
edilən şəxslərin də yaxın dövrdə
mənzil və ya fərdi evlə təminatını
nəzərdə tutur.
Sənəddə Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müəyyən
kateqoriyadan olan şəxslərin

(ailələrin) 2021–2025-ci illər ərzində
mərhələlərlə mənzil və ya fərdi evlə
təmin edilməsi üçün Azərbaycan
Prezidenti ilə razılaşdırmaqla tədbirlər
planını təsdiq edib həyata keçirməsi
tapşırılır. Bu zaman mənzil və ya fərdi
evlə təminat ilk növbədə 2014-cü il
yanvarın 1-dən 2020-ci il yanvarın
1-dək yerli icra hakimiyyəti orqanlarında yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan
qismində uçota alınmış və ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin,
konstitusiya quruluşunun müdafiəsi
ilə əlaqədar əlilliyi müəyyənləşdirilən
şəxslərin, şəhid ailələrinin, habelə
uçota alınma tarixindən asılı olmayaraq, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi
və hərbi xidmət vəzifələrinin (xidməti
vəzifələrin) yerinə yetirilməsi ilə
əlaqədar əlilliyi təsdiqlənən şəxslərə
aid edilir.
Daha sonra isə 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 müəyyənləşdirilən şəxslər və
şəhid ailələrinin mənzil və ya fərdi evlə
təmin edilməsi nəzərdə tutulur.
Sərəncamda yerli icra hakimiyyəti
orqanlarına qeyd edilən şəxslər
barədə məlumatları Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə
təqdim etmələri, Nazirliyin müraciəti
əsasında həmin şəxslərin mənzil və
fərdi evlə təminatı məqsədləri üçün
torpaq sahələrinin ayrılmasını reallaşdırmaları, hər il görülmüş işlər barədə
Azərbaycan Prezidentinə məlumat
vermələri tapşırılıb.
Xatırladaq ki, indiyədək Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tərəfindən 9100-dən çox mənzil və
fərdi ev şəhid ailələrinə və müharibə
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə
təqdim edilib. Yeri gəlmişkən,
postmüharibə dövründə artıq 11
mindən çox şəhid ailəsi üzvü, qazi,
müharibədən zərər çəkən şəxs sosial
dəstəklə əhatə olunub. O cümlədən,
2650 şəhidin 6500 ailə üzvünə sosial

ödənişlərin təyin edilib, eləcə də qeyd
edilən kateqoriyalardan olan şəxslərin
aktiv məşğuluq proqramlarına cəlb
olunub, onlara sosial-psixoloji dəstək
və reabilitasiya xidmətləri göstərilib.
Son bir ildə daha 1500 şəhid
ailəsi və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi
olan şəxs mənzil və fərdi evlə, 400
müharibə əlili avtomobillə təmin
edilib. İndiyədək isə bu kateqoriyalardan olanlara 9100-dən çox mənzil
və fərdi ev, 7200-dən çox avtomobil
verilib. Keçmiş köçkünlər üçün tikilmiş
mənzillərin Prezident İlham Əliyevin
göstərişi ilə şəhid ailələrinə verilməsi
üçün həmin mənzillərin nazirliyin
balansına verilməsi prosesi də yekunlaşmaq üzrədir. Bu yeni mühüm
proqramın şəhid ailələri, müharibə
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin evlə
təminatında növbəti ciddi irəliləyişə
imkan verəcəyi gözlənilir.
Son iki ildə 10-dan çox bölgədə,
o cümlədən 2020-ci ildə 6 bölgədə
(Lənkəran, Xaçmaz, Şirvan, Şəki,
Sumqayıt, Göygöl) müasir reabilitasiya və sosial xidmət müəssisələri
açılıb. Yaxın aylarda isə 4 müasir reabilitasiya və sosial xidmət
müəssisəsinin də istifadəyə verilməsi
nəzərdə tutulub. Ümumilikdə son illər
qurulan müasir reabilitasiya sistemi
yaralanmış qazilərimizin səmərəli
tibbi-sosial reabilitasiya xidmətləri ilə
əhatə olunmasına şərait yaradıb. Eyni
zamanda, yaralanmış qazilərimiz reabilitasiya vasitələri, xüsusilə də müasir, yüksək texnologiyalı protezlərlə
təminatı istiqamətində ardıcıl işlər
aparılıb. Son bir ayda onlara 530
reabilitasiya vasitəsi verilib, həmçinin
6 qazi yüksək texnologiyalı 8 protezlə
təmin olunub. Hazırda da bu sahədə
işlər davam etdirilir.

Xatırladaq ki, dövlət başçısının
sosial sahəyə xüsusi qayğısı sosial
təminatın ildən-ilə güclənməsinə
imkan verib. Ötən il ərzində də sosial təminat növləri üzrə ödənişlərə
əvvəlki ilə nisbətən 20 faiz və ya 1
milyard manat çox olmaqla 5 milyard
743 milyon manat, o cümlədən pensiya üzrə 20 faiz, Prezidentin təqaüdü
və müavinət üzrə 18 faiz, ünvanlı
sosial yardım üzrə 41 faiz çox vəsait
yönəldilib.
Dövlət başçısının fərmanları ilə
şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarına növbəti dəstək kimi, cari ilin
əvvəlindən onlara yönələn təqaüdlər
əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb, yeni
təqaüd növləri təsis edilib, 100
minədək insan bu fərmanlarla əhatə
olunub.
Ötən il sosial ödənişlərin davamlılığı təmin olunub, ünvanlı sosial
yardım proqramı genişləndirilib,
bu proqrama əlçatanlıq artırılıb və
proqramın şərtləri yumşaldılıb. dığını
bildirib.
Cari ildə qarşıda duran sosial
hədəflər sırasına isə postmüharibə
dövrü üzrə sosial dəstək tədbirlərinin
daha da genişləndirilməsi, sosial ödənişlərinin davamlılığının
təmin edilməsi, işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə sosial infrastrukturun qurulmasına başlanması,
sosial proqramların, o cümlədən
mənzil və avtomobillə təminat,
özünüməşğulluq və s. proqramların daha da genişləndirilməsi, yeni
DOST, reabilitasiya və sosial xidmət
mərkəzlərinin yaradılması, nazirlik
üzrə e-xidmətlərin sayının 61-dən
100-ə çatdırılması və s. daxildir.

Azərbaycan-İran münasibətlərinin
güclənməsi məmnunluq doğurur
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev yanvarın 25-də İran İslam
Respublikasının xarici işlər naziri Məhəmməd
Cavad Zərifi qəbul edib. Bu görüş barədə
reportajı televiziyadan böyük maraqla
izlədim və tədbirdə səslənən dəyərli fikir və
mülahizələrdən çox məmnun qaldım.
Qeyd etmək istəyirəm
ki, İranın xarici işlər nazirinin Azərbaycana
səfəri ölkələrimiz arasında hərtərəfli əlaqələrin
güclənməsinə, bütövlükdə
regionda sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsinə
böyük töhfə verəcək. Cənab
İlham Əliyev bu barədə
demişdir: “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”.
Təqdirəlayiq haldır ki,
iki ölkə arasında bir çox
sahələrdə, xüsusilə enerji və
nəqliyyat əlaqələrinin qurulması istiqamətində geniş
imkanlar açılır. Xudafərin su
anbarı ilə bağlı əməkdaşlıq
uğurla davam etdirilir. Bundan başqa, bir neçə il əvvəl

yüksək səviyyədə razılaşdırdırılmış Ordubad və Marazad
elektrik stansiyaları ilə bağlı
layihələrin icrası üzrə də lazımi işlər görülür. Azərbaycan
dövləti işğaldan azad edilmiş
ərazilərin yenidən qurulmasında İran şirkətlərini görmək
azrusundadır. İran həm
qonşuluqda yerləşir, həm də
logistika və böyük təcrübə
kimi üstünlükləri var.
İranın xarici işlər naziri görüşdə çıxışı zamanı
Azərbaycan Prezidentini
və Azərbaycan xalqını öz
tarixi ərazilərini azad etməsi
münasibətilə təbrik etdi və
ümid etdiyini bildirdi ki, bu
qələbə region dövlətləri
arasında dinc və normal
münasibətlərin başlanğıcı
olacaqdır.
Cənab Məhəmməd
Cavad sonra dedi: “Biz

V.BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Şimal-Cənub və CənubQərb 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 surətli irəliləyiş
əldə olunmuşdur və artıq biz
ölkələrimiz arasında daha
uzun birgə dostluq sərhədinə
sahib ola bilərik”.
Bəli, yuxarıda qeyd olunanlar bir daha onu göstərir
ki, regionda davamlı sülh və
iqtisadi inkişaf yeni üfüqlər
açılmışdır və hər iki tərəf bu
istiqamətdə əlindən gələni
etmək əzmindədir. Belə
konstruktiv yanaşma İran
və Azərbaycan dövlətlərinin
və xalqlarının mənafelərinə
tamamilə uyğundur.

Esmira RƏHİMOVA,
“Ailələrə sosial dəstək”
İctimai Birliyinin sədri

Baş Prokurorluq Xırdalanda baş
verən partlayışla bağlı məlumat yayıb
 Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğu ötən gün Abşeron rayonunun
Xırdalan şəhərində baş vermiş partlayışla bağlı
məlumat yayıb.
Baş Prokurorluğun
mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a verilən
məlumatda bildirilib ki, yanvarın 25-də saat 18:40-da
Abşeron rayonunun Xırdalan
şəhərindəki 27-ci məhəllədə
partlayışın baş verməsi
barədə rayon prokurorluğuna
məlumat daxil olub.
Məlumat əsasında Baş
Prokurorluq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və daxili
işlər orqanları əməkdaşlarının
iştirakı ilə hadisə yerinə
baxış keçirilib. İlkin olaraq
müəyyən edilib ki, 1960-cı
il təvəllüdlü Ziyafət Musa-

yevaya məxsus Abşeron
rayonu, Xırdalan şəhəri, 27-ci
məhəllə, Nəsibə Zeynalova
küçəsi, bina 1b ünvanında
yerləşən ikimərtəbəli evdə
qaz sızması səbəbindən baş
vermiş partlayış nəticəsində
1988-ci il təvəllüdlü Aytən
Musayevanın meyidi FHNin xilasediciləri tərəfindən
aşkarlanıb. Hazırda həmin
evdə qalması ehtimal olunan
mərhum Aytən Musayevanın qızı 2012-ci il təvəllüdlü
Fatimə Musayevanın axtarışları davam etdirilir.
Eyni zamanda, həmin
evdə yaşayan Aytən Mu-

sayevanın əri 1983-cü il
təvəllüdlü Vüsal Musayev və
sonuncunun oğlu - 2009-cu
il təvəllüdlü Firudin Musayev,
həmçinin 2006-cı il təvəllüdlü
Xədicə Şükürzadə müxtəlif
dərəcəli bədən xəsarətləri
alıblar.
Partlayışın təsirindən,
həmçinin yaxınlıqda yerləşən
digər binanın dörd sakini
müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarətləri alıb, orada
yerləşən mənzillərə və dörd
avtomobilə ziyan dəyib.
Həmin ünvanda yerləşən
ikimərtəbəli fərdi evdə
ağır nəticələrə səbəb
olan partlayış hadisəsinin
baş verməsi faktına görə
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Əməliyyat-İstintaq İdarəsində
Cinayət Məcəlləsinin müva-

fiq maddəsi ilə başlanılmış
cinayət işi yanvarın 26-da
həmin Məcəllənin 225.3-cü
və 308.2-ci maddələrinə
tövsif edilib. Faktla bağlı
Baş Prokurorluğun İstintaq
idarəsinin və Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Əməliyyatİstintaq İdarəsinin peşəkar
müstəntiqlərindən ibarət
birgə istintaq qrupu yaradılıb.
İstintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinə
həvalə edilib.
Hazırda mütəxəssis və

ekspertlərin birgə iştirakı ilə hadisə yerində olan
prokurorluq əməkdaşları
tərəfindən hadisə yerinin
müayinəsi aparılaraq partlayışın baş vermə səbəbləri və
hadisə nəticəsində dəymiş
ziyanın müəyyənləşdirilməsi
istiqamətində intensiv istintaq
hərəkətləri davam etdirilir.
İş üzrə təqsiri olan
şəxslərin dairəsinin
müəyyənləşdirilərək
məsuliyyətə cəlb olunmaları
təmin ediləcək.
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“PROACT – Care” ilkin səhiyyə modelinin yaradılması üçün əhəmiyyətlidir
 “Hər bir böhran yeni dəyişikliklər üçün imkan
yarada bilər. Davam etməkdə olan pandemiya səhiyyə
sistemlərində olan çatışmazlıqları da görməyimizə kömək
etdi.
Biz bu pandemiyanı
Azərbaycandakı ilkin səhiyyə
xidmətlərinin transformasiyası üçün imkan olaraq nəzərdən
keçirmək istəyirik”. Bu fikirləri
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
Azərbaycandakı nümayəndəsi
Hande Harmancı “PROACT – Care”
layihəsinin ölkəmizdə ilkin səhiyyə
modeli üçün uzunmüddətli baxışın
müzakirə olunduğu onlayn koordinasiya görüşündə bildirib. O, həmçinin
vurğulayıb ki, təşkilatın araşdırması
göstərir ki, ilkin səhiyyə hipertoniyanın diaqnostikasının, müalicəsinin
və xəstələrin nəzarətdə saxlanılmasını yaxşılaşdırmaq, il ərzində 24
min insanın həyatını xilas etmək və
nəticədə 600 milyon manata qənaət

etmək potensialına malikdir. Bu
baxımdan “ilkin səhiyyənin inkişafı ölümlərin sayının azaldılması,
səhiyyə xidməti ilə bağlı xərclərin
aşağı salınması, iqtisadi itkilərin minimallaşdırılması və məhsuldarlığın
artırılmasına yardımçı ola bilər”.
Görüş zamanı, həmçinin,
tərəfdaşlara “PROACT – Care” nümayiş layihəsinin həyata keçirilməsi
ilə bağlı ən son yeniliklər, o
cümlədən ötən il baş tutmuş iki ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyası
barədə məlumat verilib. Qeyd edək
ki, həmin layihənin icrasına rəsmi
olaraq, gələn ay Şamaxı rayonunda
başlanılacaq.
Görüşdə layihə ilə bağlı ÜST
əməkdaşlarının təqdimatları

ilə bərabər, TƏBİB – in İdarə
Heyətinin sədri Ramin Bayramlı,
Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyənin
Təşkili Şöbəsinin müdiri Teymur
Musayev, Milli Məclisin Səhiyyə
komitəsinin üzvü, Heydər Əliyev
Fondunun Beynəlxalq Əlaqələr
Departamentinin rəhbəri Soltan
Məmmədov və TƏBİB – in Tibbi
Xidmətlər Departamentinin rəhbəri
Firəngiz Əliyeva çıxış edib. Tədbirdə
həmçinin layihənin donorları olan
USAID, UK Aid və RoAid – in
nümayəndləri, eləcə də Şamaxı
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, U
 NICEF- in
Azərbaycandakı nümayəndəsi
Edvard Karvardin, BMT-nin
Əhali Fondunun Azərbaycan
Nümayəndəliyinin rəhbəri Fərid
Babayev, Şamaxı Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının direktoru Ehtiram
Rüstəmzadə, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin və

Bizi yenə Şuşada “Xarı bülbül” festivalı gözləyir. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Şuşa şəhərini ölkənin Mədəniyyət
paytaxtı elan etməsi, Vaqif poeziya günlərini və “Xarı bülbül”
festivalını bərpa etməsi ölkənin mədəni həyatında əlamətdar
hadisələrdir.
Xarı bülbül çiçəyi Vətənə bağlılıq
rəmzidir. Məlumdur ki, xarı bülbül
çiçəyi may–iyun aylarında açılır. Ömrü
cəmi bir aydır. Üstündə beş-yeddi
çiçəyi olur. Hər gün aşağıdan yuxarı
bir çiçəyi açılır Hamısı açılandan sonra yenə də aşağıdan yuxarıya gündə
biri solmağa başlayır. Xarı bülbül öz
doğma Vətənindən-- torpağından
savayı heç yerdə bitmir.
Dillərdə dastan, əfsanə olan xarı
bülbül gülü Şuşanın rəmzi, təbiətin
möcüzəsidir. Xarı bülbül sanki gülün
üzərinə qonmuş bülbülü xatırladır. Bülbülün bağrının altındakı gül al-qırmızı
rəngə boyanıb. Tarix boyu Qarabağa
qonaq gələnlər hər zaman xarı bülbülə
maraq göstərirlər. Qarabağda bu gülün
şöhrəti o qədər yayılıb ki, onun şəninə
konsertlər verilib, festivalar təşkil edilib.
Həmin konsertləri böyük sənətkarlar öz
ifaları ilə bəzəyiblər.
"Xarı bülbül" Beynəlxalq Festivalı
ilk dəfə məşhur xanəndə Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar
1989-cu ildən keçirilməyə başlanıb.
Festival hər il may ayında təkcə
Azərbaycan deyil, həm də xarici ölkə
sənətçilərinin iştirakı ilə keçirilib.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun
Şuşanı azad etməsi “Xarı bulbul” festivalının yenidən keçirilməsi ənənəsini
dirçəltməyə imkan yaratdı. Artıq festivalın keçirilməsi ilə bağlı işlərə start
verilmişdir. Bu barədə mədəniyyət
naziri Anar Kərimov Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY),
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası (TDƏŞ) və Türk Mədəniyyət və
İrsi Fondunun nümayəndə heyəti ilə
görüşündə deyib.

digər təşkilat və tibbi qurumların
təmsilçiləri iştirak edib.
Ramin Bayramlı çıxışında
“pandemiyaya qarşı mübarizə
aparılan bir vaxtda bu cür layihənin
həyata keçirilməsi bizim üçün də
önəmlidir” – deyib və “PROACT –
Care” – nin ilkin səhiyyə sahəsində
nəzərdə tutulan islahatlara böyük
töhfə verəcəyinə ümid etdiyini
bildirib. ÜST-nın eksperti İbrahim
Durak görüş iştirakçılarına ötən ilin
avqust və dekabr aylarında Şamaxı
rayonunda keçirilmiş ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyaları
barədə ətraflı məlumat verib və
bildirib ki, “Şamaxıda hipertoniyadan əziyyət çəkən hər 9 nəfərdən
cəmi 1 nəfərinə (11 faiz) diaqnoz
qoyulub və bu xəstəlikdən müalicə
alan hər 11 nəfərdən cəmi 1-inə (9
faiz) yaxşı nəzarət edilir.” Təşkilatın
digər eksperti En Yohansen vurğulayıb ki, qeyri - yolxucu xəstəliklər

səbəbindən il ərzində ümumdaxili
məhsulun 4 faizi itirilir. “Mükəmməl
ilkin səhiyyə qarşısı alına bilən
ölüm hallarının 25 faizində xəstənin
həyatnı xilas edə bilər” – deyə o bildirib. Həmçinin qeyd edilib ki, layihə
çərçivəsində cari ilin 8 fevral – 15
mart tarixində Şamaxıda 100-dən
çox tibb işçisinə COVID – 19, kardiometabolik risklər və ana və uşaq
sağlamlığı mövzularında təlimlər
keçiriləcək.
“PROACT – Care” barədə
fikirlərini bölüşən Teymur Musayev
bildirib ki, layihə Şamaxı rayonunda mövcud səhiyyə resurslarından
daha səmərəli istifadəyə imkan
verəcək sistemin yaradılması və
insan resurslarının formalaşdırılmasına kömək edə bilər. Soltan Məmmədov ilkin səhiyyənin
gücləndirilməsinin icbari tibbi
sığortanın ölkəmizdə tətbiqinin əsas
tələblərindən biri olduğunu əlavə

birində maraqlı məqamlara toxunub:
“Azərbaycan musiqi mədəniyyəti
tarixində öz bənzərsizliyi ilə seçilən
ümumittifaq səviyyəli “Xarı bülbül”
musiqi festivalı ilk dəfə 1989-cu il
mayın 21-də Şuşanın əsrarəngiz
Cıdır düzündə keçirilib. Bu festivalın
1989-cu ildə keçirilməsi təsadüfi

Ağdam rayonunun incəsənət ustaları,
Naxçıvanın, Ağcabədi, Cəlilabad,
Qasım İsmayılov (indiki Goranboy),
Şəki, Şamaxı, Cəbrayıl, Dəvəçi (indiki
Şabran), Salyan rayonlarının, Bakı,
Gəncə şəhərlərinin muğam və musiqi
ifaçıları, Şuşa pəhləvanları, Ağdaş
rayonun kəndirbazları bu ecazkar

deyildi. Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən
başlayaraq ermənilər Azərbaycana
qarşı ərazi iddiaları irəli sürməyə,
tarixi ərazilərimizə sahib olmaq kimi
çirkin niyyətlərini səsləndirməyə
başladılar. Ermənilərin Şuşaya qarşı
da əsassız iddiaları baş qaldırmağa
başlamışdı. Məhz həmin dövrdə
“Xarı bülbül” festivalının təsis
edilməsi və onun keçirilməsinin Şuşaya salınması məsələsi gündəmə
gəldi. Bu, bir zərurət idi və biz o
festivalı ermənilərin əsassız iddialarına cavab olaraq məhz Şuşada,
Cıdır düzündə keçirdik, bununla
bütün keçmiş İttifaq məkanına mesaj
verdik ki, Qarabağ bizimdir, Şuşa
bizim tarixi şəhərimizdir, Cıdır düzü
babalarımızın yurdlarından biridir. Onu da deyim ki, “Xarı bülbül”
musiqi festivalı Azərbaycan SSR
Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü
və rəhbərliyi, Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqı Şurası və Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının iştirakı ilə
Qarabağda keçirilib. “Xarı bülbül” bir
musiqi festivalı olmaqla yanaşı, həm
də bir siyasi-ideoloji tədbir idi, amma
bədii formada.
Cıdır düzü o gün qaynar bir həyatı
əks etdirirdi -- musiqi ilə çələnglənmiş
həyatı. Şuşa şəhər mədəni-maarif
müəssisələrinin musiqi kollektivləri,
Qırğızıstan, Türkmənistan, Başqırdıstan respublikalarından, Volqaboyundan gələn muğam ifaçıları,

həyatı öz ifaları, təqdimatları ilə
bəzəyirdilər...
Bu festival erməniləri çox narahat
edirdi. Hətta yadımdadır ki, ermənilər
yığışıb festivala Topxanadan baxırdılar. Topxana Cıdır düzündən aşağıdadır. Əfsus ki, Azərbaycan Televiziyası
Şuşada Cıdır düzündə keçirilən “Xarı
bülbül” festivalını çəkmədi, o tarixi
anları əbədiləşdirmədi. Onlar Şuşaya
çəkiliş maşınlarını çıxarmadılar.
“Xarı bülbül” festivalını Ağdamın
Abdal Gülablı kəndindən başladıq,
Şuşada böyük tədbirimizi, yekun
konserti isə Ağdamda keçirdik. Şuşada
festivalda iştirak edənlərin hamısı gəlib
Ağdamda toplaşdı və orada konsert
verdı. Əsas tədbir isə Şuşada keçirildi.
Bu tədbirdə bizim meydan tamaşası
estetikasının bütün elementləri ifadə
edilib. Cıdır vardı, pəhləvanların,
kəndirbazların iştirakı ilə səhnələr
qurulmuşdu, qurban kəsilmə mərasimi
əks olunmuşdu, yeddi əsas muğamımızla bağlı yeddi hücrə qurulmuşdu.
Bu hücrələrin içində muğam, musiqiçi
dəstələri oturmuşdu”.
Prezident İlham Əliyev dedi ki,
Şuşanı dirçəldəcəyik, orada hər şeyi
yüksək səviyyədə bərpa edəcəyik.
Ümid edirəm ki, Şuşanın dirçəlişi
Cıdır düzündə keçirilən “Xarı bülbül”
festivalı ilə başlayacaq.

Ənənələr bərpa edilir

Xarici ölkə mətbuatında da bu
festivalla bağlı məlumatlar yer alıb.
Məsələn, Özbəkistanın "uchildiz.uz"
saytında “ Xarı bülbül” Beynəlxalq
Festivalının parlaq tarixi” adlı məqalə
verilib. Məqalə müəllifi "Xarı bülbül"
festivalının adının Qarabağda Üçmıx
dağında bitən Xarı bülbül çiçəyinə
həsr edildiyini bildirir. Müəllif vurğulayır ki, dünyada yalnız Azərbaycanda–
Qarabağda bitən xarı bülbül çiçəyi
bülbülə və arıya bənzədiyi üçün onu
bu cür adlandırmışlar.
Festivalın təşkilatçılarından olan,
həmin dövrdə Mədəniyyət Nazirliyinin nəşriyyat şöbəsində böyük
redaktor vəzifəsində çalışan və “Xarı
bülbül” musiqi festivalının ssenari
müəllifi olan tanınmış sənətşünas,
tədqiqatçı Binnət Hümbətoğlu 31 il
bundan əvvəl birinci dəfə keçirilən
“Xarı bülbül” festivalında baş
verənlər barədə müsahibələrinin

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Daxili Qoşunların Baş İdarəsi
2021-ci il üçün təsərrüfat mallarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün
zəruri vergi və rüsumlar nəzərə alınmaqla
hesablamalıdırlar.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. İddiaçı qismində
ixtisaslı işçi heyətinə malik olan mikro,
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri açıq
tenderdə iştirak edə bilərlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər
toplusunu dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə əldə edə və
müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə
bilərlər. İştirak haqqı 250 manatdır.
B1. Benefisiar (alan) bank
Adı- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod -210005
VÖEN- 1401555071
M/hAZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı-DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş
İdarəsi
H/h - AZ44CTRE00000000000002458570
VÖEN- 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu- 142330
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət (müraciətdə müəssisənin adı,
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, bank
rekvizitləri, telefon nömrələri, rəhbərinin

adı, soyadı göstərilməklə, möhürlənib
imzalanmış olmalıdır);
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi (əsli) portal vasitəsi ilə
təqdim olunur;
- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində (təklifin təminatı) bank təminatı
(zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır). Bank təminatını təqdim etməyən
iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və
tenderdən kənarlaşdırılır;
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti;
- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının
potensial texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat (təsərrüfat mallarının
satın alınmasında təcrübəsi, ixtisaslı kadr
və texniki imkanları (işçi qüvvəsinin olması) barədə məlumatlar sənəddə öz əksini
tapmalıdır. Malgöndərənin (podratçının)
uçotda olduğu vergi orqanından aldığı
sənəddə göstərilən məlumatlarla eyni
olmalıdır);
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş
surəti);
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd (təşkilatın təsisçisinin və ya
direktorunun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti);
- satınalma prosedurlarının başlan-

masından əvvəlki 5 il ərzində cinayətə
görə məhkum olunmaması barədə
məlumatlar (malgöndərən (podratçı) Daxili
İşlər Nazirliyindən və ya ASAN xidmət
mərkəzlərindən (məhkumluqla bağlı
arayış) alır);
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə
bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 22 fevral
2021-ci il saat 16.00-a və tender təklifi ilə
bank təminatı sənədlərini isə 2 mart 2021ci il saat 16.00-a qədər portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər. İddiaçıların tender
təklifləri 3 mart 2021-ci il saat 16.00-da
dövlət satınalmalarının vahid internet
portalında açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələri ilə portal vasitəsi ilə tanış ola
bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
İddiaçılar təklif olunan mallardan
3 (üç) ədəd, (dəst, cüt, kq, m.) sınaqlar, təcrübə aparmaq üçün nümunələr
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinə təqdim
olunmalıdır. Təqdim olunan nümunələr
şərtlər toplusunda qeyd edilən zəruri
texniki və keyfiyyət xüsusiyyətlərinə uyğun
hazırlanmalı, qəbul zamanı sifarişçi və
malgöndərən tərəfindən möhürlənib təsdiq
olunmalıdır.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində malların yerli istehsal olması nəzərə alınmaqla
ən sərfəli sayılan tender təklifinə üstünlük veriləcəkdir (əsas şərtlər toplusunda
göstərilən zəruri texniki və keyfiyyət
xüsusiyyətlərinə uyğun hazırlanmış).

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

edib və digər rayonlarda da ehtiyacların qiymətləndirilməsi missiyalarının keçirilməsini təklif edib.
Görüş barədə Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan
Nümayəndəliyindən Fənarə
Bünyadzadənin verdiyi məlumatda
bildirilir ki, tədbirdə çıxış edən
digər tərəfdaş və maraqlı tərəflər

də “PROACT – Care” layihəsinə
dəstəklərini ifadə ediblər və
layihənin Azərbaycanda dayanıqlı
ilkin səhiyyə modelinin yaradılması
üçün əhəmiyyətini vurğulayıblar.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru
Çingiz Fərzəliyev təltif edilib
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin
direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi, professor
Çingiz Fərzəliyev Türk Dünyası Araşdırmaları
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü
seçilib və türk dünyası mədəniyyətinin təbliğinə
verdiyi töhfələrə görə akademiyanın beynəlxalq
“Qızıl ulduz” medalı ilə təltif edilib.

Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyası Rəyasət
Heyətinin qərarı ilə professor
Çingiz Fərzəliyev, həmçinin
türk dünyası mədəniyyətinin
təbliğinə verdiyi töhfələrə
görə beynəlxalq “Atatürk
mükafatı”na layiq görülüb.
Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının ali məqsədi
türk dili, mədəniyyəti, tarixi
və ədəbiyyatını bütün dünyada təşviq etməkdir. Akademiya 30-dan çox ölkədə
tanınmış universitetlər,
elmi-tədqiqat institutları,

müxtəlif fond və qurumlar
ilə qarşılıqlı əlaqələr qurub.
Akademiyanın ABŞ, Fransa, İtaliya, Böyük Britaniya,
Almaniya, Belçika, Rumıniya,
İsveçrə, Niderland Krallığı,
İran, Rusiya Federasiyası,
Suriya, İordaniya, Misir,
Ukrayna, İraq, Türkmənistan,
Özbəkistan, Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Bolqarıstan, Moldova, Kosovo, Makedoniya,
Yunanıstan və Çində rəsmi
nümayəndəlikləri fəaliyyət
göstərir. Bu günə kimi türk
dünyasının, eləcə də digər
ölkələrin yüzdən çox məşhur
ziyalısı akademiyanın fəxri

ad və beynəlxalq mükafatlarına layiq görülüb.
Türk dünyasının məşhur
simaları – Süleyman
Dəmirəl, Nursultan Nazarbayev, Rauf Denktaş, Çingiz
Aytmatov, İhsan Doğramacı
və başqaları akademiyanın
fəxri ad və medalları ilə təltif
olunublar. Azərbaycanın
görkəmli alimləri, o cümlədən
Arif Paşayev, Cəmil Əliyev,
Xoşbəxt Yusifzadə, Nailə
Vəlixanlı, Elbay Qasımzadə
Türk Dünyası Araşdırmaları
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvləridir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusdan 551 nəfər
sağalıb, 326 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 551 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 326 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 7 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 229 min
358 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 221

min 116 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
3,1 min nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı
5142 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 372 min
616 test aparılıb. Dünənki test sayı isə 7807dir.

“Xalq qəzeti”

Ötən il “Azercell”in LTE şəbəkəsi
85 faizdən çox genişlənib
“Azercell Telekom” 2020ci il ərzində LTE şəbəkəsinin
təkmilləşdirilməsi layihəsini uğurla
həyata keçirib. “Azercell”in LTE
şəbəkəsinin əhatə dairəsinin
genişlənməsi abunəçilərin daha
keyfiyyətli xidmətlə təmin olunmasına
şərait yaradıb.
Görülən işlər nəticəsində ötən il
ərzində “Azercell”in LTE şəbəkəsinin
əhatə dairəsi 74,2 faizdən 85,1 faizə
yüksəlib, şəbəkənin ərazi baxımdan
coğrafi əhatəsi isə 61,4 faizdən 72,4 faizə
qədər genişləndirilib. LTE şəbəkəsinin
təkmilləşdirilməsi layihəsinin başlandığı 2
il ərzində isə (01.01.2019-cu il tarixindən
2020-ci ilin sonunadək) əhali əhatə
dairəsi 35,9 faizdən 85,1 faizə, coğrafi
dairəsi 22,5 faizdən 72,4 faizədək artıb.
LTE şəbəkəsinin genişləndirilməsi
layihəsi çərçivəsində 2020-ci ildə bu
texnologiya üzərindən çalışan 784 yeni
radio baza stansiyası quraşdırılıb. Bu
stansiyaların müəyyən hissəsi 44 günlük
Vətən Müharibəsi nəticəsində işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə işə salınıb.
Ümumilikdə LTE şəbəkəsinə aid radio

baza stansiyalarının sayı 2679-a çatdırılıb. Xüsusilə regionlarda görülən işlər
sayəsində ölkə üzrə LTE şəbəkəsi daha
da genişləndirilib. Qeyd etmək kifayətdir
ki, keçən ilin təkcə sentyabr-dekabr ayları
ərzində 118 yeni LTE stansiya istifadəyə
verilib.
Görülən işlər “Azercell” şəbəkəsi
üzrə LTE texnologiyası ilə ötürülən data
trafikin həcminə də təsir edib. Son bir
il ərzində bu göstərici 2.25 dəfə artıb.
Hazırda şəbəkədə daşınan ümumi
trafikin təxminən 69 faizi bu texnologiya
üzərindən daşınmaqdadır. Ümumilikdə
2020-ci il ərzində LTE şəbəkəsi üzrə səs
trafikində 14 faiz, internet trafikində isə 60
faiz artım əldə olunub.
Bakı və Abşeronda LTE şəbəkəsinin
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
Bakı metropolitenində də aparılır. Layihə
çərçivəsində artıq 13 metro stansiyasında və tunellərdə işlər yekunlaşıb. Metro
stansiyalarda aktivləşdirilən LTE-Daşıyıcı
Birləşdirmə sistemi bu şəbəkədən istifadə
edən abunəçilərin daha yüksək sürətli
mobil internet əldə etməsinə imkan verir.
Qeyd edək ki, bölgələrdə LTE texnologiyası üzrə datanın ötürülmə sürəti,

informasiyanı yükləmə müddəti və video
materialların daha yüksək keyfiyyətlə
ötürülməsi parametrlərinə görə “Azercell”
ölkənin digər mobil operatorlarından
öndədir. Bunu Avropanın “Systemics”
şirkətinin ötən il Azərbaycanda keçirdiyi
müstəqil bençmarkinq testinin nəticələri
də təsdiqləyib. Dünya miqyaslı telekommunikasiya şirkəti olan “Ericsson”un
apardığı bençmarkinq araşdırmaları
isə LTE şəbəkəsinin sürətinə görə
“Azercell”in “Öz sinfində” (“Best in class”)
ən yaxşı operatorlardan biri olduğunu göstərib. Şəbəkənin real zaman
rejimində monitorinqinə imkan verən
Argela sisteminin tətbiqi də “Azercell”in
LTE şəbəkəsinin keyfiyyətinin yüksək
səviyyədə olmasına imkan yaradır.
Hazırda “Azercell” LTE şəbəkəsinin
paytaxt və regionlarda daha da
keyfiyyətli olması, internet trafikin yüksək
keyfiyyətinin təmin edilməsi və artırılması
istiqamətində texniki tədbirləri davam
etdirir.
“Xalq qəzeti”

“Azərsu” ASC
işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası üçün daxili vəsaiti hesabına
yeni nasos aqreqatlarının satın alınması məqsədilə

KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı
ünvana Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Satın
almaların İdarə Olunması Departamenti rəisnin müavini (əlaqələndirici
şəxs- Yasəmən Məmmədovaya, 431
47 67/1151) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 1
fevral 2021-ci il saat 12.00-dan gec
olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən müddətdən gec təqdim
olunan kotirovka təklifləri baxılmadan
geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASCnin Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67
nömrəli ünvanda 2 fevral 2021-ci il
saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
və onların səlahiyyətli nümayəndələri
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak
edə bilərlər
Tender komissiyası
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27 yanvar 2021-ci il, çərşənbə

Nümayəndələr Palatası D.Trampa qarşı
impiçment maddələrini Senata göndərib

Çin
Xarici sərmayə artıb
Çin xarici
sərmayələrin cəlbinə
görə ABŞ-ı qabaqlayıb. Bu barədə
məlumat BMT-nin
Ticarət və İnkişaf
Konfransının hesabatında açıqlanıb.
Bildirilir ki, ötən il Çin
iqtisadiyyatına qoyulan birbaşa xarici sərmayənin həcmi 4
faiz artaraq, 163 milyard dollara çatıb. ABŞ iqtisadiyyatına
qoyulan investisiyalar isə 49 faiz azalaraq, 134 milyard
dollar olub.
Xəbəri “Wol Strit Jurnal” verib.

“Huawei” smartfon biznesini satır
Çinin “Huawei”
şirkəti qabaqcıl smartfonların istehsalı
üzrə biznesi satmağı
planlaşdırır. Bildirilir
ki, “Huawei” Şanxay
iqtisadi zonasına daxil
olan konsorsiumlardan biri ilə danışıqlar
aparır. Danışıqların bir neçə aydır davam etdiyi qeyd olunur. Danışıqlar uğurla başa çatacağı təqdirdə Çin şirkəti
“Mate” və “P” seriyalı qabaqcıl smartfonların istehsalı üzrə
biznesi sataraq diqqəti ucuz smartfonların buraxılışına
yönəldəcək.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

ABŞ
Peyk buraxılışında rekord
ABŞ-ın “SpaceX”
şirkəti “Transporter-1”
missiyası çərçivəsində
“Falcon 9” raketdaşıyıcısı vasitəsilə rekord
sayda peykin uğurlu
buraxılışını həyata keçirib. Buraxılan 143 peyk
arasında 10 ədəd “Starlink” aparatı olub. 48 peyk isə Yer səthini öyrənən “Planet”
şirkətinə məxsusdur. Bundan başqa, əməliyyata “Əşyalar
interneti” sahəsində ixtisaslaşan “Swarm Technologies”
şirkətinin 36 minipeyki və digər peyklər daxildir.
Məlumatı “Lenta.ru” yayıb.

ABŞ Nümayəndələr
Palatası dünən impiçment
maddələrini Senata
göndərib. Bu maddələrdə
sabiq Prezident Donald
Tramp yanvarın
əvvəllərində Konqres
binasına hücuma görə
üsyana təhrikdə ittiham
olunur. Bu barədə
“Amerikanın səsi”
radiosu məlumat yayıb.
Xəbərdə qeyd olunur
ki, Senatda məhkəmənin
başlanması 8 fevrala təyin
olunub. Bu tarix Demokratlar
və Respublikaçılar arasında
həm qanunvericilər, həm
də D.Trampın vəkillərinə
məhkəməyə hazırlaşmaq
üçün əlavə vaxt vermək
barədə razılıq əldə olunduqdan sonra müəyyən edilib.
D.Trampın rəsmən impiçment elan edilməsi üçün
Senatda üçdə iki çoxluğun
razılığı tələb olunur. Hazırda
Senatda Respublikaçılar-

Dünya ölkələrinin
müdafiə xərcləri artıb
la Demokratlar arasında
mandat nisbəti 50:50-yə
nisbətindədir. Beləliklə, bütün
Demokratların razılığı nəzərə
alınmaqla, əlavə olaraq 17
Respublikaçının D.Trampın
məhkum edilməsinə səs
verməsi tələb olunur. Əgər
Senat D.Trampa qarşı impiçmenti təsdiq edərsə, ona
bir də yenidən federal vəzifə
tutmaq qadağan oluna bilər.
Xatırladaq ki, D.Tramp
yeganə ABŞ prezidentidir ki,
ölkənin 245 illik tarixində iki

Dünyada koronovirusa
yoluxanların sayı hər ötən gün artır.
Pandemiyanın statistikasını aparan
“Worldometer” saytının yaydığı
məlumata görə, dünən dünyada
koronavirusa yoluxma sayı 100
milyon 83 min 169 nəfəri keçib.
İnformasiyanı TASS verib.

Son məlumatlara görə, infeksiya
səbəbindən ölənlərin sayı 2 milyon 144
min 729 nəfərə, sağalanların sayı isə 72
milyon 18 min 234 nəfərə çatıb.
COVID-19 infeksiyasına yoluxanların
sayına görə dünyada ABŞ liderlik edir. Bu
ölkədə koronavirusa 25 milyon 741 min
585 yoluxma halı aşkarlanıb, 429 min 820
nəfər ölüb, 15 milyon 479 mindən çox
insan sağalıb.
Yoluxanların sayına görə ikinci yerdə
qərarlaşan Hindistanda 10 milyon 677

Bu barədə redaksiyamıza məlumat
verən Xatirə Mikayılqızı bildirdi ki,
Azərbaycanda doğulub-böyümüş,
Azərbaycan və gürcü ədəbiyyatları arasında bədii tərcümə körpüsünün çağdaş
cəfakeşlərindən biri, ölkəmizin ədəbimədəni mühitində nəvazişlə “Azərbaycan
gürcüsü” adlandırılan tanınmış şairtərcüməçi Giya Paçxataşvilinin özü də
gözdən əlil olduğundan görmə qüsuru
olan insanların nəğməsini yaratmaq
barədə çoxdan düşünürdü. Azərbaycan

Yeni baş məşqçi
“Herta” futbol
klubuna yeni
baş məşqçi
təyin olunub. Bildirilir ki, Bundesliqa təmsilçisinin
sükanı Pal
Dardaiyə
həvalə edilib.
Macarıstanlı
mütəxəssislə 2022-ci ilin iyununadək müqavilə imzalanıb. O, bu vəzifədə istefaya göndərilən Bruno Labbadianı
əvəzləyib. Xatırladaq ki, Dardai 2015-2019-cu illərdə də
berlinliləri çalışdırıb.
Xəbəri “Sport Bild” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

Məlumatda bildirilir ki,
2020-ci ildə artım 2019-cu
illə müqayisədə 1,9 faiz
çox olub. Dünyanın ümumi müdafiə xərcinin 2 faizi
Rusiya və MDB ölkələrinin
payına düşüb. Müdafiə
xərcləri baxımdan ən böyük
artım Avropada qeydə alınıb
– 5,6 faiz.
Mərkəz 2021-ci ildə
dünyanın hərbi xərclərinin
artımının pandemiya
ucbatından zəifləyəcəyini
bildirib: “Pandemiyanın

min 710 nəfərdə COVID-19 xəstəliyi
təsdiqlənib, 153 min 624 nəfər vəfat edib,
sağalanların sayı isə 10 milyon 345 min
nəfəri ötüb.
Bu göstəriciyə görə üçüncü yeri Braziliya tutub. Burada pandemiya dövrü ərzində
8 milyon 850 min 135 nəfər virusa yoluxub, onlardan 217 min 133 nəfər həyatını
itirib, 7 milyon 653 min nəfər sağalıb.
Saytın məlumatına görə, hazırda dünya üzrə hər milyon nəfərə düşən ölüm sayı
274,4 nəfər təşkil edir. ABŞ-da bu göstərici
1293, Braziliyada 1017, Hindistanda isə
111 nəfərdir.
Türkiyədə isə yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına mübarizə
tədbirləri çərçivəsində sərtləşdirilmiş
məhdudiyyətlər davam edir. Dünən
Türkiyə vaxtı ilə saat 21.00-da növbəti 8
saatlıq “Evdə qal” rejimi qüvvəyə minib.
Bu ölkənin Səhiyyə Nazirliyi xəbər verib

maliyyələşməyə ən ciddi
təsiri böyük ehtimalla 2022ci ildə qeydə alınacaq. Bu
tarixdə hökumətlər xərcləri
məhdudlaşdıracaqlar. Bununla belə müdafiə xərcləri
2030-cu ilə qədər 2,23
trilyon dollara yüksələcək”.
Mərkəz MDB və Rusiyanın
hərbi xərclər baxımından
payının 2030-cu ildə 3 faizə
yüksələcəyini qeyd edib.
2020-ci ildə hərbi xərclər
baxımından ən böyük
payın Şimali Amerikaya

düşdüyü bildirilib. Belə ki,
Şimali Amerika dünyanın
hərbi xərclərinin 40 faizinə
sahib olub. Ondan sonrakı
yerlərdə Asiya-Sakit okean
regionu (28 faiz), Qərbi Avropa (15 faiz), Yaxın Şərq və
Şimali Afrika (9 faiz), Latın
Amerikası (3 faiz), Rusiya və
MDB (2 faiz), Şərqi Avropa
(2 faiz), Böyük Səhradan
cənubdakı Afrika (1 faiz)
qərarlaşıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Cüzeppe Konte
istefa verib
ki, yanvarın 25-da ölkə üzrə 151 min
109 nəfər koronavirus testindən keçirilib.
Onlardan 5 min 642 nəfərdə infeksiya aşkarlanıb, 671 nəfər infeksiya səbəbindən
xəstəxanalara yerləşdirilib. Sutka ərzində
137 nəfər məlum infeksiyadan ölüb, 6 min
682 nəfər sağalıb.
Hazırda Türkiyədə iki hissədən ibarət
sərtləşdirilmiş rejim tətbiq olunur. Həftənin
ilk beş günü Ankara vaxtı ilə 21.00-dan
5.00-dək davam edən “Evdə qal!” rejimi
cümə günləri eyni saatda başlayıb bazar
ertəsi saat 5.00-dək qüvvədə olur.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

“Euronews” agentliyinin yaydığı
məlumata görə, İtaliyanın Baş naziri
Cüzeppe Konte istefa verəcəyini elan edib.
Mənbənin məlumatına görə, İtaliya Nazirlər
Kabinetinin iclasını keçirən Cüzeppe
Konte nazirləri özünün istefa planları
barədə məlumatlandırıb. İclasdan sonra
Prezident Sercio Mattarellanın qəbuluna
yollanan C.Konte onunla görüşdə hazırki
hökumətin buraxılmasından sonra daha
geniş bazanı təmsil edən yeni hökumətin
formalaşdırılması üçün mandat alacağına
ümid edir.

“Zülmətdən gələn işıq”

İrihəcmli sərmayə

Almaniya

dəfə impiçment olunub. Senatda Demokrat çoxluğun lideri Cak Şumer məhkəmənin
vacibliyini vurğulayaraq,
onun sürətlə keçəcəyini
proqnozlaşdırıb.
“Hamı Amerika tarixindəki
bu bədnam səhifəni arxada
qoymaq istəyir. Lakin onun
“palaz altına süpürülməsi”
bizə şəfqət gətirməyəcək,” –
deyə Şumer bildirib.

Dünyada koronavirusa yoluxanların
sayı 100 milyon nəfəri keçib

Özbəkistan

Səudiyyə Ərəbistanı Özbəkistan iqtisadiyyatına 2,5
milyard dollar investisiya yatırır. Bildirilir ki, həmin vəsaitin
1,2 milyard dolları Sırdərya vilayətində gücü 1500 meqavat
olan istilik elektrik stansiyasının tikintisinə sərf ediləcək.
İnvestisiyanın 1,3 miyard dolları isə ölkənin Nəvai və
Buxara vilayətlərində ümumi gücü 1000 meqavat olan
külək stansiyalarının tikintisinə yatırılacaq. Qeyd edək ki,
İES-in və külək elektrik stansiyasının inşasını Səudiyyə
Ərəbistanının “ACWA Power” şirkəti həyata keçirəcək.
Xəbəri “Fergana.news” verib.

Son illər dünya ölkələri
sürətlə silahlanır. Bu
səbəbdən hərbi xərclər
də sürətlə artmaqda
davam edir. Belə ki,
ötən il dünyada müdafiə
xərcləri artaraq, 1,93
trilyon dollara çatıb. Bu
barədə məlumatı “Jane`s”
informasiya analitik
mərkəzi açıqlayıb.

Dünyada gözdən əlillərin
ilk himni “Qayğıya ehtiyacı
olan şəxslərə sosial dəstək”
İctimai Birliyinin dəstəyi ilə
ilk dəfə Azərbaycanda yazılıb və bugünlərdə ifa olunub.
“Zülmətdən gələn işıq” adlı bu
nəğmənin mətnini Azərbaycan
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin üzvü,
şair-tərcüməçi Giya Paçxataşvili, musiqisini isə bəstəkar İqbal
Ağayev yazıb.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Reyhan Cəfərovanın bu ideyanı
dəstəkləməsinin və Giya Paçxataşvilinin bəstəkar İqbal Ağayevlə birgə işinin
nəticəsində, nəhayət, belə bir kövrək, eyni

Neftin qiyməti artmağa başlayıb
Dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artmağa başlayıb. Londonun
“İCE” Birjasının məlumatına görə,
“Brent” markalı neftin qiyməti 0,95
faiz artaraq bir bareli 56,18 dollar
olub.
Nyu-York Əmtəə Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin

ÂÂ Yanvarın 27-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb
küləyi əsəcək. Gecə 2-5 , gündüz 8-10,
Bakıda gecə 2-4 , gündüz 8-10 dərəcə
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan
yüksək 767 mm civə sütunundan 762 mm
civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 70-80
faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Gecə 8-13, bəzi yerlərdə 15-17°
şaxta, gündüz 3° şaxtadan 2°-dək isti
olacaq.
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zamanda, həyat eşqi ilə çağlayan nəğmə
yarandı.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin Azərbaycan Gözdən
Əlillər Cəmiyyəti ilə birgə layihəsi
olan “Zülmətdən gələn işıq” adlı himn
bugünlərdə müğənni Kənan Qədimovun
solo ifasında Azərbaycan Televiziyası və
Radsiosu Xor Kollektivinin müşayiəti ilə
ilk dəfə səsləndirildi. İnanırıq ki, gözdən
əlil insanların ilk dəfə ölkəmizdə ərsəyə
gəlmiş himni xeyirxah insanların dəstəyi
ilə tezliklə videoklip halına salınacaq və
dünyada da yayılacaq.
Xatırladaq ki, rəssam Sehran Allahverdi gözdən əlil insanların ilk himninə
eyniadlı “Zülmətdən gələn işıq” illüstrasiyası çəkib.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”
tinin qiyməti 0,12 faiz artaraq bir bareli
56,6 dollar olub.
Ekspertlər bildirmişdilər ki, 2021-ci
ildə dünya bazarında “qara qızıl”ın bir
barelinin qiyməti 40 dollar olacaq. Lakin
il başlanandan dünya bazarında “qara
qızıl”ın bir barelinin qiyməti 55-57 dollar
arasında dəyişir. Bundan əlavə, OPEC+
dövlətləri hasilatın azaldılması barədə
razılığa əməl edirlər.

qiyməti 0,14 faiz artaraq bir bareli 52,72,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı nefÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin DaşkəsənGədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər ayrıayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 0-5,
yüksək dağlıq ərazilərdə 8-11° şaxta,
gündüz 2-7° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə
3° şaxtadan 2°-dək isti, gündüz 7-11° isti
olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı,
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz,
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin yüksək dağlıq ərazilərdə

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın
temperaturu gecə 1° şaxtadan 4°-dək
isti, gündüz 7-11° isti, dağlarda gecə 0-5°
şaxta, gündüz 4-9° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 7-12° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Dağlarda duman olacaq. Şimalşərq küləyi əsəcək. Gecə 2° şaxtadan 3°dək isti, gündüz 7-9° isti, dağlarda gecə
0-4, gündüz 8-10° 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

“Beş ulduz hərəkatı”, Sosial-Demokratlar (“Partido
Democratico/PD“) və solçuların “Liberi e Uguali” partiyaları
C.Kontenin rəhbərliyi altında üçüncü hökumət qurmağa hazır
olduqlarını elan ediblər. Mətbuatda da bir neçə gündən bəri
2018-ci ildən Baş nazir vəzifəsini tutan C. Kontenin istefa
verərək, yeni mandat almaq niyyəti barədə xəbərlər dolaşmaqdadır.
Qeyd edək ki, C.Kontenin 2019-cu ilin sentyabrından
rəhbərlik etdiyi koalisiyalı hökumət yanvarın 13-də “Viva
İtalia” Partiyasının koalisiyanı tərk etməsindən sonra çətin
vəziyyətə düşmüş və parlamentdə mütləq səs çoxluğunu
itirmişdi. Parlamentdəki etimad votumları C.Kontenin xeyrinə
başa çatsa da, o, hökuməti yenidən formalaşdırmaqla öz
siyasi kursunu davam etdirməyi planlaşdırır.
C. Konte üçüncü dəfə koalisiyalı hökumət qurmağa
nail ola bilməsə, o zaman daha məhdud proqramlı vahid
hökumətin yaradılması planı gündəmə gələ bilər. Belə olacağı təqdirdə, hökumətə Avropa Mərkəzi Bankının keçmiş
rəhbəri Mario Draqi başçılıq edə bilər.
Aldığımız son məlumata görə, C.Konte istefasını
gerçəkləşdirib.

Rövşən TOĞRUL, “Xalq qəzeti”
99 "Azraks" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarı
 usayev Fuad Əzizulla oğlu öz səhmlərini Mustafayev Rəşad
M
Baba oğluna satmışdır.
99 "Her Engineering and Service" Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarı Musayev Fuad Əzizulla oğlu öz
səhmlərini Ağayev Zaur Arzu oğluna satmışdır.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov və Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısı aparatının kollektivi rayon icra hakimiyyətinin
əməkdaşı Hacıbaba Fətihiyə atası
VAHİD MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
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