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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

F.Y.Sadıxova Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərdi
təqaüdünün verilməsi haqqında

Biz yeni reallıq yaratdıq və indi hər kəs bu
reallıqla barışmalıdır, hesablaşmalıdır. Bizim
üçün yeni dövr başlayır və postmüharibə dövrü
bir çox ölkələr üçün də çətin dövr olub. Amma
müharibədən sonra artıq bir neçə ay keçir və
biz görürük ki, postmüharibə dövrü də bizdə
çox rahat keçir. Bu da cəmiyyətimizin çox böyük
üstünlüyüdür, xalqımızın böyüklüyüdür və
bu gün məhz bu ideyalar uğrunda biz yenidən
birləşirik. Yeni ideyalar uğrunda - Qarabağı
necə bərpa edək, keçmiş köçkünləri torpaqlara
necə qaytaraq. Bundan sonra elə bir qüdrətli
dövlət yaradaq ki, heç kim heç vaxt bizə qarşı heç
bir təxribat törədə bilməsin.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq və “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərdi
təqaüdünün təsis edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli
Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının
ictimai-siyasi həyatında xidmətlərinə görə
Fikrət Yaqub oğlu Sadıxova Azərbaycan

rezident İlham Əliyev fevralın 26-da
yerli və xarici media nümayəndələri
üçün keçirdiyi mətbuat konfransının
əvvəlində jurnalistlərə etdiyi müraciətdə
29 il öncə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan
əhalisinə qarşı törədilən Xocalı cinayəti
haqqında məlumat verib. Dövlətimizin başçısı
bu soyqırımı nəticəsində 613 mülki şəxsin
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildiyini, onlardan
106-sının qadın, 63-ünün uşaq olduğunu
bildirib. Eyni zamanda, Xocalı soyqırımını
törədən hərbi cinayətkarların bir çoxunun İkinci
Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Ordusu
tərəfindən məhv edildiyini xatırladıb.
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Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü
verilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 fevral 2021-ci il

Azərbaycan bu sahədə də dünya miqyasında ən qabaqcıl yerlərdədir.
Dünyada müharibələr çox olub, itkilər çox olub. O qədər də uzaq olmayan
tarixə nəzər salsaq, görərik ki, müxtəlif ölkələrdə müharibələrdə həlak
olmuş insanların yaxınlarına heç vaxt bizdəki qədər qayğı, diqqət
göstərilməyib.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Prezident İlham ƏLİYEV: Azərbaycan
güclü dövlət kimi heç vaxt imkan verməz
ki, bir daha erməni faşizmi baş qaldırsın
Ölkə rəhbəri müraciətində Xocalı
soyqırımının Ermənistan faşizminin
təzahürü olduğunu, düşmənin həmin
faciədən son hadisələrə qədər hərbi
təxribatlar, terror aktları, dinc əhaliyə
qarşı qəddarlıq, şəhərlərimizin,
kəndlərimizin atəşə tutulması, eyni
zamanda, İkinci Qarabağ müharibəsi
dövründə ballistik raketlərlə dinc
şəhərlərin bombalanması kimi faşizm
əməllərini davam etdirdiyini, xalqımıza böyük zərbə vurduğunu diqqətə
çatdırıb. Prezident İlham Əliyev daha
sonra deyib: “Xocalı soyqırımı dünya
ictimaiyyəti tərəfindən tanınır, 10-dan
çox ölkə bu hadisəni rəsmən soyqırımı kimi tanımış, təsdiq etmişdir və
bu proses davam etdirilir. Azərbaycan
dövləti, eyni zamanda, ölkəmizin
ictimai təşkilatları bu sahədə böyük fəallıq göstərirlər və bu gün
dünyada Xocalı soyqırımı haqqında kifayət qədər dolğun məlumat
vardır. Ermənistan dövlətinin hərbi
cinayətləri sənədləşdirilib, video, foto
materiallar kifayət qədər geniş auditoriyaya təqdim edilibdir. İndi bütün
dünya görür və bilir ki, Azərbaycan
xalqı XX əsrin sonunda soyqırımına
məruz qalmışdır”.
Dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, Xocalı soyqırımının
törədilməsi ilə Ermənistan, əslində,
Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq
istəyirdi. Təsadüfi deyil ki, işğalçı
ölkə rəhbərləri – hərbi cinayətkarlar
xarici jurnalistlərə müsahibə vaxtı
bu barədə sualı cavablandırarkən
qürur hissi ilə qeyd edirdilər ki, bəli,
Ermənistan bu hərbi cinayəti dinc
əhaliyə qarşı törədib. Məqsəd isə
Azərbaycan xalqını Ermənistan
rəhbərliyinin mülki şəxslərə də əl qaldıra biləcəyinə inandırmaq olub.
Qisas qiyamətə qalmaz, deyilib. Vətən müharibəsində şanlı
Azərbaycan Ordusu Xocalı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldı. Silahlı Qüvvələrimiz 44
gün çəkən savaşda işğalçı ordunu
darmadağın edərək, öz tarixi torpaqlarımızı yağılardan təmizlədi. Təbii ki,
döyüşlərdə Xocalı qurbanlarının da
qanı yerdə qalmadı.
Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi, Azərbaycan güclü dövlət kimi bir
daha erməni faşizminin baş qaldırmasına imkan verməyəcək. Lakin belə

meyillər artıq nəzərə çarpır. Bu gün
Azərbaycan öz fəaliyyəti ilə bölgənin
gələcək inkişafına töhfə verir, regionda sabitliyin tam bərqərar olması
üçün əməli addımlar atır.
Dövlətimizin başçısı daha sonra
jurnalistləri maraqlandıran suallara
cavab verib. Ölkə rəhbəri müxbirin
Qarabağ zəfərindən dərhal sonra
Ermənistanda davamlı daxili siyasi
qarışıqlığın müşahidə olunması,
son günlər isə vəziyyətin daha da
kəskinləşməsi ilə bağlı sualına
cavabında deyib: “Ermənistanda baş
verən hadisələr Ermənistanın daxili
işidir. Mən dünən şəhid ailələri ilə
görüşdəki çıxışımda, o cümlədən
Ermənistandakı vəziyyətə də toxundum. Ancaq onu bildirmək istəyirəm
ki, o çıxış hadisələrdən əvvəl edilmişdir. Yəni, mənim şəhid ailələri
ilə görüşüm təqribən saat 10:30-da
olmuşdur və mən Ermənistandakı
hadisələrdən ondan sonra xəbər
tutdum. Ona görə istəyirəm, hər
kəs bilsin ki, mənim şərhlərim bu
hadisələrdən əvvəl edilmişdir”.
Azərbaycan Prezidenti fikrini davam etdirərək, bu gün Ermənistanın
ağır durumda olduğunu, orada
gedən proseslərin ölkənin dövlətçilik
əsaslarını böyük dərəcədə sarsıtdığını, günahın isə Ermənistanın əvvəlki
və indiki rəhbərlərinin üzərlərinə
düşdüyünü vurğulayıb. Bildirib ki,
iyirmi il ərzində Köçəryan-Sarkisyan
xuntası Ermənistanı faktiki olaraq
uçuruma aparıb və indiki böhranlı
vəziyyət yaranıb. Bunun əsas səbəbi
isə bu dövlətin işğalçılıq siyasəti olub.
Çünki düşmən torpaqlarımızı uzun
müddət işğal altında saxlamaqla asılı
vəziyyətə düşüb.
Azərbaycan ötən illər ərzində
Ermənistanı ardıcıl olaraq bütün
beynəlxalq, regional layihələrdən
təcrid edib. İşğalçı ölkəni iqtisadi
cəhətdən sarsıtmaq, çökdürmək,
təcrid etmək üçün Azərbaycan uğurlu
siyasət yürüdüb: “Mən bunu heç vaxt
gizlətmirdim və dəfələrlə açıq deyirdim, torpaqlarımız nə qədər ki, işğal
altındadır, biz bu siyasəti aparacağıq.
Deyirdim ki, Ermənistan öz silahlı
qüvvələrini bizim torpaqlarımızdan çıxarsın, ondan sonra bölgədə işbirliyi
də ola bilər, əməkdaşlıq da ola bilər
və bizim siyasətimizdə dəyişiklik də

ola bilər. Əfsuslar olsun ki, nə əvvəlki
xunta rejimi, nə də ki, 2018-ci ildə
hakimiyyətə gəlmiş hökumət bizim bu
çağırışlara qulaq asmadı. Əgər vaxtında qulaq assaydılar, bu gün belə
rəzil duruma düşməzdilər”.
Dövlətimizin başçısı mətbuat
konfransında ötən il noyabrın 10-da
imzalanan üçtərəfli bəyanatın icrası
ilə bağlı verilən suala da aydınlıq gətirib. Xatırladaq ki, üçtərəfli
bəyanatda əksini tapan 9 maddəlik
bəndlərin icrası hazırda uğurla
həyata keçirilməkdədir. Prosesin ən
çətin və mürəkkəb mərhələsi artıq
geridə qalıb. Sözügedən bəyanata
əsasən, noyabrın 10-dan sonra 20
gün müddətində Azərbaycanın üç
rayonunun qrafik təqviminə uyğun
işğaldan azad olunması vaxtında
yerinə yetirildi. Yəni, dekabr ayının
1-ə qədər Azərbaycan bir güllə belə
atmadan, heç bir itki vermədən işğal
altındakı torpaqlarının qalan hissəsini
də azad etdi.
İkinci mürəkkəb və strateji
məsələ Azərbaycanın Naxçıvanla
birbaşa kommunikasiyalarının
bərpası məsələsidir ki, bu da artıq
icra olunmaqdadır. Üçüncü məsələ
isə Türkiyə-Rusiya ortaq nəzarət
qərargahının yaradılması idi ki, bu da
artıq öz həllini tapıb.
Hazırda erməni icması
daxilində silahlıların və terrorçuların
təmizlənməsi, eləcə də Ermənistan
silahlılarının erməni icmasının
kompakt yaşadığı ərazilərdən
çıxarılması prosesi gedir. Azərbaycan
tərəfi bu məsələyə ciddi nəzarət edir
və son nəticə əldə edilənə qədər də
bu, edəcək.
Məcburi köçkünlərin öz
doğma torpaqlarına qaytarılması
istiqamətində də işlər görülür və ən
optimal müddətdə bu məsələ öz
həllini tapacaq. Qarşıdakı mərhələdə
isə Laçın şəhərinə girmədən yeni
nəqliyyat koridorunun yaradılması
istiqamətində işlər görüləcək.
Beləliklə, indiki vəziyyət deməyə
əsas verir ki, bütün məsələlər
Azərbaycanın nəzarətindədir və
müəyyən kiçik insidentlər istisna
olmaqla, üçtərəfli bəyanatda
əksini tapan müddəalar uğurla
gerçəkləşdirilir.

Prezident İlham Əliyev bununla bağlı deyib: “Noyabrın 10-da
imzalanmış bəyanat icra edilir və
tam icra edilməlidir. O bəyanatın
müddəalarının böyük hissəsi artıq
icra edilibdir. Ancaq elə məsələlər var
ki, onlar indi müzakirə mövzusudur.
Ümid edirəm ki, Ermənistanda yaranmış vəziyyətə baxmayaraq, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanat icra
ediləcəkdir. Əks-təqdirdə, Ermənistan
daha da ağır duruma düşəcək. Yəni,
Ermənistan qarşısında seçim o qədər
də böyük deyil. Onlar yeni reallıqlarla
barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar.
Biz yeni reallıqlar yaratmışıq.
Otuz il ərzində bu məsələ ilə
məşğul olan beynəlxalq qurumlar,
eyni zamanda, ayrı-ayrı ölkələr bizə
açıq, yaxud da qeyri-rəsmi mesajlar göndərirdilər ki, reallıq var,
Azərbaycan müharibədə məğlub
edilmiş tərəfdir, siz reallıqla barışın.
Çalışın ki, bu reallıqdan özünüz üçün
maksimum məqbul variant seçin,
yəni, pis variantla daha pis variant
arasında. Biz isə bildiyiniz kimi, belə
çağırışları hər zaman rədd edirdik, öz
mövqeyimizdən bir addım belə geri
atmırdıq və mən bunu açıq bəyan
edirdim. İndi isə, mən deyirəm ki,
yeni reallıq yaranıb və bu reallığı biz
yaratdıq. Bu reallıqla Ermənistan və
eyni zamanda, bütün başqa ölkələr
barışmalıdırlar, hesablaşmalıdırlar. İndi Ermənistan qarşısında bir
neçə seçim var və onların arasında
Ermənistan üçün ən məqbul seçim 10
noyabr Bəyanatının müddəalarını icra
etməkdir. Əks-təqdirdə, onlar üçün
daha da böyük problemlər yarana
bilər”.
Azərbaycan Prezidenti mətbuat
konfransında işğaldan azad edilən
ərzilərdə bərpa-quruculuq işlərinin
gedişi, reallaşdırılacaq layihələr,
logistika məsələləri barədə verilən sualları da geniş şəkildə cavablandırıb.
Dövlətimizin başçısı Füzulidə artıq
uçuş-enmə zolaqlarının ən ağır yük
təyyarələri də daxil olmaqla bütün
növ təyyarələri qəbul edə biləcək
beynəlxalq aeroportun tikintisinə
başlanıldığını, kompleksin cari ilin
sonunadək istifadəyə veriləcəyini,
eyni zamanda, ərazidə minalardan
təmizlənmə prosesinin operativ
surətdə aparılaraq, başa çatmaq üzrə
olduğunu diqqətə çatdırıb.

(ardı 2-ci səhifədə)

Şəhid ailələri və
əlillərin sosial müdafiəsi
daha da gücləndirilir
zərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakının Ramana qəsəbəsindəki
yaşayış kompleksində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə
mənzillərin təqdim olunması mərasimində iştirak edərkən, şəhid
ailələrinin üzvləri və müharibə əlilləri ilə görüşüb. “Müharibədən cəmi
üç ay yarım keçib, ancaq şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün artıq
belə gözəl yaşayış kompleksi, şəhərcik inşa olunub, təqdim edilib.” –
deyərək onları mənzillə təmin olunmaları münasibətilə təbrik edib. Şağan
qəsəbəsində də reabilitasiya mərkəzinin əsaslı təmirdən sonra açılışı
olduğunu bildirən dövlət başçısı orada minlərlə qazinin hər il müalicə
alacağını, reabilitasiyadan keçəcəyini, öz sağlamlığını bərpa edəcəyini
qeyd edib.
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Çıxışında müharibə dövründə əlini, qolunu itirmiş qazilər üçün ən müasir protezlər
sifariş edildiyini diqqətə çatdıran Prezident
300-dən çox qazimizin bu protezlərlə təmin
ediləcəyini vurğulayıb. Bildirib ki, bu protezlər
dünyanın aparıcı şirkətlərinin ən müasir
məhsullarıdır. Həmin protezlər qazilərin
normal həyata qayıtmasına kömək edəcək.
Azərbaycan dövlətinin bu kateqoriyadan olan
insanlara daimi və xüsusi dəstəyini xatırladan
dövlət başçısı deyib: “Dövlət şəhid ailələri,
müharibə əlilləri üçün əlindən gələni edir.
Mənim bu sahədəki siyasətim birmənalıdır.
Son 17 il ərzində şəhid ailələri ilə müxtəlif
tədbirlərdə dəfələrlə görüşmüşəm. Bu günə
qədər 9200-ə yaxın şəhid ailəsi, müharibə
əlili dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin edilib.
Təkcə keçən il 1572 mənzil verilibdir. Bu il isə
3 minə yaxın mənzil veriləcək. Beləliklə, həm
Birinci, həm İkinci Qarabağ müharibəsində
şəhid olmuş övladlarımızın Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda yaşayan ailələrinə
bu ilin sonuna qədər mənzillər veriləcək.
Yəni, bu proqramı biz Bakı, Sumqayıt və
Abşeron rayonunda bu ilin sonuna qədər tam
icra edəcəyik. Digər şəhər və rayonlarımızda
yaşayan şəhid ailələri üçün binaların, fərdi
evlərin tikintisi davam etdirilir. Əminəm ki,
yaxın gələcəkdə bu proqram tam icra olunacaqdır. Onu da bildirməliyəm ki, müharibə
əlillərinə 7200-ə yaxın minik avtomaşını
verilib”.

Çıxışında son illər müavinətlərin, pensiyaların məbləğinin artırılmasını qeyd edən
Prezident Azərbaycan dövlətinin sosial
siyasətini bundan sonra da eyni şəkildə davam etdirəcəyini bildirib.
Həqiqətən də Azərbaycanda dövlət
tərəfindən aztəminatlı, sosial dəstəyə ehtiyacı
olanlara, onların problemlərinin həllinə xüsusi
dəstək göstərilir. Prezident İlham Əliyevin
əlilliyi olan şəxslərə xüsusi qayğısı həmin
şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təminatı
sisteminin gücləndirilməsinə də imkan
yaradıb. Bu vasitələrin növlərinin siyahısına
ötən il daha 23 yeni növ əlavə edilib. Hazırda əlilliyi olan şəxslər 60 növ reabilitasiya
vasitələri ilə təmin olunurlar. Bunu Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil
Babayev Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
(ÜST) nümayəndələri ilə görüşdə bildirib.
Görüşün məqsədi Azərbaycanda reabilitasiya
vasitələri ilə təminat sisteminin gücləndirilməsi
sahəsində əməkdaşlıq layihəsinin təqdimatı
olub. Nazir ölkəmizdə reabilitasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi işlərini, ötən il daha
6 bölgədə müasir reabilitasiya və sosial
xidmət müəssisəsinin açıldığını, bu il 4 belə
müəssisənin də açılacağını deyib. 2021-ci ilin
sonuna nazirliyin reabilitasiya və sosial xidmət
müəssisələrinin sayının 30 -dan çox olacağını, reabilitasiya xidmətləri göstərilənlərin illik
sayının 30 minə çatacağını qeyd edib.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin
Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin (AİH) Müşahidə Şurasının
sədri, Baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Şuranın növbəti iclası
keçirilib. Bu barədə AZƏRTAC-a Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən məlumat verilib.
İclasda Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 12 fevral tarixli

sərəncamından irəli gələn tapşırıqlara uyğun olaraq nəqliyyat sahəsində

fəaliyyət göstərən dörd dövlət şirkətinin
– “Azərbaycan Hava Yolları” QSC,
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Bakı
Metropoliteni” QSC və “BakuBus” MMCnin AİH-in idarəçiliyinə verilməsinə dair
məsələ şirkətlərin rəhbərlərinin iştirakı ilə
müzakirə olunub.

Eyni zamanda, iclasda Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin AİH ilə bağlı
imzaladığı fərman və sərəncamlardan
irəli gələn tapşırıqlar – portfel
şirkətlərdə korporativ idarəetmənin
təşkili, səmərəli və şəffaf fəaliyyəti,
maliyyə sağlamlığının gücləndirilməsi,
dayanıqlı inkişafın təmini və bəzi
təşkilati məsələlərə dair fikir mübadiləsi
aparılıb. Verilən tapşırıqların vaxtında
və tam həcmdə icra olunması əsas
tələb kimi qarşıya qoyulub.
Dörd portfel şirkətinin Müşahidə
Şuralarının tərkibinin formalaşdırılmasına dair təkliflərin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim olunması
barədə qərar qəbul olunub.
Şuranın iclasında AİH-in baş
icraçı direktoru Ruslan Əlixanov portfel
şirkətlər ilə bağlı qərarların qəbul olunmasına dair səlahiyyət bölgüsü barədə
təqdimatla çıxış edib, məsələ ətrafında
müzakirələr aparılıb.

Prezident İlham ƏLİYEV: Azərbaycan
güclü dövlət kimi heç vaxt imkan verməz
ki, bir daha erməni faşizmi baş qaldırsın
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Təyyarə limanının işə salınması
xaricdən alacağımız yüklər nəzərə alınmaqla ərazilərin bərpasına müsbət təsir
göstərməklə yanaşı, qonşu dövlətlərin
vətəndaşlarının Şuşa şəhərinə rahat
gedib-gəlmələri üçün əlverişli şərait
yaradacaq.
Hazırda aeroportun tikintisi aparılmaqla bərabər, Şuşa şəhərinə iki
avtomobil yolu da çəkilir. Həmin yollardan biri dövlətimizin başçısı tərəfindən
“Qələbə yolu” adlandırılıb. Bu da
təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycanın
xüsusi təyinatlı qoşunları məhz həmin
yolla meşələrdən və vadilərdən
keçərək, Şuşa şəhərinə daxil olublar.
Nisbətən aran ərazidən keçən digər
yol da sözügedən aeroportdan birbaşa
gediş-gəlişi təmin edəcək.
Prezident İlham Əliyev bununla
bağlı deyib: “Əminəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, həmçinin digər
ölkələrin vətəndaşları belə bir imkana
malik olacaqlar. Deməliyəm ki, bizim
aeroportlar tikmək planlarımız təkcə
Füzuli şəhəri ilə məhdudlaşmır. Biz
ərazinin abadlaşdırılması proqramlarını, Zəngilanın çox mühüm logistika
mərkəzinə çevriləcəyini nəzərə almaqla
Laçında və Zəngilanda da aeroportlar
tikməyi planlaşdırırıq. Bildiyiniz kimi,
keçən il 10 noyabr tarixli Bəyanatın
bir bəndi Ermənistan ərazisində
Azərbaycanı onun Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə birləşdirən, həmçinin
Azərbaycanı Türkiyə ilə və eyni zamanda, Rusiyanı Türkiyə ilə birləşdirən
dəhliz açılması barədə idi. Buna görə
də bizim böyük planlarımız var və biz
onları reallaşdıracağıq. Bu il ərazilərin
bərpası üzrə kifayət qədər geniş xüsusi
investisiya proqramı təsdiq edilib. Biz
bağlanmış müqavilələr əsasında ilk

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Görüşdə qeyd edilib ki, ötən il
əlilliyi olan 11344 şəxs 35 000 reabilitasiya vasitəsi ilə təmin edilib. Dövlət
başçısının tapşırığı ilə ölkəmizdə
yüksək texnologiyalı protezlərlə təminat
proqramına da başlanılıb və bu sahədə
ardıcıl işlər aparılır. Tarixi zəfərimizlə
başa çatan Vətən müharibəsinin iştirakçılarına, onlardan yaralanmış hərbi qulluqçulara sosial-psixoloji və reabilitasiya
dəstəyinin göstərilməsi, həmin şəxslərin
tibbi-sosial ekspertizasının operativ,
vaxtında, keyfiyyətlə, mərkəzləşmiş
şəkildə aparılması üçün görülən işlər
dediklərimizə sübutdur. Azərbaycanda
reabilitasiya vasitələri ilə təminat üzrə
işlərin gücləndirilməsi sahəsində
əməkdaşlığı nəzərdə tutan yeni
layihələrin həyata keçirildiyi də diqqətə
çatdırılıb. ÜST - nın Azərbaycandakı
nümayəndəliyinin rəhbəri Hande Harmancı qeyd edib ki, 2021 - ci ili əhatə
edən layihə çərçivəsində reabilitasiya
vasitələrinə ehtiyacların müəyyən
edilməsi sahəsində tədqiqatlar nəzərdə
tutulur. Bu tədqiqatlar nəticəsində reabilitasiya vasitələrin növlərinin siyahısının daha da genişləndirilməsinə dair
təkliflər hazırlanacaq.
Onu da demək yerinə düşər ki,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin (ƏƏSMN) tabeliyindəki
Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən
yaxın vaxtlarda Əmək münasibətləri
və məşğulluq altsisteminin (ƏMAS)
tətbiqi nəzərdə tutulur. ƏMAS bütün işəgötürənlər və işçilər, habelə
dövlət qurumları üçün vahid əmək
münasibətləri platforması rolu oynayacaq.Yeni sistem əmək müqaviləsinin
elektron formada bağlanılması,
rəqəmsal kadr uçotu sisteminin yaradılması, əməyin təşkili və mühafizəsində
beynəlxalq standartların tətbiqi,
əməyin ödənilməsində qanunvericiliyin tələblərinin gözlənilməsi və
bu sahədə dövlət siyasətinin həyata

ödənişləri həyata keçirməyə başlayırıq”.
Dövlətimizin başçısı keçmiş
məcburi köçkünlərin öz doğma
yurdlarına qayıtmaları ilə əlaqədar
qrafik məsələsi ilə bağlı sualı
cavablandırarkən, bildirib ki, hazırda
ərazilərin minalardan təmizlənməsi
və bununla paralel olaraq bütün
imkanlardan istifadə etməklə ziyanın
qiymətləndirilməsi tədbirləri həyata keçirilir, beynəlxalq qurumlar vasitəsilə işğalçılara əsaslandırılmış iddialar təqdim
etmək üçün dronlarla çəkilişlər aparılır.
Eyni zamanda, şəhər və kəndlərin inkişafının baş planları hazırlanır. Bunlarla
bərabər, pilot layihələr də reallaşdırılır.
Artıq ağıllı kənd” layihəsinə başlanılıb. Bu, 30 il ərzində torpaqlarından
qovulmuş soydaşlarımız üçün işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə maksimum
əlverişli imkanlar yaratmaq məqsədi
daşıyır. Butün bu tədbirlərin həyata
keçirilməsi, ərazilərin bərpası üçün
Azərbaycan Prezidentinin siyasi iradəsi,
ölkəmizin güclü maliyyə resursları var.
Bəli, ərazilərin bərpası, Böyük
Qayıdışın başlanması üçün geniş
miqyaslı işlər gerçəkləşdiriləcək. Çünki
düşmən torpaqlarımızı minalamaqla
yanaşı, o yerlərdə, necə deyərlər,
daşı daş üstə qoymayıb, yaşayış
sahələrini xarabalığa çevirib. Prezident
İlham Əliyev bununla bağlı jurnalistin
müvafiq sualına cavabında bildirib:
“Məskunlaşma üçün, ilk növbədə,
ərazilərin minalardan təmizlənməsi
başa çatdırılmalıdır. Digər tərəfdən,
işğal zamanı düşmən burada hər şey,
bütün infrastruktur tamamilə dağıdılıb,
şəhərlər yoxdur, qayıdası yer yoxdur.
Praktiki olaraq bütün kəndlər dağıdılıb.
Mən azad edilmiş ərazilərdə dəfələrlə
olmuşam, maşınla yüzlərlə kilometr yol
gedirsən və yalnız dağıdılmış kəndləri
görürsən, heç yerdə bircə bina da

yoxdur. Ağdamda bircə bina da yoxdur.
Təkcə qismən dağıdılmış bir məscid
qalıb, ondan da ermənilər atəşin təshih
edilməsi üçün oriyentir və müşahidə
məntəqəsi kimi istifadə ediblər, oradan
baxırlarmış ki, Azərbaycan qoşunları
orada hərəkət edir, yoxsa yox? Füzulidə
bircə bina da yoxdur. Hətta bayraq
sancmağa yer yox idi. Biz bayrağı
bayraq dirəyindən asdıq. Cəbrayılda da
eyni vəziyyətdir. Zəngilanda, Qubadlıda
bir neçə ev qalıb, onlarda da qanunsuz
məskunlaşdırma aparılmışdır”.
Yeri gəlmişkən, ölkə rəhbərinin
vurğuladığı kimi, işğaldan azad
edilən ərazilərdə infrastrukturun,
şəhər və kəndlərin qurulması üçün
minatəmizləmə prosesi mühüm önəm
daşıyır. Ermənilər 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal alında saxlamaqla, istismar
etməklə, təbii resurslarımızı oğurlamaqla, kəndlərimizi, şəhərlərimizi dağıtmaqla bərabər, həm də əraziləri minalayıblar. Bu, düşmənin vəhşiliyindən,
barbarlığından, vandal xislətindən
xəbər verir. Ona görə də müharibədən
sonra azad edilən torpaqlarda təəssüf
ki, tez-tez bədbəxt hadisələr baş verir.
Bu, əsasən mənfur düşmənin işğaldan sonra bütün yaşayış sahələrinin,
infrastrukturun, təmas xəttinə yaxın
olan ərazilərin, yolların, önəmli strateji yüksəkliklərin minalanması ilə
əlaqədardır. İşğalçının müharibədən
sonra bu cür təhlükəli zonaların
xəritəsini verməkdən belə imtina etməsi
isə onun qəddarlığının bariz ifadəsidir.
Bütün bu çətinliklərlə bağlı Prezident İlham Əliyev jurnalistin sualına
cavabında deyib: “Ərazilərin minalardan
təmizlənməsi məsələsində biz hələ yolun başlanğıcındayıq. Biz hələ cəmi bir
neçə min hektar ərazini təmizləmişik.
Mən yeni hərbi bölmələrin, Azərbaycan
Müdafiə Nazirliyinin yeni mühəndis-

istehkamçı batalyonlarının formalaşması barədə göstərişlər vermişəm. Bu
bölmələr artıq formalaşıb. Bu yaxınlarda biz Türkiyədən müasir texnika almışıq, o artıq gətirilib. Bu texnika bizim
işimizi xeyli asanlaşdıracaq. Bununla
paralel olaraq mən yaxın vaxtlarda
Minatəmizləmə üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması barədə sərəncam
imzalamışam. Bundan əvvəl bizdə
mövcud olan, ANAMA adlanan qurumun statusu çox qeyri-müəyyən idi. O,
vaxtilə işğaldan azad edilmiş ərazilərin
bərpası üzrə mövcud olmuş komissiyanın nəzdində yaradılmışdı. Bu işi
gücləndirmək üçün biz dövlət qurumu
yaratdıq, o, artıq formalaşıb. Agentliyin səmərəli işləməsi üçün biz bu ilin
investisiya proqramında təqribən 100
milyon manat ayıracağıq. O cümlədən
ən müasir avadanlıq, distant xarakterli
robotlar və minatəmizləyən maşınlar
alınacaq. Yəni, biz bu işlə maksimum
məşğul olmağa çalışacağıq…”.
Dövlətimizin başçısı mətbuat konfransında jurnalistlərin regionun gələcək
inkişafı, inteqrasiya layihələrinin icrası,
ermənilərin və azərbaycanlıların birgə
yaşayışı, Qarabağda sülhməramlı missiyasının fəaliyyəti, ermənilər tərəfindən
müharibə zamanı ağır silahlardan,
o cümlədən Rusiya istehsalı olan
“İsgəndər” əməliyyat-taktiki raketlərdən
istifadə olunması barədə Ermənistan
rəsmi şəxslərinin heyrətamiz və
ziddiyyətli bəyanatları, əcnəbi investorların Qarabağın bərpa prosesində
iştirakı, palaq qələbəmiz nəticəsində
regionda yeni reallıq yaranması ilə
bağlı suallarını da əhatəli şəkildə cavablandırıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Şəhid ailələri və əlillərin sosial
müdafiəsi daha da gücləndirilir
keçirilməsinin dəstəklənməsinə xidmət
edəcək. ƏMAS-ın tətbiqi ilə əmək və
məşğulluq sahəsində kağız üzərində
aparılan bütün əməliyyat və yazışmaların, işçilərlə əmək münasibətlərinə dair
məlumatların, ştat cədvəllərinin və s.
elektronlaşması təmin olunacaq.
Dövlət Məşğulluq Agentliyi
tərəfindən şəhid ailəsi üzvləri və
qazilər də daxil olmaqla daha 60 şəxsə
özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində
aktivlər təqdim edilib. Onlar Bakı
şəhərinin, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şəki,
Zaqatala, Samux, Şamaxı rayonlarının
sakinləridir. Proqrama cəlb olunduqdan
sonra həmin şəxslər istehsal--xidmət
sahələri üzrə kiçik bizneslərini qurmaq
üçün qısa müddətdə lazımi avadanlıqlarla təmin olunublar. Hazırda proqram
iştirakçılarına seçdikləri iqtisadi fəaliyyət
növləri üzrə biznes-planlarına uyğun
aktivlərin verilməsi davam edir. Agentlik
ötən il 12600 şəxsi özünüməşğulluq
proqramına cəlb edib. 2021-ci ildə isə
16 min şəxsin bu proqramla əhatə olunması nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, ölkəmizdə əhalinin
rifah halının yaxşılaşdırılması
istiqamətində atılan addımlar, aparılan
islahatlar sosial təminat növləri üzrə
ödənişlərin hər biri üzrə ciddi artım
dinamikası ilə nəticələnib. Bu pozitiv
tendensiyanı 2018 – 2020 -ci illərin
sosial mənzərəsində də aydın görmək
olar. Qeyd olunan dövrdə pensiyaların
minimal məbləği 82 faiz artaraq 200
manat, orta aylıq məbləği 43 faiz artaraq 298 manat təşkil edib. O cümlədən
yaşa görə pensiyaların orta aylıq
məbləği 40 faiz artaraq 328 manata,
əlilliyə görə pensiyaların orta aylıq

məbləği 49 faiz artaraq 261 manata,
ailə başçısını itirməyə görə pensiyaların
orta aylıq məbləği 46 faiz artaraq 240
manata çatıb.
Artım tempi müavinət və
təqaüdlərdə, ünvanlı sosial yardımlarda da özünü göstərib. Son üç ildə
müavinətlərin orta aylıq məbləği 95 faiz,
maksimum məbləği 65 faiz artmaqla
müvafiq olaraq 119 manata və 150 manata çatıb. Sosial yardımın hər ailəyə
düşən orta aylıq məbləği 61 faiz artaraq
240 manata çatıb. Bu artımın əsasında
eyni zamanda ehtiyac meyarı həddinin
ildən-ilə artırılması dayanır. Ehtiyac
meyarı həddi 2018 –2020-ci illərdə 38
faiz artaraq, 116 manatdan 160 manata,
yaşayış minimumunun məbləği isə son
üç ildə 23 faiz artırılaraq 155 manatdan
190 manata çatdırılıb.
Bütün bu artım dinamikası həmin
ödənişlərə yönəldilən vəsaitlərin də
artırılmasını şərtləndirmiş olur. Belə ki,
2018–2020-ci illərdə pensiya istiqaməti
üzrə ayrılan illik vəsait 36 faiz və ya 1
milyard 188 milyon manat artaraq 4 milyard 477 milyon manata, müavinətlərə
ayrılan illik vəsait 120 faiz artaraq 613
milyon manata, təqaüdlərə ayrılan illik
vəsait isə 3,5 dəfə artaraq 326 milyon
manata çatıb. Ümumilikdə büdcədən
müavinət, təqaüd, ünvanlı sosial yardım
üzrə illik xərclərin həcmində 97 faiz artım özünü göstərməklə, bu xərclər 588
milyon manatdan 1 milyard 156 milyon
manata çatıb. Son üç ilin timsalında sosial ödənişlərdə baş verən ciddi artımlar
ölkəmizin uğurlu inkişafı şəraitində bu
artımların qarşıdakı dövrdə də ardıcıl
şəkildə davam edəcəyini qeyd etməyə
əsas verir.

Onu da qeyd edək ki, son bir ildə
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaşa görə
pensiya təyin olunduqdan sonra azı 6 il
işləmiş 6297 pensiyaçının pensiyasını
yenidən hesablayaraq artırıb. “Əmək
pensiyaları haqqında” Qanuna əsasən,
vətəndaş yaşa görə pensiya təyin
olunduğu gündən etibarən işləməkdə
davam edərsə, hər 6 ildən bir onun
hesabında toplanmış sosial sığorta
haqqı 72-yə (6 il×12 ay) bölünərək onun
pensiyasının üzərinə əlavə olunur. Bu
da işləyən pensiyaçıların mənafelərinin
daha dolğun təmin olunmasına imkan
verir. Həmçinin yaşa görə pensiyaya
çıxdıqdan sonra işləməkdə davam
edən şəxslər arasında sosial sığorta
sistemində aktiv iştiraka marağın artmasını stimullaşdırır.
Ölkəmizdə məşğulluq imkanlarının
artırılması və əmək münasibətlərinin
leqallaşdırılması istiqamətində aparılan
işlər son üç ildə əmək müqavilələrinin
sayının 30 faiz artması ilə nəticələnib.
Əmək müqavilələrin sayı 2018 -ci ilin
əvvəli ilə müqayisədə 393 min artaraq
1 yanvar 2021 -ci il tarixə 1 milyon 703
min 249 -a çatıb. Bu dövrdə Dövlət
Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işlə
təmin olunanların sayı 107 faiz artaraq 2020 -ci ildə 94 minə, o cümlədən
ödənişli ictimai işlərlə təmin olunanların
sayı 55 dəfəyə yaxın artaraq 48 minə
çatıb. Özünüməşğulluq proqramı ilə
əhatə olunanların sayı isə son üç ildə
11 dəfə artırılıb və 2020 -ci ildə 12600
nəfər bu proqrama cəlb olunub.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

“Heydər Əliyev” kitabı
Təbrizdə nəşr olunub
Yazıçı-dramaturq
 üseynbala Mirələmovun
H
rusiyalı həmkarı Viktor Andriyanovla birlikdə Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevə həsr etdiyi
“Görkəmli adamların həyatı”
seriyasından “Heydər Əliyev”
kitabı Təbrizin “Aydın”
nəşriyyatında fars dilində işıq
üzü görüb.
Bu barədə Tehranda Azərbaycan və
fars dillərində nəşr olunan aylıq “Xudafərin”
jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, doktor
Hüseyn Şərqi Dərəcək (Soytürk) məlumat
verib. Özünün şəxsi təşəbbüsü və dəstəyi
ilə nəşr olunan 700 səhifəlik kitabı fars dilinə
doktor Mirəli Rezayi ilə birlikdə tərcümə
edən doktor Hüseyn Şərqi Heydər Əliyevin
görkəmli dövlət xadimi kimi dünyanın ən
qüdrətli siyasətçiləri ilə bir sırada dayandığını
və yeni nəşrin ümummilli liderin siyasi irsinin
öyrənilməsinə maraq göstərən farsdilli oxucular üçün dəyərli mənbə olacağını bildirib.
Doktor H.Şərqi Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə və Təbrizdəki konsulluğuna
təqdim etdiyi “Heydər Əliyev” kitabını ulu
öndərin əbədiyaşar xatirəsinə layiqli bir töhfə
kimi “Twitter”lə Azərbaycanın Prezidentinə
göndərdiyini də vurğulayıb.
Qeyd edək ki, “Görkəmli adamların
həyatı” seriyasından olan “Heydər Əliyev”
kitabı 2005 -ci ilin əvvəlində Moskvada
məşhur “Molodaya Qvardiya” nəşriyyatında
rus dilində buraxılmış və geniş oxucu kütləsi
tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdı.
On beş il ərzində dünyanın 47 dilinə
tərcümə olunan bu kitabda yüksək bədii
nəsrlə tarixi faktlar vəhdət təşkil edir və
böyük şəxsiyyətin ömür yolunun oxucula-

ra məlum olmayan maraqlı məqamları öz
əksini tapır. Kitabın həmmüəllifi Hüseynbala
Mirələmov “İşığın izi ilə”, “Bir günəş var”,
“Həqiqət”, “Millətin atası” kitablarını da
dünya azərbaycanlılarının ürəyində özünə
möhtəşəm bir abidə ucaldan ulu öndərin
həyat və siyasi fəaliyyətinə həsr etmişdir.
Hüseynbala Mirələmov yeganə
Azərbaycan yazıçısıdır ki, onun Moskvada
vaxtilə Maksim Qorkinin təşəbbüsü ilə buraxılan “Görkəmli adamların həyatı” seriyasında
üç kitabı nəşr olunmuşdur. “Tərcümeyihal davam edir: İlham Əliyev” və görkəmli
oftalmoloq alim Zərifə Əliyeva haqqında
kitabları da bu seriyaya daxildir. Müəllifin
Bakı- İstanbul “Bay Time Print” mətbəəsi
çox nəfis tərtibatla nəşr edilmiş “Missiya”
kitabı isə Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın UNESCO-nun və ICESCO-nun
xoşməramlı səfiri kimi Azərbaycanın, xalqımızın mədəniyyətinin və incəsənətinin dünyada tanıdılmasında böyük xidmətlərindən,
onun rəhbərliyi ilə ölkədə qlobal miqyaslı
idman və mədəniyyət tədbirlərinin uğurla
keçirilməsindən, dinlərarası və sivilizasiyalararası dialoqa verdiyi töhfələrdən bəhs
olunur.

“Xalq qəzeti”

“Azərlotereya” ASC-nin Türkiyənin
“Demirören Holding” şirkətinə idarəetməyə
verilməsinə dair müqavilə imzalanıb

“Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Türkiyənin “Demirören Holding”
şirkətinə idarəetməyə verilməsinə dair müqavilə imzalanıb.
İqtisadiyyat Nazirliyindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, məlum olduğu kimi, dövlət başçısı
“Azərlotereya” ASC-nin idarəetməyə verilməsi
barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamın icrası ilə əlaqədar İqtisadiyyat Nazirliyinin təsisçisi
olduğu “Azərlotereya” ASC-nin Türkiyənin
dünyada nüfuzlu “Demirören Şans Oyunları
Yatırımları A.Ş.” şirkətinin törəmə müəssisəsi
olan “YMT Sans B.V.” şirkətinə idarəetməyə
verilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb.
İmzalanma mərasimində iqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov, Türkiyənin Azərbaycandakı
səfiri Erkan Özoral, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət
Xidmətinin, “Demirören Holding” şirkətinin
və “Azərlotereya” ASC-nin rəhbərləri iştirak
ediblər.
Tədbirdə M.Cabbarov Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
qətiyyəti və rəşadətli Ordumuzun şücaəti
nəticəsində Vətən müharibəsində böyük
Zəfəri vurğulayaraq qardaş Türkiyənin həmişə
olduğu kimi, 44 günlük müharibə dövründə də
Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstəyini qeyd
edib. İqtisadiyyat naziri bildirib ki, AzərbaycanTürkiyə əməkdaşlığı bütün sahələrdə sürətlə
inkişaf edir. Qardaş ölkə Azərbaycanın
təşəbbüskarı olduğu beynəlxalq əhəmiyyətli
iri enerji, nəqliyyat və logistik layihələrin fəal
iştirakçısıdır və bu transmilli layihələr regionun
inkışafında mühüm amillərdəndir. Ölkələrimiz
arasında ticarət dövriyyəsi və sərmayə qoyuluşları artır. İqtisadiyyatın bir çox sahələrində
əməkdaşlığın inkişafı imkanları genişdir.
Nazir vurğulayıb ki, “Azərlotereya” ASCnin idarəetməyə verilməsi AzərbaycanTürkiyə əlaqələrinin inkişafı istiqamətində
daha bir əməkdaşlıq layihəsidir. Qeyd edilib
ki, prosesə xarici investorların cəlb edilməsi
“Azerlotereya”nın fəaliyyətini əsaslı şəkildə
dəyişəcək, Səhmdar Cəmiyyətdə qabaqcıl
korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiq
olunmasını sürətləndirəcək, iqtisadi səmərəni
əhəmiyyətli şəkildə artıracaq. Müasir texnologiya və yanaşmaların tətbiqi sayəsində
gəlirlər artacaq və “qara bazar”ın payı azalacaq. Bu müqavilənin imzalanması ölkəmizdə
dövlət müəssisələrinin fəaliyyət səmərəliliyinin
və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, “kölgə
iqtisadiyyatı”nın azaldılması istiqamətində
atılan növbəti addımdır.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri E.Özoral
Vətən müharibəsində Azərbaycanın böyük

qələbəsi münasibətilə təbriklərini ifadə edib. İki
ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı
üçün həyata keçirilən işlərdən və əməkdaşlığın
genişləndirilməsi perspektivlərindən bəhs
edən səfir həyata keçiriləcək layihənin iqtisadi
əhəmiyyətini vurğulayıb.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak
Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
səlahiyyətlərinin icraçısı Mətin Eynullayev
“Azərlotereya”nın xarici investora idarəetməyə
verilməsinin dövlət şirkətlərinin sağlamlaşdırılmasında əhəmiyyətini, layihənin uğurlu təcrübə
yaradacağını qeyd edib.
“Demirören Holding” şirkətinin İdarə
Heyətinin sədri Yıldırım Demirörən bildirib ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
tarixi-mədəni yaxınlığa və qarşılıqlı strateji
tərəfdaşlığa əsaslanır. İmzalanan layihə
ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığa daha bir töhfədir.
Holdinqin çoxsahəlı fəaliyyəti barədə məlumat
verən Y.Demirörən “Demirören Holding”in digər
sahələrə də investisiya qoyuluşunda maraqlı
olduğunu bildirib.
Sonra Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə “Demirören Şans Oyunları
Yatırımları A.Ş.” şirkətinin törəmə müəssisəsi
olan “YMT Sans B.V.” şirkəti arasında
“Azərlotereya”nın idarəetməyə verilməsi ilə
bağlı müqavilə imzalanıb. Sənədi İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri üzrə
Dövlət Xidmətinin rəisi səlahiyyətlərinin icraçısı
M.Eynullayev və “Demirören Holdinq” şirkətinin
İdarə Heyətinin sədri Y.Dəmirören imzalayıblar.
“Demirören Holding” Türkiyənin konqlomerat şirkətidir. Holdinq energetika, daşınmaz
əmlak, tikinti, təhsil, media, reklam, turizm,
rəqəmsal texnologiyalar sahələri üzrə şirkətləri
özündə birləşdirir. Şirkətlər qrupu, həmçinin
Türkiyənin ən aparıcı lotereya oyunlarının
təşkilini həyata keçirir. İtalyanın məşhur oyun
operatoru “Sisal SpA” ilə ortaq təşəbbüs quran
“Demirören Holding” 2019-cu ildə Türkiyənin
milli lotereyası “Milli Piyango”nun yaxın 10 il
üçün əməliyyat hüquqlarını əldə edib. Holdinq
ən müasir beynəlxalq oyun texnologiyalarının
idxalı ilə də məşğuldur.
“Demirören Holding”, həmçinin Türkiyənin
ən böyük media qruplarından birinin sahibidir. Media qrupa “CNN Türk”, “Kanal D” kimi
məşhur televiziya və radio kanalları, “Milliyət”,
“Hürriyyət”, “Vətən”, “Posta” və sair qəzetlər
daxildir.
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Azərbaycanın formalaşdırdığı yeni reallıq
əməkdaşlığa və inkişafa zəmin yaradır
Ötən il sentyabrın 27-də səhər
tezdən başlayan və 44 gün davam edən
İkinci Qarabağ müharibəsi noyabrın
10-na keçən gecə Azərbaycanın tam
qələbəsi və Ermənistanın kapitulyasiyası ilə başa çatdı. Müharibə dövründə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin
bütün hərbi texnikasını tamamilə sıradan çıxarmaqla yanaşı, onun çoxsaylı
canlı qüvvəsini də darmadağın etdi.
Qüdrətli Azərbaycan Ordusunun
Qarabağın incisini - qədim zamanlardan
bəri yalnız azərbaycanlıların yaşadığı
Şuşanı geri qaytarması ilə Azərbaycan
Ermənistanı diz çökdürdü. Ermənistan
döyüş meydanındakı sonsuz ardıcıl
məğlubiyyətlərdən sonra təslim olmaq
məcburiyyətində qaldı. Noyabrın 10da gecə İrəvan sakinləri Ermənistan
Baş nazirinin həqiqətən təslim olmağı
nəzərdə tutan bir sənəd imzaladığını, daha doğrusu, N.Paşinyanın
Azərbaycan Ordusunun yaratdığı yeni
vəziyyətlə razılaşdığını eşidərək, nəinki
küçələrə çıxdılar, hətta hökumət binalarını – parlamenti və hökumət evini ələ
keçirməyə və dağıtmağa da başladılar.
Müharibə həqiqətindən şok olmuş kütlə
qəzəbini boş bina və divarlardan çıxmağa çalışdı.
Əgər Dağlıq Qarabağda atəşkəs
haqqında bəyannamədən irəli gələn
siyasi nəticələrə nəzər salsaq, o zaman
qeyd etmək olar ki, Ermənistan 30 il
ərzində danışıqlar prosesində qarşısına
qoyduğu məqsədlərdən heç birinə nail
olmadı, əksinə, ötən müddət ərzində
Azərbaycanın strateji tərəfdaşları
ilə regionda formalaşdırdığı iqtisadi
imkanlardan yararlanaraq, inkişaf
etmək şansını qaçırdı. Ermənistanın
yeni əraziləri ələ keçirmək məqsədi ilə
Azərbaycana hücumu isə sentyabrın
27-də səhər başlanan müharibə
“igid erməni ordusu”nun tamamilə
məğlubiyyəti ilə sona çatdı.
Bir çoxları hesab edirdilər ki, bu
hərbi gərginlik əvvəlki kimi çox zaman
almayacaq. Yəni Azərbaycan bir neçə
strateji əhəmiyyətli yüksəklikləri və
bir neçə kvadratkilometr ərazini ələ
keçirəcək və fəal döyüşlər bununla da
başa çatacaq. Siyasi müşahidəçilər
2016-cı il Aprel döyüşlərinin nəticələrini
nəzərə alaraq belə ehtimal irəli
sürürdülər. Ancaq sentyabrın 27-dən
başlanan əks-hücum əməliyyatları
tam başqa nəticələrlə başa çatdı. 44
günlük müharibə Azərbaycanın əzəli
torpaqlarının erməni işğalından azad
olunması ilə yekunlaşdı. Prezident
İlham Əliyev dünən yerli və xarici
jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat
konfransında jurnalistlərin suallarını

İkinci Qarabağ müharibəsinin yekunlaşmasından sonra Cənubi
Qafqaz regionunda yeni geosiyasi və geoiqtisadi reallıq yaranmışdır.
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, bu reallığı da məhz Azərbaycan
yaratmışdır. İşğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrini ağır məğlubiyyətə
uğradan Azərbaycan regionda beynəlxalq hüquq praktikasında yeni
bir reallıq formalaşdırmışdır. Belə ki, uzun illərdir masa üzərində
qalmış BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməklə
rəsmi Bakı ərazi bütövlüyünü bərpa edərək, 30 illik erməni işğalına
son qoymuşdur. Ən əsası, regionun ən köhnə münaqişəsini həll
etməklə Azərbaycan Cənubi Qafqazda bu gün və gələcək üçün yeni
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq formatının yaranmasına nail olmuşdur. Hazırda böyük daxili siyasi təlatümlər burulğanında çapalayan
Ermənistan da bu reallıqdan istifadə edərək, konkstruktiv qonşuluq
siyasəti yürütməklə gələcəyini xilas edə bilər.
cavablandırarkən bir daha bildirdi ki,
Azərbaycan bu münaqişənin bir tərəfi
idi və 30 il olan danışıq nəticə vermədi:
“Son 2 il ərzində danışıqlar aparılmırdı.
Azərbaycan bu məsələni həll etdi. Status haradadır hər kəs onu bilir”.
Qeyd etmək lazımdır ki, ötən 30
ildə Ermənistanın müxtəlif havadarları dəfələrlə danışıqlar prosesinə
yalnız ermənilərin maraqlarına cavab
verən layihələr gətirməyə çalışırdılar.
Bütün bu oyunlara, ədalətsizliklərə
Azərbaycan Ordusu son qoydu,
ədaləti bərpa etdi. Azərbaycan təkcə
döyüş meydanında deyil, danışıqlar
masasında da qalib gəldi. Ən əsası,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
bütün erməniləri və onların havadarlarını döyüş meydanında yeni bir reallıq yaratması ilə məyus etdi. Ali Baş
Komandan Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu 44 gün
ərzində erməni tərəfinin süni şəkildə
formalaşdırdığı Ermənistan ordusunun
“məğlubedilməzliyi” barədə mifi dağıtdı.
Azərbaycan xalqı nümayiş etdirdi ki,
Azərbaycanın razılığı olmadan Dağlıq
Qarabağa dair heç bir qərar qəbul edilə
bilməz.

Müharibə başa çatdı, indi işğal
edilmiş ərazilərin bərpası, ev-eşiyindən
didərgin düşmüş insanların geri
qaytarılması və sülh şəraitində yaşamağın vaxtı yetişmişdir. Ən əsası,
Azərbaycan uzun müddət işğal altında
olan əraziləri azad etdikdən sonra
regionda əməkdaşlığın yeni prioritetləri
açılmışdır. Hamı başa düşür ki, Cənubi
Qafqazda davamlı və uzunmüddətli
sülhün bərqərar olması yeni regional
əməkdaşlıqdan çox asılıdır. Bunun
üçün üçtərəfli razılaşmada göstərildiyi
kimi, ən yaxşı başlanğıc yol-nəqliyyat
və enerji kommunikasiyalarının açılması
ola bilər. Əslində, bu yeni əməkdaşlıq
formatı gələcək inkişafda öz rolunu oynayacaq. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması regionun bütün ölkələrinə
– təkcə Azərbaycan və Ermənistana
deyil, həm də Türkiyə, İran və Rusiyaya
da fayda gətirəcək.
Təbii ki, regionda sülhü qorumaq
üçün qüvvələr tələb olunur. Rusiya
sülhməramlı kontingenti Azərbaycanın
dəvəti ilə və üçtərəfli bəyannaməyə
uyğun olaraq, Azərbaycanın suveren
ərazisinə gəlmişdir. Xüsusilə qeyd
etmək lazımdır ki, Rusiya Federasiyası
Minsk qrupunun yeganə həmsədridir ki,

onun Cənubi Qafqazla sərhədi var. Ona
görə də o, rəsmi Moskva da regionun
sülh və sabitliyində birbaşa maraqlıdır.
Şimal qonşumuzun Ermənistanla və
Azərbaycanla münasibətlərini nəzərə
alsaq, qeyd edə bilərik ki, o, müqavilənin
həyata keçirilməsinin təminatçısı rolunu
oynayır. Təbii ki, 44 günlük müharibədə
öz güclü siyasi dəstək verməsilə
fərqlənən qardaş Türkiyə də üçtərəfli
bəyanatların yerinə yetirilməsində maraqlıdır və bu istiqamətdə öz dəstəyini
əsirgəmir. Azərbaycan da öz növbəsində
beynəlxalq hüquqa ciddi əməl olunmasını istəyir. Bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin həyata
keçirilməsini, tanınmış sərhədlərin
toxunulmazlığına beynəlxalq təminat
verilməsini və köçkünlərin əsas hüquqlarının bərpasını nəzərdə tutur. Bundan başqa, Dağlıq Qarabağın statusu
məsələsi noyabrın 10-da imzalanmış
bəyannamədə qaldırılmır və rəsmi Bakı
status məsələsinin birdəfəlik bağlandığını elan etmişdir. Bununla yanaşı, rəsmi
Bakı dəfələrlə vurğulamışdır ki, Qarabağın hər iki icması Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində sülh və təhlükəsizlik
şəraitində birgə yaşaya bilər.
Bir sözlə, Azərbaycan regionun siyasi və iqtisadi memarlığını
müəyyənləşdirən yeni bir reallıq
yaratmışdır. Hesablamalar göstərir
ki, kommunikasiyaların açılması və
iqtisadi-ticari əlaqələrin inkişafı həm
regiona, həm də ayrı-ayrı ölkələrə
fayda gətirəcəkdir. Mütəxəssislərin
sözlərinə görə, yeni reallığa uyğun
olaraq kommunikasiyaların açılması sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin,
çiçəklənmənin və qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlığın əsasını qoyur ki, bu da
investisiya axını və davamlı inkişaf
deməkdir. İndi layihələndirilən kommunikasiya layihələri regionun gələcək
nəqliyyat və enerji xəritəsini, eləcə də
bütövlükdə iqtisadi, siyasi və strateji arxitekturasını formalaşdıracaq. Bununla
yanaşı, regionda reallaşdırılan bütün
layihələrdən, məsələn, nəqliyyat, neft
və qaz boru kəmərləri layihələrindən
təxminən 30 il tamamilə təcrid olunmuş
Ermənistanın qapalı dairədən çıxmaq
və yeni layihələrin, xüsusilə də nəqliyyat
layihələrinin iştirakçılarından biri olmaq
imkanı əldə etmək şansı yaranmışdır.
Əlbəttə, bu şansdan faydalanmaq
Ermənistandan asılı olacaq. Ermənistan
üçün yeganə çıxış yolu reallığı qəbul
etmək və regionda əməkdaşlığa qoşulmaq və beləliklə, böhrandan çıxmağa
çalışmaqdır.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”

Hamı reallıqlarla barışmalıdır
Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də Prezident
İlham Əliyev dünya ictimaiyyətinə məzmunlu və
maraqlı mesajlar ünvanladı. Belə ki, fevralın 26-da
yerli və xarici jurnalistlər üçün keçirilən mətbuat
konfransında ölkə başçısı Azərbaycanın 44 günlük
müharibənin bitməsindən sonra regionda yeni reallıq yaratdığını bildirməklə yanaşı, Ermənistanın və
başqa dövlətlərin də bu reallıqla barışmalı olduğunu diqqətə çatdırdı.
Azərbaycanın erməni xalqı ilə hansısa bir
probleminin olmadığını vurğulayan Prezident
İlham Əliyev, həmçinin əlavə etdi ki, ölkəmizdə
minlərlə erməni yaşayır. Müharibə dövründə
erməni əsirlərlə bizim davranmağımız da bunu
bir daha göstərir. Ən əsası, ölkə başçısı bir
daha bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
başa çatdı və Azərbaycan bu problemi həll etdi.
35-dən artıq dünya media nümayəndəsinin 50
sualını cavablandıran Prezident İlham Əliyev
böyük siyasi xadim və xalqının müdrik lideri
olduğunu bir daha təsdiqlədi.
Hamıya aydındır ki, İkinci Qarabağ
müharibəsinin mütləq qalibi Azərbaycan və
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdir. 30 illik
erməni işğalına son qoymaqla və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə Ali Baş Komandan qarşıya qoyduğu məqsədlərinə çatdı.
Beynəlxalq siyasi mütəxəssislər də etiraf edirlər
ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan tarixində
hələ heç kimin etmədiyini bacardı. Dövlətimizin
lideri xalqın dəstəyindən güc alaraq, milli problemimizi həll etdi və bununla da Azərbaycanı
həm regional, həm də beynəlxalq müstəvidə
möhkəmləndirdi.
Prezident İlham Əliyev 44 günlük
müharibədə qalib gəlməklə həm də onu
təsdiqlədi ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın
maraqlarına xidmət edir və bu prinsipə hər
zaman sadiqdir. Fevralın 26-da yerli və xarici
jurnalistlər üçün keçirilən mətbuat konfransında tutarlı və məzmunlu cavabları ilə Prezident
İlham Əliyev bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan
xalqının milli mənafelərinə uyğun addımlar
atılır və postmüharibə dövründə istənilən
anti-Azərbaycan meyillərin qarşısı qətiyyətlə
alınacaq.
Bu gün Azərbaycan postmüharibə dövrünün problemlərini həll etməklə məşğuldur.
Azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı
minatəmizləmə əməliyyatı keçirən ölkəmiz
bölgədə yeni iqtisadi inkişaf layihələrini də
reallaşdırır. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kommunikasiyaların bərpası
istiqamətində çoxsaylı layihələr icra olunur.
Yollar çəkilir, enerji ilə təminat məsələləri yoluna
qoyulur. Bunlar ilkin addımlardır. Böyük qayıdış
isə kompleks tədbirlər sistemindən ibarətdir.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı mətbuat
konfrasında bildirdi ki, birinci mərhələdə
məqsəd azad edilmiş torpaqlara vətəndaşların
qayıtmasıdır.

Ölkə başçısı cavabında mühüm bir məqama
da toxunaraq bildirdi ki, azərbaycanlılar da Xocalıya qayıdacaqlar: “ Bunun başqa yolu yoxdur.
Ermənistan tərəfi də bunu anlamalıdır”. Bundan
başqa, Prezident İlham Əliyev “Müharibənin
yaraları sağalmayıb. Xocalı yaraları sağalmayacaq. Biz heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacağıq. Müharibənin yaralarının sağalması üçün
vaxt lazımdır. Biz heç kimi tələsdirmək, məcbur
etmək istəmirik” – deməklə böyük diplomatik
müdrikliyə, uzaqgörənliyə malik siyasətçi kimi,
bütün ədalətsizliklərə baxmayaraq, sülhsevər
dövlətin lideri olduğunu da bütün dünyaya
nümayiş etdirdi.
Böyük maraqla qarşılanan mətbuat
konfransında Prezident İlham Əliyev
postmüharibə dövründə AzərbaycanErmənistan münasibətlərinə də toxundu. Bu
gün Ermənistanda gedən proseslərin ölkənin
dövlətçilik əsaslarını böyük dərəcədə sarsıtdığını vurğulayan Azərbaycan lideri bunun
günahkarlarının Ermənistanın əvvəlki və
indiki rəhbərlərinin olduqlarını diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev bir daha elan etdi
ki, 20 il ərzində Koçaryan-Sarkisyan xuntası
Ermənistanı faktiki olaraq uçuruma aparırdı və
böhranlı vəziyyətə gətirib çıxardı. Əgər vaxtında
Azərbaycana qulaq assaydılar, bu gün belə rəzil
duruma düşməyəcəkdilər – deyən Prezident
İlham Əliyev birmənalı şəkildə vurğuladı ki,
müharibənin nəticələri dəyişməz olaraq qalır və
qalacaq. Noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanat
icra edilir və tam icra edilməlidir. Əks təqdirdə
Ermənistan daha da ağır duruma düşəcək.
Prezident İlham Əliyev bir daha vurğuladı ki,
Azərbaycan regionda yeni reallıq yaratmışdır və
böyük seçimi olmayan Ermənistan bu reallıqlarla barışmalı, hesablaşmalıdır.
Prezident İlham Əliyev aydın şəkildə bildirdi
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başa çatdı və
Azərbaycan bu məsələni həll etdi. İndi regionda
formalaşmış yeni reallıqlara uyğun hərtərəfli
addımların atılması vaxtıdır. Azərbaycan bu
addımları atır və bundan sonra da atacağını
hamıya elan edir.
Azərbaycan xalqı da əmindir ki, Prezident
İlham Əliyevin yürütdüyu postmüharibə siyasəti
qarşıya qoyulmuş məqsədlərin əldə olunmasına
şərait yaradacaq.

Hacı Mehman FƏRZULLAYEV,
jurnalist

Ermənilərin viran qoyduğu
bütün kənd və şəhərlərin
indiki vəziyyəti lentə alınıb
tarix üçün saxlanmalıdır

V

ətən müharibəsindəki möhtəşəm Qələbəmiz
nəticəsində işğaldan azad edilmiş kənd
və şəhərlərimizin görünüşü ürək ağrısı
doğurur. Erməni xislətinin nə demək olduğunu bir
daha görürük.

Bu, bəşər tarixində bəlkə də yeganə haldır ki, düşmən
işğal etdiyi ərazilərdə nəinki insanları, qurulub-yaradılan
hər şeyi, hətta təbiəti də məhv etməyə çalışıb. Ona görə də
erməni daşnaklarının viran qoyduğu yurd yerlərimizin hamısının indiki dəhşətli vəziyyətini lentə alıb, gələcək tarix üçün
saxlamalıyıq. Çünki son aylarda həmin yerlərdə aparılmış
cüzi videoçəkilişlər gündəlik xəbərlər üçün yetərli ola bilər.

Quruculuq işlərinə başlamazdan əvvəl genişmiqyaslı çəkilişlər
aparılmalıdır.
Bizim tarixən sonradan ağrısını çəkdiyimiz
hərəkətlərimizdən biri unutqanlıqdır. Məsələn, Azərbaycanın
dahi şəxsiyyətlərindən olan Üzeyir Hacıbəylinin doğum və yubiley günlərini bir anlığa xatırlayaq. Mətbuatdakı yazılar, televiziyalardakı çıxışlar, müxtəlif tədbirlər və sair. Bəs Üzeyir bəylə
bağlı arxivlərimizdə neçə dəqiqəlik kinolenti var? On-on beş
dəqiqədən çox olmaz! Axı, Üzeyir bəy iki əsr əvvəl yox, 1948-ci
ildə vəfat edib! Onun şah əsəri olan “Koroğlu” operasında Bülbül
400 dəfədən çox səhnəyə çıxıb, bu tamaşalardan biri lentə
alınıbmı? Yox! Yalnız opera teatrı vaxtilə Leninqradda (indiki
Sankt-Peterburqda) qastrolda olanda tamaşa bütövlükdə lentə
alınıb, Koroğlu rolunda da Lütfiyar İmanov çıxış edirdi.
Lap yaxın vaxtlara aid bir misal da çəkim. Saz havalarının
Ədalət kimi bənzərsiz ifaçısı bir də nə vaxt dünyaya gələcək?
Onu bir həftə-on günlüyə Bakıya dəvət edib aşıq havacatının hamısını lentə, diskə yazdırmaq olmazdımı? Bu, musiqi
sənətimizin başqa müqtədir ifaçılarına da aiddir.
Eyni sözləri vaxtilə teatr sənətimizin qüdrətli
nümayəndələrinin çıxış etdikləri tamaşalar haqqında da demək
olar.
Bu cür unutqanlıq sonralar əvəzolunmaz itkilərə gətirib
çıxarır. Atalar isə deyib ki, sonrakı peşmanlığın faydası yoxdur.
Unutqanlığın bədəli unudulmaqdır. Ona görə də Vətənimiz,
xalqımız, tariximiz, mədəniyyətimiz, adət və ənənələrimizlə bağlı
hər şeyə həssaslıqla yanaşmalıyıq.

Vaqif MUSAYEV,
Əməkdar jurnalist
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ünən Azərbaycan ictimaiyyəti Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici
mətbuat nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransına Azərbaycan
Televiziyasının canlı yayımında böyük maraqla tamaşa etdi. Dövlət
başçısı 4 saat ərzində jurnalistlərin 50 sualına böyük səbr və təmkinlə cavab
verdi və 44 günlük Vətən müharibəsində olduğu kimi, ermənilərin mülki
vətəndaşlarımıza qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümündə də
Ermənistanın işğalçılıq, terrorçuluq siyasətini ifşa etdi. Azərbaycan ziyalıları
da Prezidentin çıxışından ciddi təsirlənərək öz münasibətlərini bildiriblər.

Prezident əsl mənada
siyasət dərsi verdi
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri
Əflatun Amaşov deyib:
– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin yerli və xarici ölkələrin
kütləvi informasiya vasitələri üçün videoformatda keçirdiyi mətbuat konfransını diqqətlə
izlədim. Xarici jurnalistlərdən birinin sual
verməzdən öncə sözü belə oldu ki, cənab İlham
Əliyev mətbuat konfransı keçirmək baxımından rekord qırır. O, eyni zamanda bildirdi ki,
neçə illik jurnalistlik təcrübəsində ilk dəfədir ki,
bu qədər uzun müddət ərzində davam edən
mətbuat konfransında olur. Açığı, xanım jurnalist bu fikirlərini bildirməyənədək heç məsələnin
fərqinə varmırdım.
Dövlət başçımızın keçirdiyi mətbuat konfransının davamiyyət müddəti 4 saatdan artıq oldu.
Sualların sayı 50 idi. Prezident 50 sualın hər
birinə dolğun və ətraflı cavab verdi. Amma onu
da düşünürəm ki, bu mətbuat konfransı yalnız
vaxt müddətinin uzunluğu deyil, eyni zamanda
suallara cavabların əhatəliliyi baxımından tarixə
düşəcək bir tədbirdir.
Bu konfrans Azərbaycan və regionla bağlı
həm tarix, həm də siyasət dərsi idi. Prezident

sözün əsl mənasında dərs verirdi. O dərsdə
Azərbaycanın dünəni və bu günü səhifə-səhifə
vərəqlənirdi. O dərsdə Azərbaycan bir əzəmət
və vüqar simvolu idi. Nəhayət o dərs əsl
dövlət adamının, liderin püxtələşmiş obrazının
təntənəsiydi. Arxayın, təmkinli, hər sözü, hər
kəlməsi dünyaya bir mesaj olan, hər sözü ilə
siyasi hikmət aşılayan liderin. Qürur duydum.

Söhbəti yazdı:
Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Silahlı terrorçuların “hərbi əsir”
adlandırılması yolverilməzdir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin fevralın 26-da yerli və xarici media
nümayəndələri üçün təşkil edilən mətbuat konfransı,
sözün həqiqi mənasında, dünyanın əksər ölkələrində
maraqla qarşılandı. Çünki bu tədbir 44 günlük
müharibədən sonra regionda yaranmış yeni reallıqların nədən ibarət olduğunu və həmin məsələlərə
Azərbaycanın münasibətini aydınlıqla ortaya qoydu.
Təbii ki, mətbuat konfransının materialları ilə tanış
olan hər kəs orada səsləndirilən arqumentlərin biri və
ya bir neçəsi barədə söz açmaq istəyəcək. Mən isə
cənab Prezidentdən eşitdiyim. “Müharibə bitəndən
20 gün sonra hərbi əsir ola bilməz” arqumentini daha
çox qabartmaq istəyirəm. Çünki ermənilər və onların
havadarları cidd-cəhdlə çalışırlar ki, bilavasitə qan tökmək, kimlərisə öldürmək
üçün məlum razılaşmadan sonra ərazilərimizə soxulmuş həmin silahlı terrorçular
da hərbi əsir adlandırılaraq, Ermənistana qaytarılsın.
Mətbuat konfransında “Ukraina-24” telekanalı əməkdaşının : “ Bilirəm ki, döyüş
əməliyyatları başa çatandan dərhal sonra
pozucu təxribat – partizan fəaliyyəti cəhdləri
olmuşdu. Bu məsələni necə həll etdiniz?” –
sualını cavablandıran dövlət başçımız dedi
ki, döyüş əməliyyatları başa çatandan sonra,
təxminən noyabrın 20-də Ermənistanın Şirak
vilayətindən, Gümrü şəhərindən və ətraf rayonlardan 60 nəfərdən çox bir dəstə göndərilmişdi.
Bu dəstənin Laçın dəhlizindən necə keçməsi,
Azərbaycan Ordusunun nəzarətində olan
ərazilərə necə gəlməsi aydın deyil.
Azərbaycan Ordusunun sayıqlığını, əraziyə
nəzarət edən texniki imkanların mükəmməlliyini
nəzərə çatdıran dövlət başçımız dedi: “Hərbi
əməliyyatlar başa çatandan sonra biz aşkar
etdik ki, arxa cəbhənin dərinliyində erməni silahlı dəstələri var. Əvvəlcə, aldığımız məlumata
görə, bu adamlar azıb mühasirədən çıxa
bilməyənlərdir. Azərbaycan hərbi qulluqçuları
onların azdıqlarını zənn edərək, bir müddət
sülhməramlı missiya ilə birlikdə həmin adamlara
kömək göstərməyə və onları geri qaytarmağa
çalışdılar. Lakin məlum oldu ki, bu, belə deyilmiş. Məlum oldu ki, bu, həm bizim hərbi qulluqçulara, həm də dinc vətəndaşlara hücumlar
edən təxribat qrupudur. Bu təxribatlar və terror
aktları nəticəsində bizim hərbi qulluqçulardan
dörd nəfəri və bir nəfər mülki şəxs – mobil operator şirkətinin nümayəndəsi həlak olub”.
Təbii ki, Azərbaycan tərəfi əks-terror
əməliyyatı aparmış və nəticədə bir neçə

terrorçu tamamilə zərərsizləşdirilmiş, 60-dan
çoxu isə tutulmuşdur. İndi Ermənistan rəhbərliyi
onları hərbi əsir adlandırmağa çalışır. Göründüyü kimi, məsələnin mahiyyətini qəsdən təhrif
edirlər. Müharibə bitəndən 20 gün sonra hərbi
əsir ola bilməz. Prezident dəfələrlə dediyi bir
fikiri yenidən təkrar etdi ki, bizdə olan hərbi
əsirlərin hamısını qaytarmışıq: “Özü də biz
onları bizim əsirlərin qaytarılmasından əvvəl
qaytarmışıq. Bu adamlar həmin kateqoriyaya
uyğun gəlmir. Bunlar terrorçu və təxribatçılardır.
Ermənistan tərəfindən və ya başqa ölkələr
tərəfindən hər hansı spekulyasiya yersizdir”.
Fikrimizcə, Ermənistan rəhbərliyi bu
məsələdə də əsrlər boyu əl çəkə bilmədiyi
xəyanət, saxtakarlıq, yalan, hiylə və fitnəkarlıq
kimi ənənəvi keyfiyyətlərindən “bəhrələnməyə”
çalışır. Amma artıq gecdir. Çünki dünya
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də tanıyır,
dövlətimizin qələbəsini də alqışlayır və erməni
yalanlarının hər addımda ifşa olunduğunu
da görür. Ona görə də başkəsən terrorçulara
“hərbi əsir” donu geyindirilməsi kimi ucuz şou
baş tutmayacaq. Bundan sonra ya sakitcə öz
ölkələrində oturacaqlar, ya da, istənilən səhv
addımların cəzasını alacaqlar. Həmin 62 terrorçunun taleyinə gəlincə isə hamı bilir ki, onların
cəzasız qalması xəstə təxəyyüllü ermənilərin
iştahasını artıra bilər.

Baba BABAYEV,
filologiya elmləri doktoru

Portland şəhərində Xocalı
soyqırımının qurbanları anılıb
ABŞ-ın Men ştatının
Portland şəhərinin mərkəzi
abidə meydanında Xocalı
faciəsinin qurbanı olmuş 63
uşağın xatirəsini yad etmək
məqsədilə şamlar yandırılıb
və anım mərasimi keçirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsindən verilən məlumatda
bildirilir ki, Meyn Azərbaycan
Cəmiyyətinin təşkilatçılığı və Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutan tədbir
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.
“Xocalıya ədalət” (Justice for Khojaly) adı
altında keçirilən tədbirdə soyqırımı zamanı
ermənilərin amansızlıqla qətlə yetirdiyi insanların fotoları nümayiş etdirilib.
Əraziyə üzərində bəşər tarixinin ən
dəhşətli cinayəti olan Xocalı soyqırımı haqqın-

da həqiqətlərin, tarixi faktların əks olunduğu
rəqəmsal plakatların quraşdırıldığı xüsusi maşın
da gətirilib.
Sərgi şəhər ictimayyətinin, avtomobillərlə
yoldan keçən insanların diqqətini çəkib. Onlar
həmvətənlərimizə yaxınlaşıb Xocalı soyqırımı
haqqında məlumatlar alıblar. Bu məqsədlə
hazırlanmış xüsusi flayerlər şəhər sakinlərinə
paylanılıb.

“Xalq qəzeti”
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Sumqayıt hadisələri SSRİ və Ermənistan xüsusi
xidmət orqanlarının birgə hazırladıqları plan idi
Məlum olduğu kimi, bütün
dövrlərdə Dağlıq Qarabağa dair
ərazi iddiaları kənardan, məhz
Ermənistanın təbliği, təhriki və
təzyiqi ilə ortaya atılmışdır. Sovet
dövründə mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan
əleyhinə məqsədyönlü şəkildə
təbliğat kampaniyası aparılmış və
nəticədə, mənfi ictimai fikir formalaşdırılmışdır. 1986-cı ilin fevral
ayında ermənilər SSRİ-də irəli
sürülən “aşkarlıq” və “demokratiya”
ideyalarından sui-istifadə edərək,
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) mərkəzində
– Xankəndidə tarix və mədəniyyət
abidələrini qoruyan “Krunk” adlı
təşkilat yaratdılar. Ancaq sonradan
məlum oldu ki, “Krunk” sözü rus
dilində “Комитет Революционного
Управления Нагорного Карабаха”
sözlərinin baş hərflərindən yaranmışdı. Təşkilatın əsas məqsədi
isə tarixi abidələri qorumaq deyil,
DQMV-ni Ermənistana birləşdirməyə
nail olmaq idi.
Artıq 1987-ci ilin iyun-iyul
aylarında ermənilər Xankəndinin
küçələrində Dağlıq Qarabağı
Ermənistana birləşdirmək üçün
təbliğat apararaq, bu istiqamətdə
vərəqələr yayırdılar. Ayrı-ayrı adamların İttifaq rəhbərliyinə yazdıqları
məktublar artıq bu dövrdə müxtəlif
kollektivlərdən imzalar toplanması
kampaniyasına çevrildi və ərazi
iddialarının yeni mərhələsinin
təməli qoyuldu. Bu hərəkatın
əsas aparıcı qüvvəsi olan “Krunk”
təşkilatı da gizli, eyni zamanda,
geniş fəaliyyət göstərirdi. İlin ikinci
yarısında Yerevandan müntəzəm
olaraq Xankəndinə gələn emissarlar
ermənilər arasında fəal iş apararaq,
xüsusi imzalar toplamaqla Dağlıq
Qarabağın Azərbaycandan ayrılaraq
Ermənistana birləşmək ideyasını
təbliğ edirdilər. Eyni zamanda,
1988-ci il yanvarın 25-də ermənilərin
azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinə
basqınları nəticəsində Ermənistan
SSR-in Qafan və Mehri rayonlarından qovularaq didərgin salınmış
ilk yüzlərlə azərbaycanlı qaçqın
Azərbaycana gəldi. Yanvar-fevral
aylarında Ermənistan SSR-dən
zorla qovulmuş 4 min nəfərdən
çox azərbaycanlı Azərbaycana
gələrək, əsasən, Sumqayıtda
məskunlaşdılar.
Ermənistanın Azərbaycana ərazi
iddiaları və hərbi təcavüzü necə
başladı? Hadisələrin qarşısını almaq
olardımı? XX əsrin sonlarında birbaşa sovet rəhbərliyinin ermənilərə
açıq himayədarlığı sayəsində
Dağlıq Qarabağın məqsədyönlü
şəkildə Azərbaycandan ayrılması,
Ermənistana birləşdirilməsi üçün
planlı addımlar atıldı.
1988-ci il fevralın 8-də erməni
millətçiləri Xankəndidə DQMV-nin
Azərbaycan SSR-dən Ermənistan
SSR-in tərkibinə verilməsi tələbi
ilə yeni imza toplanması kampaniyasına başladılar. Fevralın 12-də
DQMV-də gizli fəaliyyət göstərən
millətçi “Krunk”un təşkilatçılığı ilə
ermənilər DQMV-nin Ermənistana
birləşdirilməsi tələbi ilə ilk mitinq keçirdilər. Fevralın 18-də
M.Qorbaçovun SSRİ-də milli münasibətlər məsələsinə yenidən
baxılmasının vacibliyini bildirməsi

vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Bu
çıxışdan istifadə edən ermənilər fevralın 20-də DQMV Xalq Deputatları
Sovetinin XX çağırış növbədənkənar
sessiyasında “DQMV-nin
Azərbaycan SSR tərkibindən
Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi
haqqında Azərbaycan SSR və
Ermənistan SSR Ali Sovetləri
qarşısında vəsatət qaldırmaq
barədə” qərar qəbul etdilər. Qeyd
etmək lazımdır ki, fevralın 22-də
bu qeyri-qanuni qərardan 2 gün
sonra Xankəndi-Ağdam şose yolu
üstündə yerləşən Əsgəran qəsəbəsi
yaxınlığında ermənilərin açdığı atəş
nəticəsində Əli və Bəxtiyar adlı iki
azərbaycanlı gənc həlak oldu. İlk
qanı məhz ermənilər tökdülər.
1985-1991-ci illərdə SSRİ DTK
sədrinin birinci müavini işləmiş Filip
Bobkovun “DTK və hakimiyyət”
adlı kitabında əsaslı faktlar vardır.
F.Bobkov bu barədə yazır: "Fakt
faktlığında qalır. İlk qurbanlar
azərbaycanlılar oldu. Münaqişənin
başlanmasında ilk qanı məhz
ermənilər tökdülər".
1988-ci il fevralın 26-da Sov. İKP
MK-nın Baş katibi Mixail Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan
zəhmətkeşlərinə (sonuncu ifadə
olduğu kimi verilmişdir – müəllif )
müraciəti münaqişənin tezliklə həll
olunacağına olan ümidləri bir qədər
də azaltdı. Müraciətdə deyilirdi: “Bu
muxtar vilayətin Azərbaycan SSR-in
tərkibindən Ermənistan SSR-in
tərkibinə keçməsi məsələsi qaldırılmışdır...Biz müxtəlif ideyaların
və təkliflərin açıq müzakirəsindən
boyun qaçırmağın tərəfdarı deyilik”. Müraciətdə ermənilərlə yanaşı, azərbaycanlılar da şüurlu və
məsuliyyətli olmağa çağırılırdı.
Elə həmin gün Qarabağ
hərəkatının ideoloqlarından
olan qatı millətçi və Azərbaycan
xalqının əleyhinə çıxışları və
əməlləri ilə “seçilən” Z.Balayanı və

vəd verərək demişdir: “Biz bu
məğlubiyyəti qələbəyə çevirməliyik”.
F.Bobkov bu görüşlə bağlı
“DTK və hakimiyyət” adlı kitabında yazır ki, bu görüşlərin nə üçün
lazım olduğunu demək çətindir. Nə
üçün Moskvada ancaq erməniləri
qəbul etmişdilər? Bu, açıq-aşkar,
nümayişkəranə tərəfkeşlik nəyə
lazım idi? ...Azərbaycanlılarda
hakimiyyətin bu hərəkətləri nəinki
təəccüb doğurdu, hətta onlarda
belə hiss yaratdı ki, onları satıblar. Ermənilər isə sevinirdilər,
həm də Moskvadan qayıdan
S.Kaputyan və Z.Balayan birmənalı
olaraq birdirmişdilər ki, Qara-

S.Kaputikyanı Moskvada əvvəlcə
A.Yakovlev, sonra isə Baş katib
M.Qorbaçov qəbul etdi. Qəbulda
M.Qorbaçovun müşavirlərindən biri
Georgi Şahnazarov da iştirak edirdi.
Tomas de Vall “Qara bağ” kitabında yazır: “Moskvadan qayıdan
Silva Kaputikyan televiziya ilə, Zori
Balayan isə mitinqdə çıxış edərək
kütləvi mitinqləri bir ay müddətində
təxirə salmağın vacibliyini bildirdilər.
Silva Kaputikyan isə ermənilərə

baş verən ilk 2 gün ərzində baş prokurorun müavini öldürülənlərin etnik
mənsubiyyətini bildirməmişdi.
Aleksey Zveryev “Qafqazda
mübahisəli sərhədlər. Qafqazda etnik münaqişələr, 1988-1994-cü illər”
əsərində yazır: “SSRİ baş prokurorunun müavini A.Katusov fevralın
27-də Mərkəzi televiziya ilə çıxış
edərək milli mənsubiyyəti vurğulayaraq iki azərbaycanlı gəncin qətlə
yetirilməsi haqda məlumat verdi.

2019-cu ilin noyabrında Azərbaycan
Prezidenti Sumqayıtın 70 illik yubileyi
ilə əlaqədar şəhərimizdə keçirilən
tədbirdəki çıxışında 1988-ci ildə burada
törədilmiş erməni təxribatına diqqəti
cəlb edərək bildirmişdir ki, həmin
hadisələr erməni millətçilərinin əməlləri
idi. İllərdir ki, onlar Sumqayıt şəhərinə
qara yaxmaq, ləkə vurmaq istəyirlər.
Sumqayıt hadisələri Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
qoparılmasına və keçmiş SSRİ-nin dağılmasına təkan
verəcək vasitələrdən biri kimi düşünülmüşdü.
Ayyarımlıq Vətən müharibəsində
işğalçıların “böyük Ermənistan”
ideyasının yerlə-yeksan edilməsi,
doğma Qarabağımızın zəbt olunmuş torpaqlarının xilası ermənilərin
bütün niyyətlərini puça çıxartdı.
Onlar Sumqayıtdan əvvəl və sonra
törətdikləri pisliklərin bədəlini artıqlaması ilə ödəməli oldular. Amma
yenə də bədnam bir millətlə qonşu
olduğumuzu unutmamalı, hər zaman ayıq-sayıq olmalıyıq.
Mən uzun illərdən bəri Sumqayıtda yaşayan bir müəllim kimi, daim
bu şəhərin ictimai-siyasi həyatında
yaxından iştirak etmişəm. Yarım
əsrdən çoxdur ki, bu şəhərdə pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. İnamla
deyə bilərəm ki, sovet dönəmində
Sumqayıt, sözün əsl mənasında,
beynəlmiləl bir şəhər olub və burada
milli zəmində hansısa bir hadisənin
baş verməsi absurd idi. Özüm də
əslən Sisyandan olduğum üçün
Sumqayıt hadisələrini törətmiş
ermənilərin necə ikiüzlü, xain,
nankor olduqlarından xəbərdaram.

Hamısı arxadan kürəyə bıçaq saplamağın ustasıdır.
Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımıza qarşı vəhşi şovinist hərəkətlər
törədilməsi ilə paralel olaraq
Sumqayıtda təhrikçi qüvvələr peyda
olmuşdu. Onlar Qərbi Azərbaycanın
müxtəlif rayonlarından gəldiklərini,
orada azərbaycanlılara amansız
divan tutulduğunu, qızların zorlandığını, qocaların, ağbirçəklərin
döyülərək öldürüldüyünü Sumqayıt
Şəhər Partiya Komitəsinin böyür-başında, kolxoz bazarının və univermağın ətrafında bol-bol toplaşan
sakinlərə bildirir və aranı qızışdırırdılar. Nəticədə getdikcə gənclərimizdə
intiqam hissləri alovlanırdı.
Bəs,1988-ci ilin fevral ayında milli zəmində təxribat üçün
niyə məhz Sumqayıt seçilmişdir?
Görünür, çoxmillətli bir şəhər
olduğu üçün diversiya və qətllərin
təşkilatçılarının niyyətlərinə uyğun
gəlirmiş. Bir də ki, o dövrdə artıq
respublikada, o cümlədən də Sumqayıtda əhali arasında rəhbərlikdən

XX əsrin sonlarında Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
ayrılmasını, tarixən Ermənistan ərazisində yaşayan
azərbaycanlıların doğma torpaqlardan zorakılıqla və
kütləvi qovulmasını, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzünü və işğalçılıq siyasətini həyata keçirmək məqsədi
ilə atacaqları zorakı metodlarını “əsaslandırmaq” məqsədilə
anti-Azərbaycan kampaniyasını həyata keçirən bədnam qonşu
dövlətin rəhbərliyi, erməni millətçiləri, siyasi ideoloqları və
terror təşkilatları 80-ci illərin ikinci yarısında fəaliyyətə başladılar. Məhz Sumqayıt hadisələri də erməni millətçilərinin
Dağlıq Qarabağı işğal etmək üçün Ermənistan xüsusi xidmət
orqanları və SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən
təşkil edilmiş xüsusi bir plan olmuşdur. Bu hadisələr
ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını zəbt etmək üçün hələ
xeyli əvvəl başladıqları planın ideoloji əsaslarını qoymaqla
sonradan siyasi-hərbi mərhələyə keçidin başlanğıcı oldu.
bağ münaqişəsində Qorbaçov
ermənilərin tərəfindədir”.
Bir gün sonra, yəni fevralın 27də SSRİ baş prokurorunun müavini
Aleksandr Katusev gözlənilmədən
Mərkəzi televiziya və Azərbaycan
radiosu ilə çıxış edərək, Əsgəranda
həlak olan iki nəfərin milliyyətini
hadisədən 5 gün sonra açıqladı.
Niyə məhz Sumqayıtda iğtişaşlar
başlayan gün bu məlumat təcili
ictimaiyyətə çatdırıldı? Amma hadisə

Bu çıxış mümkündür ki, katalizator
rolunu oynadı”.
F.Bobkovun bu görüşlə bağlı
öz kitabında Sumqayıt hadisələri
haqqında da maraqlı faktlar vardır.
Heç şübhəsiz ki, 1988-ci il fevralın
27-29-da Sumqayıtda əvvəlcədən
hazırlanmış plan üzrə törədilən iğtişaş həmin dövrdə həyata keçirilən
məqsədyönlü təxribatların kulminasiyası idi. Baş katib M.Qorbaçovun
S.Kaputikyanla Z.Balayanı qəbul
etməsi və Əsgəranda öldürülənlərin
məhz azərbaycanlı olmaları haqda
rəsmi məlumat qızışdırıcı təsir
göstərdi.
İğtişaşlardan bir neçə gün
əvvəl 100-dən çox saqqallı və
qara gödəkçəli erməni millətindən
olan təxribat qrupu Sumqayıta
göndərilmişdi. Onlar şəhərin “Dalğa”
və “Sumqayıt” mehmanxanalarında yerləşdirilmişdi. Şərti olaraq
“Nalyotçik” adlandırılan qrupun
üzvləri fevralın 27-də küçələrə
çıxaraq, əhali arasında milli zəmində
iğtişaşların həyata keçirilməsi üçün
iş aparmağa başladılar. Halbuki
hadisələr ərəfəsində və hadisələr
baş verən gün Sumqayıt şəhərində
və ətrafında SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları və ordu
birləşmələrinin kifayət qədər canlı
qüvvəsi və texnikası olsa da, onlar
tərəfindən vəziyyətin nəzarət altına
alınması üçün vaxtında qabaqlayıcı
tədbirlər görülmədi. Niyə? Bu sual
indi hamıya gün kimi aydındır. Etnik
təmizləmə və soyqırımı siyasətini
həyata keçirmək üçün məqsəd
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
ayrılaraq Ermənistana birləşdirmək
ideyasını hərbi vasitələrlə reallaşdırmaq, eləcə də Ermənistandan
azərbaycanlıları zorakılıqla deportasiya etmək idi.

Bakının 25 kilometrliyində
yerləşən, çoxmillətli Sumqayıt
şəhərinin əhalisi 1988-ci ildə
258.200 nəfər təşkil edirdi. Sumqayıtın iri sənaye, mədəniyyət, elm
mərkəzinə çevrilməsində keçmiş
SSRİ-nin müxtəlif regionlarından
gəlmiş xalqların nümayəndələrinin
xidmətləri vardı. Bu şəhər
əhalisinin milli tərkibində də özünü göstərmişdir. Belə ki, 1959-cu
ildə burada 10-dan artıq millətin
nümayəndələri yaşayırdısa, 1970ci ildə onların sayı 15-ə, 1979-cu
ildə 77-yə, 1989-cu ildə isə 81-ə
çatmışdı. Buna baxmayaraq şəhər
əhalisinin mütləq əksəriyyətini
azərbaycanlılar təşkil edirdi. 1979cu ilin əhali siyahıyaalınmasının
nəticələrinə görə azərbaycanlılar
ümumi şəhər əhalisinin 68,8 faizini,
ruslar 18 faizini, ermənilər 6,7 faizini
təşkil edirdi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu dövrdə Ermənistandan
qovulan azərbaycanlıların bir
qismi Sumqayıta üz tutmuş, burada
məskunlaşmışdı. O zamanadək
Ermənistanın 20 rayonundan təkcə
Sumqayıta 18 min 330 nəfər qaçqın
və ya 3030 ailə gəlmişdi. Sıralarında
4 rus ailəsinin olduğu qaçqınların
çoxu küçələrdə evsiz-eşiksiz qalmışdı.
Yaranmış gərgin şəraitdə,
ermənilər tərəfindən qabaqcadan
hazırlanmış plan əsasında və
onların bilavasitə iştirakı ilə fevralın
28-29-da Sumqayıtda baş verən
kütləvi iğtişaşlar nəticəsində 26
erməni, 6 azərbaycanlı qətlə yetirildi. Bədən xəsarəti alan 198 nəfərin
87 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirildi.
60 mənzil qarət edildi,14 avtomaşın
yandırıldı, 8 avtomaşın zədələndi,
16 ticarət obyektinin şüşələri qırıldı.
Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyinin 17 avtomaşını əzildi.
O zaman SSRİ Prokurorluğunun
ilkin istintaq-əməliyyat qrupunun
üzvü olmuş Vladimir Kaliniçenko
və digərləri çıxış edərək Sumqayıt hadisələrinin erməni lobbisinə
xidmət edən SSRİ rəhbərliyinin
sifarişi ilə SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsi tərəfindən təşkil olunduğunu, bu səbəbdən də iğtişaş-

ların təşkilatçılarından heç kimin
məsuliyyətə cəlb olunmadığını
bildirmişdir.
Ermənistan və erməni lobbisi dairələri tərəfindən Sumqayıt
hadisələri qəsdən Azərbaycana
qarşı təbliğat və dezinformasiya
məqsədilə istifadə edilsə də, sonradan Azərbaycan dövlətinin həyata
keçirdiyi tədbirlər, aparılmış obyektiv və faktlara söykənən istintaq
materialları ilə həmin iğtişaşların
məhz erməni millətçilərinin və
onların havadarlarının öz məkrli
niyyətlərinə nail olmaq məqsədilə
təşkil edilərək törədilməsi kifayət
qədər və təkzibedilməz faktlarla
sübuta yetirilmişdir.
Belə ki, Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
əməkdaşlarından ibarət istintaqəməliyyat qrupu tərəfindən Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar istintaq
zamanı müəyyən edilmişdir ki,
1988-ci il fevralın 28-29-da Sumqayıtda baş verən hadisələrin kökündə
“Krunk” və “Qarabağ” təşkilatlarının
erməni millətçi hərəkatı üçün vəsait
topladığı, ümumi büdcəyə pul
ödəməyənləri isə cəzalandırmaq
qərarına gəldikləri, elə məhz buna
görə də Sumqayıtda evlərinə hücum
edilən ermənilərin məhz “Krunk”
təşkilatına pul ödəməyən ermənilər
olmaları haqda fikirlər təsdiqini
tapmışdır.
Bununla yanaşı, istintaqla
1988-ci ilin yanvar-fevral aylarında ermənilər tərəfindən Sumqayıt
şəhərindəki əmanət kassalarından
əmanətlərin kütləvi şəkildə çıxarılması müəyyən olunmuşdur. 1988-ci
ilin yanvar-fevral aylarında, yəni,
Sumqayıtda kütləvi iğtişaş baş
verməzdən əvvəl şəhərdə fəaliyyət
göstərən 14 əmanət kassasından milliyyətcə erməni olan 84
əmanətçi tərəfindən 143 min 64 rubl
məbləğində əmanətlər götürülmüş
və həmin aylarda şəhərdə fəaliyyət
göstərən poçt bölmələrindən
Ermənistanla çoxsaylı telefon danışıqları aparılmış, pul köçürmələri
edilmişdir. Faktlar sübut edir ki,
törədilmiş talanlar təsadüfi olmamışdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, talanlar
başlamazdan əvvəl şəhərdə yaşayan imkanlı ermənilərin əksəriyyəti
Sumqayıtı tərk etmiş, şəhərdə qalan
imkansız ermənilərin bəziləri zərər
görmüşdülər. Erməni millətçilərinin
tarixində ermənilərin bu üsuldan
istifadə etdikləri haqqında kifayət
qədər tutarlı faktlar mövcuddur.
Yəni Sumqayıtda da baş verəcək
hadisələr əvvəlcədən planlı şəkildə
hazırlanmış və yerli ermənilər
xəbərdar edilmişdi.
Bununla yanaşı, baş vermiş
talan və qətllərdə erməni millətindən
olanlar xüsusi tapşırıqla “fəallıq”
göstərmiş, öz millətindən olanlara
qarşı amansızlıq etmişlər. Sonradan istintaqla müəyyən edilmişdir
ki, iğtişaşların təşkilatçılarından biri
milliyyətcə erməni Eduard Qriqoryan
olmuşdur. Belə ki, istintaq materiallarının araşdırılması zamanı bir
sıra mühüm məqamlar ortaya çıxdı.
Sənədlər təsdiq edir ki, Eduard
Qriqoryan və onun rəhbərlik etdiyi
qrup iğtişaşlar zamanı daha çox
qəddarlıq edərək 6 ermənini qətlə
yetirmişdir.
Erməni millətindən olan Sumqayıt şəhər sakinlərinin öldürülməsinə
görə məhkum olunmuş Eduard
Qriqoryan 1989-cu il dekabrın 22-də
hökm oxunduqdan sonra – SSRİ
mövcud olduğu zaman – 1991-ci
il avqustun 26-da Yerevan şəhər 1
saylı istintaq təcridxanasına köçürülmüş, sonradan azadlığa buraxılmış
və hazırda Ermənistanın xüsusi
xidmət orqanlarının himayəsi altında
üçüncü ölkənin ərazisində yaşamaqdadır.
Qeyd etmək vacibdir ki, istintaq
qrupu tərəfindən toplanmış materialların qiymətləndirilməsi və təhlili
təsdiq edir ki, Sumqayıtdakı iğtişaş
Azərbaycana qarşı Ermənistan
xüsusi xidmət orqanları və SSRİ
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi
tərəfindən təşkil edilmiş xüsusi bir
plan olmuşdur. SSRİ dövründə
foto-video çəkilişə xüsusi nəzarət və
senzura tətbiq olunmasına baxmayaraq, Sumqayıt hadisələrinin
əvvəlindən axırınacan foto-video
çəkilişi aparılmış və Mərkəzi televiziya vasitəsilə erməni mənşəli Henrix
Borovikin aparıcısı olduğu “Vzqlyad”
adlı proqramda iki dəfə göstərilmiş,
sonra isə SSRİ ərazisindən çıxarılaraq erməni lobbi təşkilatları
vasitəsilə anti-Azərbaycan kampaniyasının tərkib hissəsi kimi dünyada
yayılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt
hadisələrini təhlil edərək demişdir:
“Heç kim üçün sirr deyil ki, Sumqayıt hadisələrini erməni millətçiləri
törətmişdilər. Bu, onların təxribatı
idi və orada ən çox qəddarlıq
göstərən erməni millətindən
olanlar idi. Məqsəd də aydındır
ki, bu hadisədən istifadə edib
Azərbaycana qarşı əsassız iddialar irəli sürülsün və ondan sonra
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı
əsaslandırılsın”.

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının
professoru, siyasi elmlər
doktoru

Sumqayıt hadisələrinin canlı şahidiyəm
müəyyən narazılıqlar vardı. Qorbaçov hökuməti Azərbaycanda
rəhbərliyə ermənipərəst adamları yerləşdirmişdi. Buna görə də
Azərbaycan xalqında respublikanın
rəhbər şəxslərinə qarşı nifrət yaranmışdı. SSRİ DTK-sından “xeyir-dua”
alan ermənilər Azərbaycan xalqının
bu narazılığından istifadə edərək
məhz Sumqayıtda təxribata əl
atdılar.
Talan “teatrı” üçün bu şəhərin
seçilməsinin bir səbəbi də o idi
ki, burada Azərbaycanın müxtəlif
rayon və şəhərlərindən minlərlə
dəliqanlı gənc var idi. Onlar ataana himayəsindən kənarda olan
və özlərini göstərməyə meyilli,
necə deyərlər, tez qızışan cavanlar idi. Bundan başqa, həmin vaxt
Sumqayıtda şərti cəza almış 20
minədək dustaq da yerləşdirilmişdi.
Bədxahlarımız yaxşı bilirdilər ki,
təxribat baş versə, Sumqayıt “uşaqları” dərhal ön cərgələrdə olacaqlar.
Sumqayıtın 3-cü mikrorayonunda mənzil istismar sahəsinin pasport
qeydiyyatçısı olan Laura Lalayan
“Krunk” təşkilatına üzv olmayan
və maliyyə yardımı göstərməyən
ermənilərin adlarının qarşısına
qara xətt qoyaraq, siyahını təxribatı
icra etmək tapşırığı almış Eduard
Qriqoryana təqdim etmişdi. Heç kəs
fərqinə varmırdı ki, niyə dağıdıcı
dəstəni arxasınca aparan Qriqoryan
hansısa binanın 1-ci mərtəbəsindəki

erməniyə toxunmurdu, lakin 2-ci,
yaxud da 3-cü mərtəbədəki erməni
sakinləri hədəf seçirdi, məhz onlara
divan tutur, öldürür və ya öldürtdürürdü. Çünki 1-ci mərtəbədəki
erməni “Krunk” cəmiyyətinin üzvü idi
və Ermənistanın mənafeyini müdafiə
edirdi. Lakin öldürülən ermənilər
siyasət meydanından uzaq idilər və
"Krunk"a üzvlük haqqı ödəmirdilər.
Öldürülmüş 80, 82 yaşlı erməninin
siyasət nəyinə gərəkdi ki?
Sumqayıtdakı mitinqlərdə
təxribatçı çıxışlar edənlərin kimliyi də sonradan bizə məlum oldu.
Hadisələr davam edərkən baş
verənlərin görüntüləri dünyanın
müxtəlif ölkələrində yayılmışdı.
Evlərin damına kameralar quraraq,
hadisələri lentə alırdılar.
Hadisələr zamanı “kapitan”
rolunu oynayan Qriqoryanı mən də
tanıyırdım. “Paşa” ləqəbi ilə çağrılırdı. Dəfələrlə həbsdə yatmışdı. Buna
görə də xüsusi xidmət orqanları onu
ələ almışdı. Proseslər isə gizli gedirdi. Heç kəs Qriqoryanın niyyətindən
xəbərdar deyildi. 3-cü mikrorayonda,
avtovağzal ərazisində hadisələr
başlananda Qriqoryan ön cərgədə
dayanmışdı. Ünvanlara həmlələr
zamanı da “flaqman” o idi.
Deyə bilərsiniz ki, Qriqoryan
erməni soyadıdır. Azğınlaşan
kütlə isə onun, yəni bir erməninin
təxribatçı fikirlərinə inanaraq
hərəkət edirdi. Məsələ onda idi ki,

həmin vaxt bizdə beynəlmiləlçilik
əhval-ruhiyyəsi hökm sürürdü.
Yəni Sumqayıt 80-dən çox millətin
nümayəndələrinin yaşadığı bir
sənaye şəhəri idi. Bəlkə də onun
arxasınca gedən gənclərin çoxu
Qriqoryanın erməni olduğundan
xəbərsiz idi. Azərbaycan dilini elə
gözəl bilirdi ki, adam mat qalırdı. Hətta bir dəfə söhbət edəndə
o, “filankəs mısmırığını salladı”
şəklində bir cümlə işlətmişdi. Heç
azərbaycanlıların bəziləri “mısmırıq” sözünün mənasını bilmirlər.
Ləqəbi də “Paşa” olduğuna görə
heç bir şübhə yaratmırdı. Onun
arxasınca gedən gənclərimiz Sumqayıt zavodlarında fəhlə işləyən
və siyasətdən uzaq adamlar idilər.
Elə bizim özümüz də ilk əvvəl
gedən proseslərdən xəbərsiz idik.
Hadisələrin məkrli bir ssenari olduğu
ağlımıza da gəlməzdi.
İsrailə köçmüş bir bakılı TelƏvivdə çıxan “Kruq” qəzetində
dərc etdirdiyi “Bakı gündəliyi”ndə
yazırdı: “Keçmiş həmvətənim
olan qadın etiraf edirdi ki, Sumqayıt azərbaycanlıların erməniləri
qəhrəmancasına qoruduqları
şəhərdir. Qətllərə, əlbəttə, ermənilər
rəvac vermişdilər. Tutulanların işinə isə qəsdən Rusiyanın
məhkəmələrində baxılıb ki, çirkin
niyyətlər ört-basdır edilsin”. İsveçdə
yaşayan erməni siyasi xadim
və yazıçı Vaqe Avetyan özünün

sensasion fikirlərilə soydaşlarının
iç üzünü ortaya qoyub. Sumqayıt
hadisələrinin ildönümü ərəfəsində
o bildirib ki, həmin dövrdə yaşanan hadisələri azərbaycanlılar
deyil, SSRİ rəhbərliyinin köməyi
ilə ermənilər həyata keçiriblər.
“Ermənilər Qarabağı qonşularından
alıb dünyaya göstərmək istədilər ki,
necə ağıllı, qədim keçmişə malik
xalqdırlar. Eləcə də demək istədilər
ki, azərbaycanlılar necə pis xalqdır”,
-deyə erməni yazıçı bəyan edib.
Unuda bilmirəm ki, günahı
olmayan adamlara Sumqayıt
hadisələrinə görə cəzalar kəsdilər.
İstintaq qanuna zidd formada aparıldı. Hadisələrin əsas təşkilatçısı
bir tərəfdə qaldı, Moskvada Əhməd
Əhmədova ölüm hökmü oxundu.
Əhmədi də yaxşı tanıyırdım. Onun
haqqında məqalə də yazmışam.
Sonradan ata-anası ilə həmsöhbət
olduq. Valideynləri bildirirdi ki,
Əhməd müharibədən, dava-dalaşdan uzaq insan idi. O zaman
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında
çalışan Xalq artisti Afaq Bəşirqızı
ilə bağlı da əsassız iddialar qaldırılmışdı. Mən özüm 9 dəfə prokurorluğa çağırılmışdım. Dostlarım
mənə əvvəlcədən demişdilər ki,
kitablarımın hamısını gizlədim.
Çünki adım təhrikçi millətçilər siyahısına düşmüşdü. Əvvəlcə direktor
işlədiyim məktəbə, sonra evimə
gəlib yoxlama apardılar. Təsadüfən

evimizdə yun darağı tapmışdılar.
Məsələni qəlizləşdirərək həmin
darağın silah məqsədilə istifadə
oluna biləcəyindən şübhələnməyə
başladılar. Yoldaşım dərhal içəri
yun gətirərək daramağa başladı ki,
həmin əşya silah deyil, bu məqsəd
üçün istifadə olunur. Elə şeirlərim
vardı ki, ələ keçsəydi, mənə də
millətçi damğası vurula bilərdi.
Sumqayıt hadisələrindən sonra
bir çox vətənpərvər insan incidildi,
hamısına millətçi damğası vurdular.
Əgər Sovet İttifaqı dağılmasaydı,
bəlkə də o “xəmir” hələ çox su
aparacaqdı.
Haqq nazilsə də, üzülməz. Bu
gün müzəffər Ali Baş Komandanımız
İlham Əliyevin qətiyyəti, qəhrəman
Milli Ordumuzun hünəri sayəsində
dünya erməniliyi və onun qonşu torpaqlarını ələ keçirmək niyyətləri tam
iflasa uğrayıb. Amma yenə də başlarına gələnlərdən ibrət dərsi almır,
imkan düşdükcə dövlətimizi gözdən
salmaq, Silahlı Qüvvələrimizi aşağılamaq cəhdində bulunur, Qarabağda
dinc erməni əhalisinin incidildiyi
barədə yalanlar uydurur, hətta 33 il
öncə özlərinin törətdikləri Sumqayıt
hadisələrini öz xeyirlərinə gündəmə
gətirirlər.
Bəlkə Azərbaycanın “dəmir yumruğu” onlara azlıq edib?

Əvəz Mahmud LƏLƏDAĞ,
Sumqayıt Dövlət
Universitetinin müəllimi,
şair-dramaturq
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Görkəmli sərkərdə Akim Abbasovun xatirəsi yad edilib

Müdafiə Nazirliyinin bir qrup hərbi qulluqçusu
Birinci Fəxri xiyabana gedərək görkəmli hərbi və ictimaisiyasi xadim Akim Əli oğlu Abbasovun məzarını ziyarət edib
və Müdafiə Nazirliyinin adından çələng qoyublar.
Nazirlikdən verilən məlumatda bildirilir
ki, general-mayor A. Abbasovun xatirəsi
ehtiramla yad edilib, onun nəsillərə örnək
olan mənalı ömür və döyüş yolu barədə
ətraflı məlumat verilib. Nəzərə çatdırılıb ki, Akim Abbasov 1911-ci il mayın
25-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nəzərabad (Dəmirzindan) kəndində anadan
olub. Valideynlərini erkən itirdikdən sonra
uşaq evində tərbiyə alıb və gənc yaşlarından
taleyini hərbi peşəyə həsr edib. O, Zaqafqaziya hərbi hazırlıq məktəbini, Zaqafqaziya
Quru Qoşunları hərbi kursunu bitirib. 77-ci
diviziyada dağ-atıcı taqım, dağ-atıcı alay
komandiri, diviziyanın əməliyyat şöbəsi və
qərargahının rəisi vəzifələrində xidmət edib.
Böyük Vətən müharibəsinin ilk
günlərindən Cənub-Qərb cəbhəsində
döyüşlərə qatılıb, xüsusilə Donbas
yaxınlığında özünü gorxmaz, igid və
şücaətli qəhrəman kimi göstərib. Qafqazın müdafiəsində 402-ci Azərbaycan atıcı
diviziyasının alay komandiri kimi fərqlənib
və qarşıya qoyulan vəzifələrin öhdəsindən
layiqincə gəlib. Cənub, Cənub-Qərb, Şimali
Qafqaz və başqa cəbhələrdə Akim Abbasovun komandanlıq etdiyi hərbi hissələrin
döyüşçüləri düşmənə ağır itkilər verib.
1942-ci ildə “Qızıl Əsgər” qəzeti
Ukrayna cəbhəsindən yazırdı: “Abbasov
yoldaşın hissəsi bir neçə gün ərzində 34 kilometr irəliləmişdir. 4 yaşayış məntəqəsini,
2 müqavimət məntəqəsini düşməndən azad
etmiş, almanların 79 tankını, 3 avtomobilini, 2 radiostansiyasını məhv etmişdir”.
Müharibədən sonra M.V.Frunze adına
Hərbi Akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə
bitirib, 1957-ci ildə ona “general-mayor” ali
hərbi rütbəsi verilib və bu rütbədə 12 ildən
çox diviziyalara komandirlik edib.
İstefaya buraxıldıqdan sonra Avtomobil
nəqliyyatı nazirinin müavini, Azərbaycan
Respublikası Sülhü Müdafiə Komitəsində
məsul katib, Bakı Müharibə Veteranları

 Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərinə göndərilməsi
halları ilə bağlı məlumat yayıb.

Komitəsinin sədri vəzifələrində çalışıb, üç
çağırış respublika Ali Sovetinə deputat seçilib. Onun döyüş rəşadəti və əmək xidmətləri
2 “Qırmızı Bayraq”, 2 “Qırmızı Ulduz”,
1-ci dərəcəli “Böyük Vətən müharibəsi”,
“Şərəf nişanı” ordenləri və çoxlu medallarla
qiymətləndirilib.
Müdafiə Nazirliyinin İdarə rəisi general-mayor Rasim Əliyev bu gün xalqımızın
general oğlu Akim Abbasovun məzarını qalib ölkənin vətəndaşı, qalib ordunun zabiti
kimi ziyarətə gəldiklərindən qürurla danışaraq deyib: “2020-ci ilin sentyabr ayının 27də “Dəmir Yumruq” əməliyyatı ilə başlanan
44 günlük Vətən müharibəsində rəşadətli
Azərbaycan Ordusu Müzəffər Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında qələbə çaldı, tarixi torpaqlarımız
işğaldan azad olundu, respublikamızın
ərazi bütövlüyü bərpa edildi. Bütün bunlara
görə qəhrəman ata-babalarımıza, qalibiyyət
yürüşündə bizə örnək olan, zəfər yolumuza
nur saçan igid sərkərdələrimizə borcluyuq.
Ataların yolu oğulların yoludur və biz atababalarımızın qəhrəmanlıq ənənələrini bundan sonra da uğurla davam etdirəcək, müdrik Prezidentimizin, yenilməz və qətiyyətli
Ali Baş Komandanımızın əmrlərinə hər an
hazır olacağıq”.
General-mayor A.Abbasov haqqında
bir neçə kitabın müəllifi Əməkdar incəsənət
xadimi, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü
polkovnik Abdulla Qurbani igid sərkərdə
haqqında xatirələrini bölüşüb: “1975-ci
ildən generalı tanıyırdım. Vətənpərvər,
xeyirxah bir ağsaqqal idi. Gənclərin hərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsində yaxından iştirak
edərdi. Son dərəcə nikbin və həyatsevər idi.
Ancaq 1990-cı illərin əvvələrində ölkədəki
özbaşınalıq, Bakıda baş verən qarşıdurmalar, vətəndaş itaətsizliyi səbəbindən general
böyük narahatçılıq hissi keçirirdi.
Erməni faşistlərinin 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalıda

törətdikləri vəhşiliklər, soyqırımı xəbəri
onu daha da sarsıtmışdı. Ertəsi gün o,
sədri olduğu Bakı Müharibə Veteranları
Komitəsinə gələrək veteranlarla görüşür,
SSRİ Sülhü Müdafiə Komitəsinin sədri,
dünyaşöhrətli şahmatçı Anatoli Karpova telefon açaraq qəzəblə tələb edir ki, Qarabağ
məsələsində o da mövqeyini bildirsin, haqqədaləti müdafiə etsin. Moskvada oturanları
başa salsın ki, Azərbaycan xalqı sülhsevər
xalqdır. Bu xalqın heç kimin torpağında
gözü olmayıb. İndiki Ermənistan dövlətinin
qurulduğu ərazilər də qədim Azərbaycan
torpaqlarıdır.
Həmin vaxt Sovet İttifaqı Qəhrəmanı,
akademik Ziya Bunyadov da generalın razılığı ilə Karpova bir neçə tutarlı söz deyir ki,
yuxarıdakılara – ermənilərə rəvac verənlərə
çatdırsın.
Nəinki azərbaycanlılara, eyni zamanda
insanlığa, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş
bu faciəyə dözməyən general fevralın 27-də
səhər saatlarında “Səbr etmək kifayətdir,
hamı bir amal uğrunda birləşsin, qeyrət
qılıncları qınından çıxsın. Vətənimiz
təhlükədədir, gətirin mənim qılıncımı,
mənim də atımı yəhərləyin. Erməni nə
karədir ki...”,- deyərək dünyasını dəyişib”.
Görkəmli hərbi xadimin ölümündən

Sərsəm xülyaların iflası
Sumqayıt hadisələri erməni təxribatının qanlı səhifəsidir
Yeri gəlmişkən, tarixçi və
konfliktoloqların tez-tez xatırlatdıqları
“erməni şizofreniyası” adlanan psixi
xəstəliyin nə zaman yarandığını və
haradan qaynaqlandığını öyrənmək üçün
bəzi internet resurslarına müraciət etməyi
qərara aldım. Məlum oldu ki, bu termini
elmi ədəbiyyatda ilk dəfə alman psixiatrı
Emil Krapelin (1896) təsvir etmişdir.
Qeyd olunur ki, əvvəllər irlandiyalı həkim
Katerina Kalbaunun (1872) habefreniya,
katatoniya, eləcə də Nyu-Yorkdan olan
həkim Kannan Manianın ( bəzi yazılarda
bu soyad Manyan kimi göstərilir) paranoid
adlandırdığı bu xəstəliyin adı məhz
erməni millətindən olan bir qrup xəstə
üzərində aparılan müşahidələrə əsaslanaraq
dəyişdirilmişdir. Həmin müşahidələr
təsdiqləmişdir ki, bu xəstələrdə müəyyən
müddətdən sonra ağıl zəifliyinin xüsusi bir
forması yaranır.
Bu müşahidələrinə əsaslanan
Krapelin adıçəkilən 3 xəstəlik növünə
ümumiləşdirilmiş bir ad – erməni
ağılzəifliyi (armenian dementia precox)
adı vermişdir. Krapelin bu ad altında
ümumiləşdirdiyi, əsas nəticəsi ağıl
zəifləməsindən ibarət olan bu xəstəliyin
əlamətlərini ətraflı təsvir etməklə bərabər,
həm də erməni şizofreniyasının müalicəsi
üçün xüsusi üsullara ehtiyac olduğunu
göstərmişdir.
Həmin materialda əlavə edilir ki, hələ
Krapelindən bir neçə il əvvəl tanınmış
rus psixiatrı Viktor Kandinski (1849) bu
xəstəliyi erməni idiofreniyası, Moskva
Universitetinin müəllimi Sergey Korsakov
isə (1854) diznoyya adlandırmışdır. O
vaxtlar bu məşhur psixiatrlar erməni
şizofreniyasının əsas simptomlarını özündə
birləşdirən xəstəliyin klinikasını təsvir
etmişlər. Bu əlamətlərə emosiya və iradənin
pozulması, nitqin əlaqəsizliyi, idiotizm
səciyyəli sayıqlamalar irəli sürülməsi,
insanları öldürmək, boğmaq, doğramaq
və işgəncə vermək istəyi aid edilə bilər.
Maraqlıdır ki, həmin əlamətlərin hamısı
təkcə Nikol Paşinyanda deyil, bütün
ermənilərdə var.
Qərəz, 1988-ci il fevralın son
günlərində Sumqayıtda məlum iğtişaşların
törədilməsinin müəllifləri bu iki amildən
– erməni ş izofreniyasından və ermənilərin
alətə çevrilmək keyfiyyətindən kifayət
qədər bəhrələnmişdilər.
Həmin hadisələr barədə olan

Məşhur amerikalı yazıçı və jurnalist, Nobel mükafatı laureatı Ernest Heminqueyin maraqlı fikirlərindən biri də belədir:
“Heç bir münaqişə və ya müharibə aydın səbəblə başlanmır.
Bu məqsədlə hərə bir bəhanə və yalan uydurur”. Həmin tezis
1988-ci ilin fevralında Azərbaycanın Sumqayıt şəhərində də öz
təsdiqini tapmışdı. Çünki ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi
iddialarını əsaslandırmaq üçün müəyyən səbəblər “yaradılmalı”
idi. SSRİ-nin müvafiq dövlət qurumları həmin səbəbləri məhz
ölkəmizin daxilində yaradırdılar. “Erməni xəstəliyi”nə mübtəla
olmuş bədnam qonşularımız isə tarixin bütün dönəmlərində
olduğu kimi, həmin proseslərdə də alət rolunu oynayırdılar.
rəsmi məlumatlarda oxuyuruq ki, bu
iğtişaşlar SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsinin erməni millətçiləri ilə birgə
Azərbaycana qarşı təşkil etdiyi və həyata
keçirdiyi təxribatların növbəti tərkib
hissəsi idi. Əsrlər boyu qonşuluqda
yaşayaraq, ölkəmizə qarşı məkirli planlar
quran, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı
və deportasiya siyasəti aparan erməni
millətçiləri həmin gün daha bir təxribata əl
atdılar. Diqqət yetirin. Yenə də layihənin
müəllifləri görünmür, ancaq xəstə və
icraedici ermənilər ortaya atılırdı.
Məqsəd isə dünya ictimaiyyətində
daha bir yanlış rəy formalaşdırmaq, antiAzərbaycan əhval-ruhiyyəsi yaratmaq
idi. Bu qanlı ssenari ilə guya ermənilərin
əzildiyi, haqlarının tapdalandığı dünya
ictimaiyyətinə təqdim edilməklə, əslində,
yeni bir mərhələdə azərbaycanlılara qarşı
həyata keçirilən soyqırımı, işğalçılıq

siyasətinin əsası qoyuldu. Ancaq
unudurdular ki, orta əsrlərdən fərqli olaraq,
XX əsrin sonlarında heç bir təxribatı dünya
ictimaiyyətindən gizlətmək mümkün deyil.
Sumqayıt hadisələrinin detallarını da
gizlədə bilmədilər. Bütün şahid ifadələri
Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçısının
erməni, iki dəfə məhkum edilmiş Eduard
Qriqoryan olduğunu sübut etdi. Məlum oldu
ki, Qriqoryan Sumqayıt hadisələri zamanı
beş ermənini şəxsən öldürüb. Bir sözlə,
Sumqayıtda etnik zəmində törədilən iğtişaş
həmin dövrdə bu sıradan olan məqsədyönlü
təxribatların kulminasiyası idi.
Ermənilərin və SSRİ DTK-sının
məhz Sumqayıtda fəallaşması da təsadüfi
deyildi. Belə ki, 1988-ci il fevralın 26-da
Sumqayıtın mərkəzi meydanı Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ regionunda ermənilər
tərəfindən iki gəncin öldürülməsinə
etiraz olaraq nümayişçilər tərəfindən

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Akademiyasına kursant qəbulu elan edilir
 Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin (FHN) Akademiyasına 2021-2022-ci tədris ili üçün
təhsilin bakalavriat səviyyəsinə kursant qəbulu elan edilir.
FHN-in mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Akademiyada “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
mühəndisliyi” və “Yanğın təhlükəsizliyi
mühəndisliyi” ixtisasları üzrə kadr
hazırlığı həyata keçirilir. Dövlət sifarişi
əsasında ödənişsiz əsaslarla əyani
şöbədə həyata keçirilən təhsilin

müddəti dörd ildir. Tədris Azərbaycan
dilində aparılır.
Akademiyada müasir avadanlıqla
təchiz edilmiş təlim qurğuları, ixtisaslaşdırılmış auditoriyalar, laboratoriyalar, xüsusi fənn kabinetləri kursantların
istifadəsindədir.
FHN Akademiyasına qəbul olan

XİN: Ermənistan hərbçilərinin Azərbaycan
ərazilərinə qanunsuz şəkildə göndərilməsi
birgə Bəyanatın kobud şəkildə pozulmasıdır

şəxslər təhsil müddətində yemək,
xüsusi geyim forması və yataqxana ilə
təmin olunur, təqaüd alırlar.
Akademiyanın məzunlarına
seçdikləri ixtisasa uyğun bakalavr
ali peşə-ixtisas dərəcəsi, hərbi və
ya xüsusi rütbələr verilməklə, onlar
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumlarında müvafiq vəzifələrə təyin edilirlər.
Namizədlər boyu 170
santimetrdən az olmayan, tam orta
təhsilli və ya tam orta məktəbin bura-

xəbər tutan ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan ziyalılarından və ağsaqqallarından
ibarət nümayəndə heyətini onun dəfnində
iştirak etmək üçün Bakıya göndərir və
ailəsinə sonsuz kədər hissi ilə başsağlığı
verir.
A.Qurbani qeyd edib ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev
A.Abbasovun xidmətlərini həmişə yüksək
qiymətləndirir və onun Azərbaycanın hərb
tarixində müstəsna yeri olduğunu dəfələrlə
qeyd edirdi. Heydər Əliyevə görə, atalarımızın, babalarımızın, əcdadlarımızın
qəhrəmanlıq nümunələri bu gün də,
gələcəkdə də müstəqil Azərbaycanı qoruyub
saxlamaqda, onun müstəqilliyini əbədi
etməkdə bizim üçün örnək olmalıdır. Bizim
Həzi Aslanov, Akim Abbasov, Mahmud
Əbilov və başqaları kimi generallarımız,
sərkərdələrimiz olubdur. Bunlar bizim
tariximizdir. Tarixdən heç bir şeyi silmək
olmaz, onun hər bir mərhələsi xalqın
səlnaməsi, həyat yoludur.
Bu il may ayının 25-də unudulmaz
sərkərdənin anadan olmasının 110 ili tamam
olacaqdır.

“Xalq qəzeti”

tutulmuşdu. Bu məqamdan bəhrələnən
erməni ekstremistləri və təxribatçı agentlər
tərəfindən etiraz aksiyası iğtişaşa doğru
təhrik edilmişdi.
Bu faktları sıravi adamlar və ya
Sumqayıtın məsul şəxsləri deyil, məhz
iğtişaşı araşdırmaq üçün SSRİ Baş
Prokurorluğu tərəfindən aparılan təhqiqatlar
ortaya çıxarmışdı. Xüsusilə mühüm işlər
üzrə müstəntiq Vladimir Qalkinin rəhbərliyi
ilə ölkənin müxtəlif regionlarından cəlb
edilmiş 231 nəfər istintaqçı və bir o
qədər də əməliyyatçıdan ibarət xüsusi
istintaq-əməliyyat qrupu yaradılmışdı.
SSRİ Baş Prokurorluğunun apardığı
istintaq nəticəsində iğtişaş zamanı 26
erməni, 6 azərbaycanlı olmaqla, 32 nəfərin
öldürüldüyü müəyyən edilmişdi.
Çox təəssüf ki, SSRİ Baş Prokurorluğu
tərəfindən aparılmış istintaqla iğtişaş
iştirakçılarının yalnız bir qismi müəyyən
edilərək məhkəmənin qərarı ilə
cəzalandırıldı, SSRİ-nin siyasi rəhbərliyi
və SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin
təzyiqləri nəticəsində istintaq məntiqi
sonluğa çatdırılmadı, onun təşkilatçıları və
sifarişçiləri “müəyyən edilmədi”.
Ona görə “müəyyən edilmədi” ki,
həmin hadisələrin əsas təşkilatçısı və
icraçısı ermənilər idi. Ermənipərəst Mixail
Qorbaçovun rəhbərlik etdiyi ölkədə
Qriqoryanların cəzalandırılması o qədər də
asan məsələ deyildi. Hamı görmüşdü ki,
Eduard Qriqoryan öz ətrafında adamları
cəmləşdirib onlara rəhbərlik edərək,
“ermənilərə ölüm!”, “ardımca!” və sair
çağırışlarla özündə olan və əvvəlcədən
hazırlanmış siyahıya əsasən erməni
millətindən olan şəhər sakinlərinin evlərinə
hücumlar həyata keçirib.
Mixail Qorbaçovun siyasətindəki
milli ayrı-seçkilik eybəcərliyi Sumqayıt
hadisələrindən dərhal sonra daha açıq
şəkildə özünü göstərmişdi. Belə ki,
erməni millətindən olan Sumqayıt şəhər
sakinlərinin öldürülməsinə görə məhkum
olunmuş Eduard Qriqoryan 1989-cu il
dekabrın 22-də hökm oxunduqdan sonra
--1991-ci il avqustun 26-da Ermənistan
Respublikası, Yerevan şəhər 1 saylı istintaq
təcridxanasına köçürülmüşdü. Yəni DTK
öz agentini sovet qanunlarının tələb etdiyi
cəzadan qurtarmışdı.
Ancaq zaman bütün hakimlərdən və
hökmverənlərdən ədalətlidir. İnanırıq
ki, ermənilərin 30 ilə yaxın müddətdə
işğalda saxladıqları torpaqlarımızı
düşmən tapdağından azad etməyi bacaran
Azərbaycan dövləti bu torpaqlarda bərpa
və quruculuq işlərini də yüksək səviyyədə
reallaşdıracaq.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

xılış sinfində oxuyan, 2021-ci il sentyabrın 15-dək 17 yaşı tamam olan,
yaxud müddətli həqiqi hərbi xidmətini
başa vuraraq ehtiyata buraxılmış və
2021-ci ilə sentyabrın 15-dək 23 yaşı
tamam olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sırasından
seçilir.
Qəbul imtahanı test üsulu ilə
birinci mərhələdə buraxılış imtahanları fənləri üzrə, ikinci mərhələdə isə
I ixtisas qrupunun fənləri üzrə Dövlət
İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilir.
Sənədlər martın 1-dən aprelin 15dək (şənbə, bazar və bayram günləri
istisna olmaqla) saat 10:00-dan 17:00dək əvvəlcədən növbə götürmə və
təyin olunmuş vaxtda dəvət edilməklə

AZƏRTAC həmin məlumatı təqdim edir.
2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan və
Ermənistan arasında bütün hərbi fəaliyyətlərin
dayandırılmasını özündə ehtiva edən birgə
bəyanatın imzalanmasından sonra Ermənistan silahlı
qüvvələrinin şəxsi heyətinin beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə, beynəlxalq insan hüquqlarının əsas prinsiplərinə zidd olaraq Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış
ərazilərində hərbi xidmət üçün göndərilməsi hallarına rast gəlinir.
Ermənistanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq
media agentliklərinin məlumatlarında Ermənistan
silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin aldadılaraq və
ya zorla məcbur edilərək Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində hərbi fəaliyyətlərə
cəlb edildiyi, bunun həm hərbçilərin həm də
onların ailələrinin etirazına səbəb olduğu bildirilir. Məlumatlarda hərbçilərin valideynlərinin açıq
şəkildə öz övladlarını Azərbaycan ərazisində hərbi
xidmətə cəlb olunmasına etiraz etdikləri, Ermənistan
hərbçilərinin Laçın dəhlizindən gizli şəkildə
keçirilərək Azərbaycan Respublikasının ərazilərinə
zorla yerləşdirilməklə onların həyatlarının risk altına
qoyulduğu, onların işgəncə və qeyri-insani rəftara
məruz qaldıqları öz əksini tapır.
Bu xüsusda bildiririk ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərində
Azərbaycanın razılığı olmadan hər hansı bir formada
yerləşdirilməsi beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinin, xüsusilə dövlətlərin suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığının, eləcə də Ermənistanın özünün də tərəfdar
çıxdığı digər beynəlxalq sənədlərin müddəalarının
açıq şəkildə pozuntusudur.
Ermənistan hərbçilərinin hazırda Rusiya
sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirildiyi Azərbaycan
Respublikasının ərazilərinə qanunsuz şəkildə
göndərilməsi, eyni zamanda, Azərbaycan, Rusiya
və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr tarixli birgə
Bəyanatının kobud şəkildə pozuntusudur.
Xatırladırıq ki, 10 noyabr birgə bəyanatı
Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Azərbaycan
Respublikasının ərazilərinə yerləşdirilməsinə
paralel olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin
həmin ərazilərdən çıxarılmasını nəzərdə tutur.
Həmçinin bəyanatda Laçın dəhlizi üzrə hər iki
istiqamətdə vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin
və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti
verilir. Bu dəhlizinin hərbi məqsədlər üçün istifadə
olunması, xüsusilə gizli şəkildə, mülki formada və
mülki nəqliyyat vasitələrində gizlədilməklə şəxsi
heyətin ərazilərimizə yeridilməsi Laçın dəhlizi üzrə
hərəkət rejiminin kobud şəkildə pozuntusudur. Bu,
sülhməramlı kontingentin nəzarət mexanizmlərinin

pozulması olmaqla, kontingentin bölgədə vəziyyətin
sabitləşdirilməsi səylərinə zərbə vurur.
Ermənistanın bu addımları həmin Bəyanatla
regionda dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq sərhədlərinin qarşılıqlı şəkildə tanınması
və hörmət edilməsi əsasında əlaqələrin normallaşdırılması, sülh və sabitliyin təmin edilməsini nəzərdə
tutan tədbirləri ciddi şəkildə sual altına qoyur və
vəziyyətin gərginləşdirilməsinə xidmət edir.
Qeyd etmək istərdik ki, məhz Ermənistan
tərəfindən öz silahlı qüvvələrini üçtərəfli Bəyanatın
qüvvəyə minməsindən sonra ötən ilin noyabr
ayının sonlarında qanunsuz şəkildə Azərbaycan
ərazisində yerləşdirməsi bölgədə hərbi gərginliyə
səbəb olmuşdur. Azərbaycan hərbçilərinə və mülki
şəxslərinə qarşı hücumlar təşkil edən Ermənistanın
diversiya qrupu antiterror əməliyyatı nəticəsində
zərərsizləşdirilmiş, 62 nəfərdən ibarət qrup saxlanılaraq Azərbaycanın istintaq orqanlarına təhvil
verilmişdir. Silahlı şəxslərin qanunsuz şəkildə
Azərbaycan Respublikasının ərazilərinə daxil olması
onların mənsub olduğu ölkə üçün beynəlxalq hüquqi
məsuliyyət doğurmaqla yanaşı, həmin şəxslər üçün
Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyinə
uyğun olaraq fərdi cinayət məsuliyyəti yaradır.
Ermənistan hərbçilərinin digər ölkənin Azərbaycan Respublikasının ərazilərində qanunsuz
hərbi məqsədlər üçün istifadəyə, xüsusilə aldatma
və zorla məcbur etmə vasitəsilə cəlb edilməsi, həm
də beynəlxalq insan hüquqları hüququnun, habelə
Ermənistanın da üzv olduğu Avropa Şurası və ATƏT
kimi regional təşkilatlar çərçivəsində qəbul edilmiş
müvafiq sənədlərdə təsbit edilmiş müddəaların ciddi
şəkildə pozulmasıdır.
Azərbaycan tərəfi Ermənistandan özünün
silahlı qüvvələrini qanunsuz şəkildə Azərbaycan
ərazilərində yerləşdirilməsinə son qoymağı tələb
edir və beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın bu cür
təxribatçı hərəkət və fəaliyyətlərə son qoyması üçün
zəruri tədbirlər görməyə çağırır.
Eyni zamanda, insan hüquqlarının müdafiəsi
mandatı olan təşkilatların Ermənistanın öz silahlı
qüvvələrinin nümayəndələrinin insan hüquq və
azadlıqlarını kobud şəkildə pozan, onların həyat və
sağlamlıqlarını legitim müdafiə ehtiyacı olmadan
təhlükə altında qoyan bu hərəkətlərini qətiyyətlə
pisləməsi və bu ölkəni qeyd edilən fəaliyyətlərdən
çəkindirmək üçün tədbirlər görməsi vacibdir.
Azərbaycan tərəfi bir daha bəyan edir ki,
bölgədə sülh və sabitliyin, rifah və dayanıqlı
iqtisadi inkişafın təmin edilməsi üçün Ermənistan
beynəlxalq hüquqdan, eləcə də 10 noyabr 2020-ci
il və 11 yanvar 2021-ci il tarixlərində imzalanmış
birgə bəyanatlardan irəli gələn bütün öhdəliklərinin
tam şəkildə və vicdanla icra edilməsinin alternativi
yoxdur.

Prezident İlham Əliyevin şəhid ailələri və müharibə əlillərinə xüsusi qayğısı
nəticəsində mənzil və fərdi evlə təminat proqramı 2021-ci ildə 2 dəfəyə qədər
genişlənəcək. Bu il 3 minə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi
evlə təmin olunacaq.

Bu il 3 minə yaxın şəhid ailəsi və müharibə
əlili mənzil və fərdi evlə təmin olunacaq

Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyindən verilən
məlumata görə, nazir Sahil
Babayev nazirlikdə keçirilən
kollegiya iclasında bildirib ki,
cənab Prezidentin iştirakı ilə
fevralın 25-də Şağan Reabilitasiya Pansionatının açılışı,
şəhid ailələri və müharibə
əlillərinə mənzillərin təqdim
olunması şəhid ailələrinin,
müharibə əlillərinin yüksək
qayğı ilə əhatə olunması işlərinin uğurla və daha
geniş miqyasda davam
etdirildiyini göstərir. Həmin
tədbirdə çıxışında Prezident
İlham Əliyev ötən dövrdə
9200-ə yaxın şəhid ailəsi və
müharibə əlilinin mənzillərlə
təmin edildiyini, təkcə keçən
il 1572 mənzilin verildiyini,
bu il də 3 minə yaxın mənzil
veriləcəyini, müharibə əlillərinə
7200-ə yaxın minik avtomaşını
verildiyini diqqətə çatdırdı.
Dövlət başçısı bəyan etdi ki,

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında (Bakı şəhəri, Suraxanı
rayonu, Hövsan qəsəbəsi, Elman
Qasımov küçəsi-8) qəbul edilir.
Abituriyentlər aşağıda qeyd
edilmiş telefon və ya “WhatsApp”
nömrələrinin birinə ad, soyad, ata
adı, təvəllüd və telefon nömrəsini
bildirməklə dəvət olunacağı gün
və saat barədə məlumat əldə edə
bilərlər: Əlaqə telefonları: (012) 51241-61; (012) 512-41-20. WhatsApp:
(055) 375-14-14.
Daha ətraflı məlumatı FHN-in
(www.fhn.gov.az) və Dövlət İmtahan
Mərkəzinin (www.dim.gov.az) rəsmi
internet saytlarından əldə etmək olar.

bizim bu sahədəki siyasətimiz
birmənalıdır. Bu siyasət
mənəvi normalara əsaslanır
və Vətən uğrunda canından
keçmiş insanların yaxınları
dövlət tərəfindən bundan sonra da qayğı ilə, diqqətlə əhatə
olunacaqlar.
S.Babayev yeni açılan 250
çarpayılıq Şağan Reabilitasiya Pansionatının önəmini
qeyd edərək, vurğulayıb ki,
orada da minlərlə qazi hər il
müalicə alacaq, reabilitasiyadan keçəcək, öz sağlamlığını
bərpa edəcək. Ümumilikdə
dövlət başçısının tapşırığı
əsasında son illərdə qurulan
müasir reabilitasiya infrastrukturu Vətən müharibəsində
yaralanmış hərbçilərimizin də
yüksək səviyyədə reabilitasiya
xidmətləri ilə təminatı üçün
xüsusi önəm kəsb edir.
Nazir şəhid ailələri və
müharibə əlillərinin mənzillərlə
təminat proqramının bu il

daha da genişləndirilməsi,
qazilərimizin reabilitasiyası ilə
bağlı Prezident İlham Əliyev
tərəfindən nazirlik qarşısında
müəyyən edilən vəzifələrin
yüksək səviyyədə icra
ediləcəyini vurğulayıb.
İclasda Bakı şəhərində
və Abşeron rayonunda yaxın
aylarda DOST mərkəzlərinin
açılması üçün aparılan işlər, 4
saylı Bakı DOST Mərkəzinin
və Abşeron rayon DOST
Mərkəzinin yaradılması və
nizamnamələrinin təsdiq
edilməsi məsələləri müzakirə
olunub. Qeyd edilib ki, son
iki ildə yaradılmış DOST
mərkəzləri tərəfindən artıq
300 min vətəndaşa xidmət
göstərilib, bu mərkəzlərin sayı
artdıqca DOST xidmətləri ilə
əhatə olunanların da sayı
artacaq.
“Məcburi dövlət sosial sığortası məqsədilə
sığortaedənlərin və sığortaolunanların uçotu Qaydaları”nın,
“Şəxslərin işaxtaran və işsiz
kimi qeydiyyata alınmasının,
qeydiyyatdan müvəqqəti
çıxarılmasının və qeydiyyatının ləğv edilməsi xidmətinin
Pasportu”nun təsdiq edilməsi,
peşə hazırlığı mərkəzlərinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
və s. məsələlər də müzakirə
olunub.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda koronavirusdan
172 nəfər sağalıb, 278 yeni
yoluxma faktı qeydə alınıb
 Azərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 172 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
278 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 234 min 267 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
228 min 651 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3218 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2398 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 591 min 235 test aparılıb. Dünənki test sayı isə 7873-dür.
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Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 43
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
“Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun aparılması
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2006-cı
il 26 yanvar tarixli 22 nömrəli və “Ailə kəndli
təsərrüfatının üzvlərinə onların statusunu, əmək
fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsiqənin
forması və verilmə Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2006-cı il 27 fevral tarixli 59 nömrəli
qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu
il 23 dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi
haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 21
sentyabr tarixli 1157 nömrəli Fərmanının 4-cü hissəsinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 26 yanvar tarixli 22 nömrəli Qərarı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2006, № 1, maddə 52; 2019, № 3, maddə 533) ilə
təsdiq edilmiş “Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun aparılması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 2-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2. Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunu müvafiq
ərazilər üzrə bələdiyyə orqanları həyata keçirirlər.
Ailə kəndli təsərrüfatının başçısı uçota durmaq üçün
müvafiq ərazi bələdiyyəsinə ərizə ilə müraciət edir.
Ailə kəndli təsərrüfatının başçısının və üzvlərinin
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surətləri ərizəyə
əlavə edilir. Ərizədə aşağıdakı məlumatlar göstərilir:
2.1. ailə kəndli təsərrüfatının adı və ünvanı;
2.2. ailə kəndli təsərrüfatının başçısının və
üzvlərinin fərdi identifikasiya nömrələri;
2.3. ailə kəndli təsərrüfatı üzvlərinin təsərrüfata
üzv olma tarixləri (gün, ay, il), fəaliyyətə başladıqları
və fəaliyyətlərini dayandırdıqları (gün, ay, il), məşğul
olduqları iş və ya peşələri (vəzifələri).”;
1.2. 3-cü hissədə “2” rəqəmi “5” rəqəmi ilə əvəz
edilsin;
1.3. 7-ci hissədə “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi” sözləri “Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 16 yanvar tarixli 11
nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilən” sözləri ilə əvəz
edilsin.
2. “Ailə kəndli təsərrüfatının üzvlərinə onların
statusunu, əmək fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq
edən vəsiqənin forması və verilmə Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 27 fevral tarixli 59 nömrəli
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 2, maddə 206) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. adında, 1-ci hissəsində “forması və verilmə”
sözləri “məzmunu və təqdim edilmə” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Ailə kəndli
təsərrüfatının üzvlərinə onların statusunu, əmək
fəaliyyətini və əmək stajını təsdiq edən vəsiqənin
forması və verilmə Qaydası” üzrə:
2.2.1. adında “forması və verilmə” sözləri
“məzmunu və təqdim edilmə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.2. 1.1-ci bənddə “verilən” sözü “Elektron kənd

Bakı şəhəri, 25 fevral 2021-ci il
təsərrüfatı” informasiya sistemi (bundan sonra – EKTİS) vasitəsilə təqdim edilən” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.3. 1.2-ci bənddə “verilir” sözü “təqdim edilir”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.4. 1.3-cü bənddən “(və ya vəsiqələrin dublikatını)” sözləri çıxarılsın;
2.2.5. 2-ci hissənin adında “FORMASI VƏ ONUN
DOLDURULMASI” sözləri “MƏZMUNU” sözü ilə
əvəz edilsin;
2.2.6. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.1. Müvafiq ərazi üzrə bələdiyyə tərəfindən AKT
uçota alındıqdan sonra təsdiqedici sənədlərə əsasən ailə
kəndli təsərrüfatı üzvlərinə vəsiqələrin təqdim edilməsi
məqsədilə “kənd təsərrüfatı subyektlərinin qeydiyyatı”
altsistemi vasitəsilə EKTİS-ə aşağıdakı məlumatlar
daxil edilir:
2.1.1. ailə kəndli təsərrüfatının adı və ünvanı;
2.1.2. ailə kəndli təsərrüfatının üzvünün fərdi identifikasiya nömrəsi, soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu
tarix, ailə kəndli təsərrüfatına üzv olma tarixi;
2.1.3. ailə kəndli təsərrüfatının üzvünün fəaliyyətə
başladığı tarix, təsərrüfat-təqvim illəri, AKT üzvünün
məşğul olduğu iş və ya vəzifəsi (peşəsi).”;
2.2.7. 2.2-ci və 2.3-cü bəndlər ləğv edilsin;
2.2.8. 2.5-ci bəndin ikinci və üçüncü cümlələri
çıxarılsın;
2.2.9. 3-cü hissənin adında “ÜZVLƏRİNİN
VƏSİQƏLƏRİNİN HAZIRLANMASI, VERİLMƏSİ
VƏ SAXLANILMASI” sözləri “ÜZVÜNÜN
VƏSİQƏSİNİN TƏQDİM EDİLMƏ QAYDASI” sözləri
ilə əvəz edilsin və mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.1. Müvafiq ərazi üzrə bələdiyyə tərəfindən bu
Qaydanın 2.1-ci bəndində qeyd olunan məlumatlar
EKTİS-ə daxil edildikdən sonra uçota alınmış ailə
kəndli təsərrüfatı üzvünün vəsiqəsi bələdiyyənin
vəzifəli şəxslərinin gücləndirilmiş elektron imzası
ilə təsdiqləndikdən sonra EKTİS tərəfindən real vaxt
rejimində nömrə verilir və ailə kəndli təsərrüfatı
üzvünün elektron üsulla real vaxt rejimində əldə etməsi
imkanı təmin olunur.
3.2. AKT üzvünün soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu tarix və məşğul olduğu iş ilə bağlı məlumatlar
dəyişdikdə AKT başçısı yeni vəsiqənin alınması
üçün müvafiq ərazi üzrə bələdiyyəyə müraciət edir.
Yeni vəsiqə AKT üzvünə bu Qaydanın 3.1-ci bəndi
ilə müəyyən edilmiş qaydada və formada 5 gün
müddətində verilir.”;
2.2.10. 4-cü və 5-ci hissələr və həmin Qaydaya
Əlavə “Ailə kəndli təsərrüfatı üzvünün vəsiqəsinin
FORMASI” ləğv edilsin.
3. Müəyyən edilsin ki, bu Qərar qüvvəyə
minənədək ailə kəndli təsərrüfatı üzvlərinə kağız
formada verilmiş vəsiqə elektron vəsiqəyə bərabər
tutulur. Kağız formada verilmiş vəsiqə itirildikdə,
məhv olduqda və ya yararsız hala düşdükdə, ailə
kəndli təsərrüfatı üzvünə elektron formada yeni vəsiqə
təqdim edilir. Eyni zamanda, uçota alınmış ailə kəndli
təsərrüfatı üzvlərinin statusu, əmək fəaliyyəti və əmək
stajı barədə məlumatlar 6 (altı) ay müddətində yerli
özünüidarəetmə orqanları tərəfindən “Elektron kənd
təsərrüfatı” informasiya sisteminə əlavə edilir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Xarici ölkələrdəki
Xocalı soyqırımı abidələri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 44
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin “Haqqı ödənilən ictimai
işlərin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi
barədə” 2002-ci il 24 may tarixli 84
nömrəli, “Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı
olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən
vətəndaşlar üçün kvota tətbiq edilməsi
Qaydası”nın və “Kvota şamil edilməyən
müəssisələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2005-ci il 22 noyabr tarixli 213
nömrəli, “Fərdi məşğulluq proqramının
yerinə yetirilməsi Qaydası və hesabatın
forması”nın təsdiq edilməsi haqqında”
2017-ci il 29 dekabr tarixli 619 nömrəli,
“İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkili Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2019-cu il 7 iyun tarixli 261
nömrəli, “Peşəyönümünə dair məsləhət
xidmətlərinin göstərilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il
11 iyun tarixli 266 nömrəli və “Sosial iş
yerlərində işçilərin əməkhaqqının bir
hissəsinin Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi və “Sığortaolunanların əməkhaqlarının
maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29
dekabr tarixli 616 nömrəli Qərarının ləğv
edilməsi barədə” 2020-ci il 8 iyul tarixli 244 nömrəli qərarlarında dəyişiklik
edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2002-ci il 24 may tarixli 84
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 5, maddə
321; 2008, № 2, maddə 130; 2011, № 2,
maddə 157, № 5, maddə 449; 2017, № 12
(II kitab), maddə 2550; 2018, № 10, maddə
2164; 2019, № 3, maddələr 513, 530, №
7, maddə 1319) ilə təsdiq edilmiş “Haqqı
ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydaları”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1.2-ci bənddə “işsiz şəxslərin
müvəqqəti məşğulluğunu təmin etmək”
sözləri “müvəqqəti məşğulluğun təmin
edilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 2.1-ci bəndə “işsiz” sözündən sonra
“, habelə il ərzində müvafiq inzibati ərazi
vahidi üzrə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb
olunan işsiz şəxslərin 20 faizindən çox olmamaq şərtilə işaxtaran” sözləri əlavə edilsin;
1.3. 2.5-ci bəndin ikinci cümləsində “İşsiz” sözü “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 6.4-cü maddəsində
nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, işsiz”
sözləri ilə əvəz edilsin;
1.4. 3.1-ci və 3.3-cü bəndlərə “sığorta
vəsaiti” sözlərindən sonra “, habelə qanunla
qadağan edilməyən digər mənbələr” sözləri
əlavə edilsin;
1.5. 3.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“3.4. Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb
olunan işsiz və işaxtaran şəxslərin əməyinin
ödənişi Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
Bu zaman işçilər tərəfindən vəzifə funksiyalarının yerinə yetirilməsi seçilmiş əməyin
ödənilməsi sistemindən asılı olaraq, müvafiq

  Xocalı soyqırımının tanınması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycandan başqa, Xocalını dövlət
səviyyəsində də soyqırımı kimi bir neçə dövlət tanıyır. Faciəni parlament səviyyəsində
soyqırımı kimi Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Herseqovina, Cibuti, Peru,
Honduras, Panama, İordaniya, Rumıniya və Şotlandiya tanıyırlar. İndiyədək ABŞ-ın 22
ştatı Xocalını qətliam kimi tanıyan sənəd qəbul edib. Bu hadisə Azərbaycanda “Xocalı
soyqırımı” və “Xocalı faciəsi” kimi anılır.
o cümlədən Azərbaycan xalqının kədərini bölüşən bu
ölkənin xalqına minnətdarlığını bildirmişdir. Leyla
xanım ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırımı
nəticəsində 613 dinc sakinin qətlə yetirildiyini diqqətə
çatdırmışdır.
2012-ci il avqustun 22-də Meksikanın paytaxtı
Mexikoda Tlakskoke–Xocalı meydanı istifadəyə
verilmişdir. Meydanda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılmışdır. Qeyd edək ki,
Tlakskoake–Xocalı meydanının yerləşdiyi Tarixi
Mərkəz rayonu U
 NESCO-nun qeyri-maddi mədəni
irs siyahısına daxil edilmişdir. Tlakskoake–Xocalı
meydanında Azərbaycan hökuməti tərəfindən təmirbərpa və abadlıq işləri aparılmışdır. Azərbaycan
Dünyanın bir neçə ölkəsində Xocalı soyqırımı abidəsi ucaldılmışdır. Bu abidələr Azərbaycan
xalqına qarşı erməni cəlladlarının törətdikləri
soyqırımı hadisəsinin tanıdılması baxımından çox
əhəmiyyətlidir.
2011-ci il mayın 30-da Almaniyanın Berlin
şəhərində əzəmətli bir abidə ucaldılmışdır. Paytaxtın Şteqlits-Selendorf inzibati dairəsində 1892-ci
ildə yaradılmış məşhur Qotfrid–Benn kitabxanasının həyətində Xocalı abidəsinin açılışı olmuşdur.
Abidənin ucaldılmasının təşəbbüskarı Salxab
Məmmədov, Akif Əsgərov və Əli İbadullayevlə
yanaşı, onun həmmüəlliflərindən biri, görkəmli
Azərbaycan rəssamı və heykəltəraşı İbrahim
Əhraridir.
Abidəninin açılış mərasimində Azərbaycanın və
Almaniyanın rəsmi nümayəndələri iştirak etmişlər.
Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Pərviz Şahbazov
açılış mərasimindəki ovaxtkı çıxışında demişdir ki,
Berlində belə bir abidənin qoyulması Azərbaycan
və alman xalqları arasında mədəni əlaqələrin
möhkəmlənməsinə bir töhfədir. Səfirin sözlərinə
görə, bu, çox əhəmiyyətli məsələdir, çünki yalnız
öz tarixini və mədəniyyətini bilən xalqlar bir-birini
başa düşməyə qadirdir. Diplomat vurğulamışdır ki,
Xocalı abidəsi bundan sonra hər bir ziyarətçiyə bu
soyqırımın tarixi köklərini, məşəqqətli taleyini xatırladan bir abidə olacaqdır. Ola bilsin, bu abidə bütün
bəşəriyyətə Xocalı şəhərinin adı ilə bağlı olan faciənin
təkrarlanmasına yol verməməyə bir çağırış olacaqdır.
Daha bir abidə Bosniya və Herseqovinanın
paytaxtı Sarayevoda qoyulmuşdur. Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan bu abidəniun
müəllifi heykəltəraş Natiq Əliyevdir. Müəllif bu
abidədə iki dərdli ananın – yaşlı və cavan qadının
obrazlarını əks etdirir. Bu abidənin ucaldılması Xocalı
soyqırımının 20-ci ildönümü ərəfəsində faciənin əsl
mahiyyəti ilə bağlı həqiqətlərin təbliğinə xidmət edən
mühüm hadisə idi. Açılış mərasimində iştirak edən
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva Bosniya və Herseqovinanın rəhbərliyinə,

və Meksika xalqları son iki əsrdə keçdikləri tarixi
yolu, müstəqillik əldə etmək uğrunda apardıqları
mübarizəni, qədim adət-ənənələrini, mədəniyyətlərini
və bir çox digər ümumi dəyərlərini bölüşürlər. Bu
isə öz növbəsində ölkələrimiz arasında dostluq və
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına zəmin yaradır.
Burada 20 metr hündürlüyündə proqramlaşdırılmış
musiqili və rəngli fontan qurğusu yaradılmışdır.
Bu meydan ölkələrimiz arasında qarşılıqlı hörmət,
gələcəkdə daha sıx və geniş əməkdaşlıq yaratmaq
üçün zəmin yaratmışdır.
Qardaş Türkiyənin bir neçə şəhərində Xocalı
soyqırımı abidəsi ucaldılmışdır. Ankarada Xocalı soyqırımına aid abidə Xocalı soyqırımı xatirə parkında
yerləşir. Parkda Xocalı muzeyi də var.
Bundan başqa, İzmitdəki Xocalı şəhidləri
abidəsini də qeyd etmək lazımdır. İzmitin Yenişəhər
məhəlləsində qoyulmuş abidənin ümumi hündürlüyü
2,5 metrdir. Şəhidlərin ölməzliyini bildirən səmaya
doğru ucalmış sütunlardan ibarət abidənin üzərində
Xocalı soyqırımı haqqında qısa məlumat yerləşdirilib,
Azərbaycan və Türkiyə dostluğunu tərənnüm edən
simvollar əks olunub. Bundan başqa, abidənin
kənarlarındakı lövhələrdə Xocalıda qətlə yetirilmiş
613 nəfərin adları həkk olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Bakı şəhəri, 25 fevral 2021-ci il
sənədlə təsdiq olunur.”;
1.6. həmin qaydalara əlavə ləğv edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2005-ci il 22 noyabr tarixli 213
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 11, maddə
1073; 2007, № 12, maddə 1344; 2008, № 8,
maddə 787; 2011, № 5, maddə 449; 2016,
№ 9, maddə 1585; 2019, № 7, maddə 1320;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli 459 nömrəli
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Sosial müdafiəyə
xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə
çətinlik çəkən vətəndaşlar üçün kvota tətbiq
edilməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
2.1. 3.4-cü bənddə “vətəndaşlar” sözü
“vətəndaşlara” sözü ilə və “göndərilərkən”
sözü “göndəriş verilərkən” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2. 4.1-ci bənddə “göndərilmiş” sözü
“göndəriş verilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli
619 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,
№ 12 (II kitab), maddə 2564; 2018, № 12
(II kitab), maddə 2730; 2019, № 3, maddə
532, № 7, maddələr 1318, 1334) ilə təsdiq
edilmiş “Fərdi məşğulluq proqramının
yerinə yetirilməsi Qaydası və hesabatın
forması”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. 1.2-ci bəndə “edən” sözündən sonra
“elektron” sözü əlavə edilsin;
3.2. 2.2-ci bənddən “yaşayış yeri
(şəxsiyyətini təsdiq edən sənədə əsasən)
üzrə” sözləri çıxarılsın;
3.3. 2.6-cı bənddə “gücləndirilmiş
elektron imzası ilə təsdiq edir, əgər işsizin
gücləndirilmiş elektron imzası yoxdursa,
fərdi məşğulluq proqramı Xidmətin yerli
orqanları və ya Mərkəzləri tərəfindən çap
olunur, işsiz tərəfindən imzalanır və skan
olunmuş surəti sistemə daxil edilir.” sözləri
“MAS-da gücləndirilmiş elektron imza və
ya digər elektron eyniləşdirmə vasitəsilə
təsdiqləyir.” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.4. 3.1-ci bənddən “və ya kağız
üzərində” sözləri çıxarılsın.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 7 iyun tarixli 261
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 6,
maddə 1150) ilə təsdiq edilmiş “İşaxtaran
və işsiz şəxslərin peşə hazırlığının təşkili
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
4.1. 1-ci hissənin mətni aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“1.1. Bu Qayda “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
20.4-cü maddəsinə əsasən hazırlanmışdır,
işaxtaran və işsiz şəxslər üçün peşə hazırlığının (bundan sonra – peşə hazırlığı) təşkili
qaydasını müəyyən edir.
1.2. İşaxtaran və işsiz şəxslər peşə hazırlığına Azərbaycan Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
(bundan sonra – Nazirlik) tabeliyində Dövlət
Məşğulluq Agentliyinin (bundan sonra –
Agentlik) yerli qurumları və ya “DOST”
mərkəzləri” tərəfindən (bundan sonra –
Mərkəz) cəlb edilirlər.
1.3. Agentliyin yerli qurumları və ya
Mərkəz tərəfindən cəlb olunmuş işaxtaran
və işsiz şəxslərin peşə hazırlığı Agentlik
tərəfindən təşkil olunur.

1.4. Agentlik əmək bazarının işçi
qüvvəsinə ehtiyacları üzrə proqnozlara uyğun olaraq hər il üçün peşə və ixtisaslar üzrə
istiqamətləri, cəlb ediləcək şəxslərin sayını
müəyyən edir.
1.5. Dövlət orqanları, bələdiyyələr, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən təsis edilən
əlavə təhsili həyata keçirən müəssisələr
(universitetlər, institutlar, mərkəzlər və s.)
peşə hazırlığını həyata keçirə biləcəkləri
ixtisası (ixtisasları) göstərməklə, peşə
hazırlığının həmin müəssisədə təşkili barədə
Agentliyə müraciət edirlər.
1.6. Agentlik peşə hazırlığının nəzəri və
praktiki hissələrini, məzmununu, müraciət
etmiş müəssisələrin maddi-texniki bazasını,
infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət
göstəricilərini, müdavim-lərin bilik, bacarıq
və vərdişlərinin səviyyəsini, onların gələcək
məşğulluq imkanlarını nəzərə alaraq peşə hazırlığını həyata keçirəcək müəssisələri seçir.
1.7. “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 24.2-ci maddəsinə
və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 9.9-cu maddəsinə
uyğun olaraq, peşə hazırlığı işaxtaran və işsiz
şəxslərin əlavə təhsili, o cümlədən peşənin
öyrənilməsi, ixtisasın artırılması, yenidən
hazırlıq, yaşlıların təhsili və digər təhsil
istiqamətləri üzrə təşkil edilir.
1.8. Bu Qaydanın 1.4-cü bəndinə uyğun
olaraq müəyyən edilmiş peşə və ixtisaslar
üzrə ixtisaslı kadr hazırlığının keyfiyyətini
yüksəltmək məqsədilə təşkil edilən peşə
hazırlığı üzrə məşğələlər nəzəri və praktik hissədən ibarət olmaqla aparılır. Peşə
hazırlığının nəzəri hissəsi əyani və ya distant
(məsafədən) formada aşağıdakı təlim modulları üzrə həyata keçirilir:
1.8.1. peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları
üzrə təlim;
1.8.2. ixtisas sahələri üzrə təlim;
1.8.3. innovasiyalar üzrə təlim.
1.9. Peşə hazırlığının praktiki hissəsində
məşğələlər yarım-qruplarda aparılır və peşə
hazırlığına cəlb edilmiş müdavimlər peşə hazırlığını həyata keçirən müəssisələrin təlimistehsalat, təsərrüfat sahələrində, o cümlədən
işəgötürənlərin istehsalat bazasında istehsalat
təlimi və təcrübəsi keçirlər.
1.10. Peşə hazırlığı üzrə təşkil edilən
kurslarda təhsil müddəti 6 (altı) aya qədərdir.
1.11. İşaxtaran və işsiz şəxslərin peşə
hazırlığı imtahan verməklə başa çatır.
Müdavimlərin biliyini peşə hazırlığını həyata
keçirən müəssisə tərəfindən təşkil edilmiş
imtahan komissiyası qiymətləndirir və üç
nüsxədən ibarət protokol tərtib edir. Protokolun bir nüsxəsi müdavimə, bir nüsxəsi
Mərkəzə verilir, bir nüsxəsi isə peşə hazırlığını həyata keçirən müəssisədə qalır.
1.12. Peşə hazırlığını başa çatdırmış və
ixtisas imtahanını müvəffəqiyyətlə vermiş
müdavimlərə əlavə təhsilin məzmununa
uyğun olaraq peşə hazırlığını həyata keçirən
müəssisə tərəfindən möhürlə təsdiq edilmiş
diplom, sertifikat və digər sənəd verilir.
1.13. Peşə hazırlığının təşkili zamanı
“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.3-cü maddəsində
nəzərdə tutulan şəxslər üstün hüquqa
malikdirlər.
1.14. Bu Qaydada istifadə olunan
anlayışlar Azərbaycan Respublikasının
“Məşğulluq haqqında”, “Təhsil haqqında”
və “Peşə təhsili haqqında” qanunları ilə

müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir.”;
4.2. 2.1.4-cü yarımbənd və Qaydaya 2
və 3 nömrəli əlavələr ləğv edilsin;
4.3. 2.3-cü bənd ləğv edilsin;
4.4. 2.4-cü bəndə “İşsiz şəxslərin”
sözlərindən sonra “, habelə il ərzində müvafiq inzibati ərazi vahidi üzrə peşə hazırlığına
cəlb olunan işsiz şəxslərin 20 faizindən çox
olmamaq şərtilə işaxtaran şəxslərin” sözləri
əlavə edilsin;
4.5. 3.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin və aşağıdakı məzmunda 3.3-cü, 3.4cü və 3.5-ci bəndlər əlavə edilsin:
“3.2. Peşə hazırlığının
maliyyələşdirilməsi bu məqsədlər üçün
ayrılmış vəsaitlər çərçivəsində adambaşına
maliyyələşdirmə prinsipi əsasında həyata
keçirilir.”.
“3.3. Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə hər bir
müdavimə düşən peşə hazırlığı xərclərinin
miqdarı Nazirlik tərəfindən təsdiq edilir.
3.4. Nəzərdə tutulmuş xərclərin
maliyyələşdirilməsi Agentlik tərəfindən
peşə hazırlığı müəssisəsinə tərəflər arasında
bağlanılmış müqavilələr və ödəniş sənədləri
(ödəmə hesabları/invoys, qəbzlər, çeklər və
s.) əsasında həyata keçirilir.
3.5. Bir müdavimə müəyyən edilmiş
xərclər peşə hazırlığı müəssisəsinə təqdim
etdiyi rəsmi ödəniş sənədləri və hesabfakturalar (invoyslar) əsasında tərəflər
arasında bağlanılmış müqaviləyə uyğun
olaraq, Agentlik tərəfindən vəsaitin birbaşa
müəssisənin xəzinədəki (bankdakı) müvafiq
hesabına köçürülməsi yolu ilə aylar üzrə
ödənilir.”;
4.6. 2.8-ci bəndin birinci cümləsində
“İşaxtaranların” sözü “Bu Qaydanın 2.4-cü
bəndi nəzərə alınmaqla, işaxtaranların”
sözləri ilə əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 266
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 6, maddə
1155) ilə təsdiq edilmiş “Peşəyönümünə
dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
5.1. 1.2-ci bəndə, 3.1.2-ci yarımbəndə
və 3.3-cü bəndə ismin müvafiq hallarında
“tələbə və şagirdləri” sözlərindən sonra
ismin müvafiq hallarında “, habelə onların
valideynləri” sözləri əlavə edilsin;
5.2. 1.4-cü bəndə “şagirdləri” sözündən
sonra “, onların valideynləri” sözləri əlavə
edilsin.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 8 iyul tarixli 244
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 7, maddə
974) ilə təsdiq edilmiş “Sosial iş yerlərində
işçilərin əməkhaqqının bir hissəsinin
Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tərəfindən maliyyələşdirilməsi Qaydası”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
6.1. 1.2-ci bənddən “, lakin minimum
aylıq əməkhaqqından az” sözləri çıxarılsın;
6.2. 1.7-ci bəndə “əlilliyi olan şəxslərə”
sözlərindən sonra “, o cümlədən sağlamlıq
imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara”
sözləri əlavə edilsin.

Qələm dostumuzun xatirəsinə
“Ölüm gedim, bu millətim yaşasın!..”

Qəlbi daim yazmaq-yaratmaq
əzmi ilə döyünmüş bir şair ömrü
yaşadı Eldar İsmayıl. Özü dediyi
kimi, “könlünü sözə, ürəyini
közə”
vermişdi. Azərbaycan Yazıçılar və
Jurnalistlər birliklərinin üzvü, 
40-dan artıq kitabın müəllifi idi.
Yurd sevgisindən qaynaqlanmış
rəngarəng yaradıcılığının sorağı
həmişə yaxın-uzaq ellərdən
gəlirdi. Eldar İsmayıl poeziyası
Türkiyədə, İranda, İraqda da
özünə çoxsaylı oxucu tapmışdı.
Eldar Ələsgər oğlu İsmayılov
– Eldar İsmayıl 10 mart 1942ci ildə Qərbi Azərbaycanın
Çəmbərək rayonunun Ağbulaq
kəndində anadan olmuşdu. O,
ibtidai təhsilini doğma Ağbulaq
kəndində almış, Toxluca kəndində
orta məktəbi bitirmişdi. Bakı
Mədəni-Maarif Texnikumunu
başa vurduqdan sonra Göyçədən
ayrı dura bilməyən gənc Eldar
doğma kəndinə qayıtmış, əvvəl
mədəniyyət evinin müdiri olmuş,
sonra “Dostluq” rayon qəzetində
redaktor müavini işləmişdi.
Bu dövrdə o, Bakı Dövlət
Universitetində qiyabi ali təhsil də
almışdı.
Az müddətdə ədəbi-ictimai
fəaliyyəti ilə el-obada layiqli
hörmət və nüfuz qazanan Eldar
İsmayıl kənd sovetinin sədri
vəzifəsində uğurla çalışmışdı.
Həmin illərdə Göyçəni qarış-qarış
gəzən gənc şair ictimai fəaliyyəti
ilə yanaşı, bədii yaradıcılığını da
davam etdirməyə macal tapmışdı.
Bu dövrdə yazdığı “Ulu Göyçə”
poeması ilə tanış olan Hüseyn Arif
mətbuatda yazmışdı: “Göyçədə
Aşıq Ələsgər ruhunu yaşadan
istedadlı bir şair yetişməkdədir”.

Tanınmış şair, vətənpərvər yazıçı-publisist, Əməkdar
jurnalist Eldar İsmayıl bu il fevralın 20-də 79 yaşının
tamam olmasına 18 gün qalmış doğulduğu və Vətən
sevgisi öydüyü ulu Göyçənin həsrəti ilə doğmalarını,
dostlarını, oxucularını birdəfəlik tərk edib əbədiyyətə
qovuşdu. Bundan sonra ondan çoxsaylı əbəbi-publisistik
əsərləri, yaxından tanıyanların qəlbində yaşayan səmimi
xatirələri soraq verəcək...
O illərdə Qərbi Azərbaycanda
erməni millətçilərinin
soydaşlarımıza qarşı kinli və
qərəzli münasibətinin getdikcə
artdığını görən Eldar İsmayıl
bütün mümkün üsullarla
belə yaramazlıqlara dirəniş
göstərmişdi. O, ermənilərin
xalqımıza qarşı gələcək xəyanətini
də qabaqcadan duymuş, gec-tez
Göyçənin, eləcə də əzəli türk
torpaqlarının erməni məkrinin
girovuna çevriləcəyini yəqin
etmişdi. Bu narahatlığın nəticəsi
olaraq, Eldar İsmayıl Ələsgər
diyarının sakinlərini doğma yurda
daha dərindən bağlılığa çağırmış
və yerli ziyalıları öz ətrafında
toplamağa çalışmışdı. 1988-ci ildə
soydaşlarımız Qərbi Azərbaycan
torpaqlarından, eləcə də Göyçədən
min bir vəhşiliklə qovulanda Eldar
İsmayıl da sinəsini qabağa verib
düşmənlərə müqavimət göstərən,
el-obanı itkilərdən qorumağa
çalışan yerli ziyalılardan
olmuşdu.
Köməksiz qalıb Göyçəni
həmyerliləri ilə birlikdə tərk
etməyə məcbur olmuş Eldar
İsmayıl Bakı şəhərinə pənah
gətirmişdi. Burada o, əvvəlcə
Dövlət Statistika Komitəsində
işləmiş, 1990-cı ildə Azərbaycan
Qaçqınlar Cəmiyyəti yaradılanda
ideologiya şöbəsinə rəhbərlik
etmişdi. 1997-ci ildə Azərbaycan
Tibb Universitetinin fəaliyyəti
dayanmış “Təbib” qəzetinin
buraxılışını bərpa etmiş və
ömrünün sonunadək bu nəşrin baş
redaktoru olmuşdur.
Ədəbi fəaliyyətə Eldar
Ağbulaqlı imzası ilə başlayan

şairin “Kəndimiz” adlı ilk şeiri
1961-ci ildə rayon qəzetində dərc
olunmuşdu. Bundan sonra dövri
mətbuatda müəllifin müxtəlif
səpkili yazıları işıq üzü görmüşdü.
Eldar İsmayıl yaradıcılığa gənc
yaşlarından başlasa da, uzun illər
Göyçə ədəbi-mədəni mühitinin
seçilən nümayəndəsi olsa da,
ilk kitabı olan “Ulu Göyçə”
1990-cı ildə Xalq şairi Bəxtiyar
Vahabzadənin və akademik
Yaşar Qarayevin xeyir-duası ilə
Bakıda nəşr olunmuşdu. Bu kitab
yurdsevər şairin böyük ədəbiyyata
gəlişinin vəsiqəsi olmuş, onu
geniş oxucu dairəsinə yaxından
tanıtmışdı. Ulu Göyçənin həsrət
alovunu qəlbində yandıran
şairin ürəyindəki atəş çoxsaylı
oxucuların da ruhuna alov
saçmışdı:
İçim kürə, Eldar, çölüm ayazdı,
Tanrı dedim, taleyimi o yazdı.
Məni məndə tapmısansa o azdı,
Məndən yana bir dünya var, o mənəm.

Yurd itkisi bu dövrdə
Eldar İsmayılı bədii-publisistik
yaradıcılığa daha dərindən
bağlamış, onun ictimai
fəaliyyətinə təkan vermişdir.
Vətəndaş şairin həm də qaçqın
ziyalı kimi keçirdiyi “Aşıq Alı
200-ü aşırdı”, “Bir Vətən həsrəti,
bir Göyçə qəmi”, “Dədə Ələsgərin
işığında” kimi ədəbi-ictimai
məclislər və itirilmiş el-oba
yanğısı iə qələmə aldığı “Ələsgər”
radiotamaşası yaddaşlarda
silinməz izlər qoymuşdur.
Vətənin hər qarışına, qədim
tarixinə, soy-kökünə yaxşı bələd
olan sənətkar qürbətdə qalan

ellərimizi kitabların daş yaddaşına
həkk etməyi vətəndaşlıq borcu,
yazar vəzifəsi sayırdı. Müəllifin
narahat günlərinin, yuxusuz
gecələrinin hesabına ərsəyə
gələn şeir, poema, roman və
publisistikadan ibarət kitablarının
hər biri həyatımızın reallıqlarını
əks etdirən salnaməyə çevrilirdi.
Tanınmış ədəbiyyatşünaslar,
tarixçilər bu əsərləri təhlil edib
dəyərli fikirlər söyləmişlər.
Xalq şairləri Bəxtiyar
Vahabzadə, Hüseyn Arif, şairtərcüməçi İlyas Tapdıq Göyçə
nisgilinin poetik abidəsini
yaratmış Eldar İsmayılın
şeiriyyətinə yüksək qiymət
vermişdilər. Yaşar Qarayev,
Nizami Cəfərov, Hüseyn
Əhmədov, Teymur Bünyadov,
Mürsəl Həkimov, Qara Namazov,
Hüseyn İsmayılov, Həmid Əliyev,
İsmayıl Məmmədov, türkiyəli
Mustafa Özbaş kimi görkəmli
elm-mədəniyyət adamları
mətbuatda və elmi nəşrlərdə
qaçqın şair-publisistin mübariz
yaradıcılığından ürək dolusu söz
açmışdılar. Eldar İsmayılın 70 və
75 illik yubileylərini ədəbi-mədəni
ictimaiyyət, qaçqın və köçkün
icmaları qədirbilənliklə qeyd
etmişdilər. Yaradıcılığı haqqında
yerli və xarici mətbuatda bir sıra
dəyərli yazılar dərc olunmuşdur.
“Ulu Göyçə”, “Mən
kiməm?”, “Türkün xilaskarı”,
“Ulu Turan yolunda” poemaları,
vətənpərvərlik mövzusunda silsilə
şeirləri Eldar İslmayıla geniş
populyarlıq qazandırmışdır. Onun
nüfuzlu ədəbi mükafatlara layiq
görülmüş “Göyçənin qisası qalır”
və “Səttar oğlu” tarixi romanları,
müxtəlif illərdə qələmə aldığı
“Məndən ötrü Ermənistan yoxdu,
yox”, “Ağrı dağı qədər ağrılarım
var”, “Ermənistan türklərinin
1988-ci il soyqırımı” publisistik
əsərləri də ədəbi aləmdə maraq və
rəğbətlə qarşılanmışdır.
Qaçqınlıq dövründə ömrünü
daha çox bədii yaradıcılığa həsr
edən Eldar İsmayılın “Zülmətdə

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

parlayan qılınc”, “Ermənistan
türklərinin 1988-ci il soyqırımı”,
“Şəhid yurdun şəhid övladları”
və başqa publisistik kitabları
işıq üzü görmüşdür. O, “Göyçə”
və “Ulu Göyçə” qəzetlərini
təsis edib buraxmış, qaçqınlarla
daimi ünsiyyət quraraq millətçi
ermənilərin cinayətkar əməllərini
dərindən öyrənmiş və qələmə
alaraq geniş yaymışdır.
Türk dünyasında da tanınmış
şair-publisistin türkcə işıq üzü
görən “Allah amanatı” və “Eldar
İsmayılın seçilmiş şeirləri”
kitabları Türkiyə Cümhuriyyəti
Atatürk Universitetinin Kazım
Qarabəkir təhsil fakültəsində
dərslik kimi hazırlanmışdır.
Azərbaycanlı şairin 2005-ci
ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin
banisi Mustafa Kamal Atatürkə
həsr etdiyi “Türkün xilaskarı”
poeması qardaş ölkədə yüksək
qiymətləndirilmiş, “Türk
ədəbiyyatına hizmət” mükafatına
layiq görülmüş, üstəlik, “Heyrət”
ədəbi toplusunun “Məslək-şərəf”
diplomu ilə təltif edilmişdir.
Soydaşımızın “Göyçənin qisası
qalır” tarixi-sənədli romanına isə
xüsusi mükafat verilmişdir.
Eldar İsmayılın keçdiyi həyat
yolu, sınaqlardan keçmiş ictimaimədəni mübarizəsi və zəngin
bədii-sənədli yaradıcılığı bir
daha göstərir ki, artıq əbədiyyətə
qovuşmuş soydaşımız Tanrının
ona verdiyi ömrü şərəflə və
ləyaqətlə yaşamışdır. Bu ömür
yolunu özü belə poetikləşdirmişdi:
Bu həyatda ilk ovçum mən, ovum mən,
Yerdən şəri, göydən çəni qovum mən.
Hər xətanı bu canımla sovum mən,
Ölüm gedim, bu millətim yaşasın!..

Bu şeirindən də göründüyü
kimi, millətin azad yaşaması,
gələcəyi, xoş günləri üçün həmişə
və hər an canından belə keçməyə
hazır olmuşdu Eldar İsmayıl.
Göyçə nisgili ilə dünyadan köçsə
də, Qarabağın düşməndən xilas
edilməsi ilə bir daha inanırdı ki,
bir gün Aşıq Ələsgər yurdu da
nicat tapacaq.
Eldar İsmayılın ruhu artıq
Göyçə dağlarının başı üstündə
dolaşır, işıqlı xatirəsi isə daim onu
tanıyanların qəlbində yaşayacaq.
Allah rəhmət eləsin!

Tahir AYDINOĞLU,
“Xaılq qəzeti”
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Xəstəlikdən sağalanlara
peyvəndin bir dozası kifayət edəcək
Almaniya – Azərbaycan Radioloji
və Neyroradioloji Cəmiyyətinin sədri,
Köln Universiteti Klinikasının həkimi,
tibb elmləri doktoru, azərbaycanlı alim
Nuran Abdullayevin sözlərinə görə,
aparılan tədqiqatların metodik hissəsi
çox ciddi dəqiqliklə icra olunub. Belə ki,
peyvəndin tətbiqindən öncə, insanların COVID –19 xəstəliyini keçiribkeçirmədiklərini müəyyənləşdirmək
üçün anticisimləri yoxlayıblar. Bundan
sonra həm virusa daha əvvəl yoluxanlarda, həm də yoluxmayanlarda 4
gündən bir anticisimlərin miqdarına baxılıb. Beləliklə, çox önəmli nəticələr əldə
olunub. Belə ki, ilk peyvənd dozasından
əvvəl xəstəliyi keçirmiş insanlarda 5-8
gün sonra nəzərə çarpacaq qədər
anticisimlərin çoxalmasına rast gəlinib.
Bu da onlarda güclü immunitetin yaranmasının göstəricisi hesab edilir.
Əvvəllər xəstələnməyən insanlarda isə 9-12 gün vaxt lazım olub ki,
vurulan peyvəndin müəyyən effekti
hiss olunsun. Tədqiqatın digər çox
önəmli nəticəsinə 24 günlük müşahidə
zamanı rast gəlinib. Belə ki, peyvənd
aldıqdan sonrakı zaman çərçivəsində
xəstəliyi daha öncə keçirməyənlərdə
anticisimlərin miqdarı xəstəliyi keçirən
və peyvənd alan insanlarla müqayisədə
az olub. Bu da bizə bir daha onu
göstərir ki, peyvənd həm xəstəliyi
keçirməyənlər, həm də keçirənlər üçün
nə qədər önəmlidir.
Tədqiqatlarda maraq doğuracaq
və gələcəkdə peyvənd strategiyasında ciddi nəzərə alına biləcək daha bir
nüans də aşkarlanıb. Belə ki, öncədən
virusa yoluxmuş insanlara peyvəndin
ikinci dozasının vurulmasından sonra
onlarda yaranan anticisim miqdarında
ciddi dəyişikliyə rast gəlinməyib. Bu da
o deməkdir ki, elmi tədqiqatlarla sübut
edilir ki, xəstəlikdən sağalan insanlarda effektiv immunitetin yaranmasına
peyvəndin təkcə bir dozası kifayət
edə bilər və bu insanlara qısa müddət
ərzində təkrar dozanın vurulmasının
ciddi təsiri və əhəmiyyəti yoxdur. Bu
tədqiqatlar “Biontech” və “Moderna”
peyvəndləri ilə aparılıb. Tədqiqatlarda
xəstəliyi daha öncədən keçirənlərlə
keçirməyənlərin peyvəndin ikinci
dozasından sonrakı yan təsirləri də
müqayisə edilib. Burada aydın olur ki,
xəstəliyi keçirənlərin yüngül yan təsirləri
xəstəliyi keçirməyənlərlə müqayisədə
5-6 dəfə çox olub. Amma bu yan təsirlər
qorxulu reaksiyalarla deyil, məsələn,
yorğunluq, baş ağrısı, əzələ ağrısı,
bəzən qızdırma və əzələ ağrıları ilə
müşahidə edilib. Bir ildən sonra fərqli
dozalarda peyvənd alanlarda olan
immunitetin hansı səviyyədə olacağı
barədə sual isə cavabsızdır, bu barədə
tədqiqatlar davam edir.
Türkiyəli həkim Şenol Atakan mutasiya olunmuş virusun səbəb olduğu
yoluxma sayının artması ilə mart ayında
yenidən alovlanma ola biləcəyindən
narahatlığını bildirib və mutant virusun daha yoluxucu və müqavimətli
olduğunu açıqlayıb. O deyib: “Odur
ki, gigiyena, məsafə və maska qaydalarına ciddi əməl etməliyik. Hesab
edirəm ki, mart ayında yenidən rekord
göstəricilər qeydə alınacaq. Pandemi-

Peyvəndlərin tətbiqindən sonra elmi arenada ciddi müzakirə
mövzularından biri də COVID –19 xəstəliyindən sağalanlara
hansı dozada peyvəndin vurulması barədədir. Yəni, bu xəstəliyi
ötən il keçirən insanlara peyvəndin birinci dəfə vurulan dozası kifayətdir, yoxsa mütləq ikinci dozası da vurulmalıdır? Bu
sualın cavabının tapılması istiqamətində aparılan çox önəmli
tədqiqatların nəticəsi artıq məlumdur və qarşıdan gələn günlərdə
elmi ədəbiyyata daxil ediləcək.
ya dövründə virusla ən çox mübarizə
aparanlar arasında ailə həkimləri də
var. Virusa yoluxmuş və ya virusla təmasda olan insanları yaxından
izləyən ailə həkimləri bu çətin prosesi
tez bir zamanda aradan qaldırmaq üçün
böyük fədakarlıq göstərirlər. “Sinovac”
şirkətinin “CoronaVAC” peyvəndinin
50 effektivliyi var. Bununla birlikdə, bu
peyvəndlər xəstəliyin qarşısını almaqda
və xəstəliyin ağırlaşmamasında 90 faiz
təsirli olur. Peyvəndləmə bunun üçün
çox vacibdir. Kütləvi immunitet üçün
əhalinin 70 faizində antitellər yaranmalıdır. Vətəndaşlarımız lazım olan
vaxtda peyvənd olunmalıdır ki, vəziyyəti
nəzarət altında saxlaya bilək”.
Mutasiyanın, xüsusilə, Afrika, Braziliya və İngiltərədə başladığını deyən
həkim yaz aylarında virusun müqavimət
göstərdiyini əlavə edib: “Bu dövrdə virus
başqa bir formata keçir. Yeni proseslər
istehsal edir. Mutasiya məsələsinə çox
diqqətli olmalıyıq. Üçüncü dalğa dediyimiz mutasiya daha çox yoluxucudur.
Koronavirus xəstələrinə reabilitasiya
xidməti göstərilməlidir. COVID – 19
keçirənlər üçün vaxtaşırı müayinələr
və alqoritmlər yaradılmalıdır. Ürək və
böyrək problemləri olanlarda xəstəlik
ciddi ağırlaşmalara səbəb ola bilər”.
“Dünya ölkələrinin hökumətləri
pandemiyanın nəticələrini yumşaltmaq məqsədilə öz vətəndaşlarına və
biznesə dəstək üçün trilyonlarla dollar
məbləğində vəsait ayırıb. İndi həmin
vəsaitin korrupsionerlərin ciblərinə
axmaması üçün tədbirlər görülməsi
çox vacibdir”. Bu fikirləri BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyasının sədri Volkan Bozkır Beynəlxalq
Parlamentlərarası İttifaqın korrupsiya-

ya qarşı mübarizə məsələlərinə həsr
edilmiş iclasında söyləyib. O, həmçinin
deyib: “Bu əlavə vəsait bərpa işlərinin
sürətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub,
lakin onların paylaşdırılmasında risklər
yaranır. Vəsait axınlarının şəffaflığı və
onlara nəzarət lazımi səviyyədə deyil,
çünki onlar pandemiya nəticəsində
yaranmış təxirəsalınmaz ehtiyacların
tezliklə təmin edilməsi üçün nəzərdə
tutulub. Təbii ki, fövqəladə şəraitdə
hökumətlərin bu vəsaitə nəzarət
etmələri üçün həmişə vaxt olmur”.
Volkan Bozkır vurğulayıb ki, həm
pandemiyanın, həm də korrupsiyanın nəticələri əhalinin ən həssas
təbəqələrinə – sosial müdafiədən və
dövlət xidmətlərindən asılı olan insanlara daha çox təsir göstərir. Bozkır sayıqlığı itirməməyə, vaksinlərin bölgüsündə
korrupsiya hallarının qarşısını almağa
və ən başlıcası, onların saxtalaşdırılmasına yol verməməyə çağırıb. Bildirib
ki, BMT Baş Assambleyası bu il iyun
ayında korrupsiyaya qarşı mübarizə
məsələlərinə həsr edilmiş xüsusi sessiya keçirəcək. O, BMT-nin korrupsiya
əleyhinə Konvensiyasına əməl etməyin
vacibliyini xatırladıb.
Tədqiqatçıların fikrincə, COVID – 19
-a səbəb olan SARS – CoV-2 virusunun
Avropadakı vəhşi heyvandarlıq fermalarında yayılması və onun insanlara
ötürülməsi ehtimalı çox yüksəkdir. Bu
nəticəyə onlar Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı (ÜST), Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Qida və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatı (FAO) və Ümumdünya Heyvan
Sağlamlığı Təşkilatının ekspertlərinin
məlumatlarından sonra gəliblər.

“Baklift-3” İxtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsi
lift ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Lift ehtiyat hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq yuxarıda göstərilən
tender predmeti üzrə öz tender təkliflərini dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron formada təqdim etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə
təcrübəsi, iddiaçının maliyyə vəziyyəti və madditexniki bazası.
Müqavilədə bütün malların və onlarla bağlı
xidmətlərin mənşəyi və harada istehsal olunmaları bildirilməlidir. Tenderlə əlaqədar məlumat
almaq üçün maraqlananlar elektron qaydada
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərlər.
Ünvan – Bakı şəhəri, Xətai rayonu, M.Hadi
küçəsi 97
Əlaqələndirici şəxs – Əliyev Fərhad Əli oğlu
Telefon – ( 012 ) 3791174
Email – baklift@mail.ru
İştirak haqqı 100 (bir yüz) manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba
köçürməlidirlər:
Bank – “ABB”-nin Nərimanov filialı
Kod – 805540
VÖEN – 9900001881
M/h – AZ03NABZ01350100000000002944
H/h-AZ35İBAZ38030019449783431206
VÖEN – 2000310381,
S.W.I.F.T: IBAZAZ2X
Tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədlər
“Baklift-3” İxtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsinin
tender komissiyasına təqdim edilməlidir:
– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi;

– tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra
ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
– tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra ən
azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
– Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanından arayış;
– iddiaçının son 1 ildəki fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
– iddiaçının son 1 il ərzində maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
– iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi
və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 31 mart
2021-ci il saat 15.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 8 aprel 2021-ci il saat 15.00dək dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron qaydada təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portalında
nəzərə alınmayacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 9 aprel 2021-ci il saat
15.00-da açılacaqdır. Təkliflərin açılışı dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında virtual
iclas formatında aparılacaqdır. İddiaçılar açılışın
formatı ilə dövlət satınalmalarının vahid internet
portalında tanış ola bilərlər.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar
yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Mütəxəssislər, ÜST-ün Avropa
bölgəsinə rekord sayda xəz məhsulları
istehsal edən ölkələrin daxil olduğuna görə, Avropadakı vəhşi heyvandarlıqla əlaqəli riskləri təhlil etmək
qərarına gəliblər. 2020-ci ilin aprel
ayında dünya üzrə vəhşi heyvandarlıq
təsərrüfatlarında yetişdirilən su samurlarında COVID –19 halları qeydə alınan
ilk ölkə Hollandiya olub.
Daha sonra su samurları arasında
koronavirusa yoluxma hallarının olduğu
barədə, o cümlədən yeddisi Avropada
yerləşən daha doqquz ölkə haqqında
məlumat verilib. Danimarkada isə bu
heyvanlardan yoluxmuş bəzi insanlarda bir sıra mutasiya ehtiva edən
yeni ştamm aşkar edildi. Üstəlik, ilkin
tədqiqatların nəticələrinə görə, yeni variantın anticisimlərə qarşı həssaslığının
azalması ilə xarakterizə olunduğu
məlum olub.
Ekspertlərin fikrincə, Avropa
bölgəsindəki heyvanların xəzindən
istifadə edərək məhsul istehsal edən
15 ölkədən 14-ü vəhşi heyvandarlıq
fermalarında zəruri nəzarət sistemlərini
tətbiq ediblər. Bundan başqa doqquz
təsərrüfatda bu cür fermalarda çalışan insanlarda virusun aşkar edilməsi
üzrə tədbirlər də həyata keçirilib.
Mütəxəssislər SARS –CoV-2 virusunun
və onun variantlarının heyvanlardan insana ötürülməsinin qarşısının alınması
üçün bir sıra tövsiyələr hazırlayıblar.
Onlardan bəziləri bunlardır: fermalarda sanitariya normalarına ciddi riayət
edilməlidir; xəz təsərrüfatlarında çalışan
işçilər davamlı olaraq fərdi qoruyucu
vasitələrdən istifadə etməlidirlər; heyvanlar mütəmadi olaraq virusun mövcud
olub-olmaması ilə əlaqədar yoxlanılmalıdır; xəz təsərrüfatlarının yaxınlığında
yaşayan vəhşi heyvanların da yoxlanılması lazımdır.
Ümumiyyətlə, virusun yayılmaması
üçün bütün təşkilatlarda, qurumlarda,
istehsal və istehlakla məşğul olan
müəssisələrdə qorunma tədbirlərinə
ciddi nəzarət davam etməlidir. Həm
nəzarət, həm vaksinasiya, həm də
yoluxub sağalanlara diqqət etməklə
bu bəladan qurtarmaq mümkündür.
Bu gün yoluxma olmayan bir ərazidə
gün keçdikdən sonra çoxlu yoluxma
aşakarlana bilər. Hazırda Azərbaycanda
COVID –19 infeksiyasına bölgələr üzrə
yoluxma göstəriciləri həmişəki kimi
müxtəlif olsa da azalıb. Qeyd edək ki,
ölkəmizdə koronavirusa yoluxma hallarının 52,2 faizi paytaxtın payına düşür.
Bundan əlavə, həmin göstərici Aran
rayonlarında 13,3, Abşeron rayonunda
12,9, Gəncə – Qazax bölgəsində 8,1,
Şəki – Zaqatalada 3,2, Quba – Xaçmazda 3, Lənkəranda 2,9, Dağlıq Şirvanda 2,5, Yuxarı Qarabağda 1,4, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 0,05 faiz
təşkil edir. Ölkə xaricindən idxalolunma
halı 0,4 faizdir. Naxçıvanda yoluxmanın az faiz təşkil etməsinin nəticəsidir
ki, orada sentyabrdan indiyədək təhsil
müəssisələri öz fəaliyyətlərini davam
etdirir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,
“Xalq qəzeti”

Haaqa şəhərində
Xocalı şəhidlərinin
xatirəsinə abidə ucaldılıb

Yeni kitablar
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun
“Azərbaycan fəlsəfə tarixi” şöbəsinin
müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru Arzu
Hacıyevanın tərtib etdiyi “Əşrəf Hacıyev: Seçilmiş əsərləri” adlı kitab haqqında ilk təəssüratım bir az nostalgiya,
bir az da kövrək məqamlarla bağlı oldu.
Çünki kitabın üz qabığında mərhum
qələm sahibinin öz xətti ilə yazdığı
“Qayıdıb gəlmişəm” sözləri görünən
bloknot vərəqinin və məşhur jurnalistin
qələminin fotosu verilmişdir. Az qala
kitabın üz qabığından Əşrəf müəllimin
səsi eşidilirdi. Hələ heç bir sətir oxumadan tərtibçiyə və üz qabığının
rəssamına “Əhsən!” – dedim.

Əşrəf Hacıyevin “Qayıdıb
gəlmişəm” deyən seçilmiş əsərləri
Azərbaycan jurnalistikasının görkəmli
nümayəndəsi, publisist, yazıçı, nasir, dramaturq, tərcüməçi, ssenarist, milli mətbuat
tarixi üzrə mütəxəssis-tədqiqatçı, Azərbaycan
Jurnalistlər İttifaqının üzvü, Əməkdar jurnalist
Əşrəf Hacıyev 1931-сi il dekabrın 11-də Bakıda
anadan olmuşdur.Yəni bu il onun 90 yaşı
tamam olacaq. Uşaqlıq illəri Qutqaşen ( indiki
Qəbələ) rayonunun Hacallı kəndində keçmiş,
Qəbələ şəhər orta məktəbini əla qiymətlərlə
bitirmiş, 1949-1954-cü illərdə Azərbaycan
Dövlət Universiteti (indi Bakı Dövlət Universiteti)
filologiya fakültəsinin nəzdindəki jurnalistika
şöbəsində təhsil almışdır. 1956-cı ildən 1969cu ilədək “Azərbaycan gəncləri” qəzetinin
redaksiyasında təbliğat və təşviqat şöbəsinin
müdiri, 1969-1977-ci illərdə Azərbaycan KP MK
yanında Partiya Tarixi İnstitutunda baş elmi işçi,
1977-ci ildən 1997-ci ilədək – iyirmi il “Kommunist” – “Xalq qəzeti” redaksiyasında şöbə müdiri
və bölgə müxbiri kimi vəzifələrdə çalışmışdır.
Ötən əsrin əllinci illərinin əvvəlindən “Ə. Hacıyev” və “Əşrəf Hacıyev” imzaları ilə mətbuatda
görünən bu gənc sonralar yüzlərlə ictimai-siyasi
və bədii-publisistik məqalənin və çoxsaylı bədii
əsərlərin müəllifi kimi mətbuat və ədəbiyyat
tariximizdə özünəməxsus iz qoymuş söz
sahibinə çevrilmişdir. 45 il qələmlə yol yoldaşı
olmuş Əşrəf müəllim öz yazılarında cəmiyyət
həyatının, demək olar, bütün sahələrini əhatə
etmişdir. Onun yazıları mövzusuna görə
olduqca geniş – iqtisadiyyat, tarix, ədəbiyyat,
incəsənət, hüquq, elm, mədəniyyət, əxlaqmənəviyyat məsələləri, siyasət, ideologiya, son
illərdə müharibə, Qarabağ, torpaqlarımızın işğalı, qaçqınlar problemi və başqa sahələri əhatə
edirdi. Bədii əsərləri də janr-forma baxımından
rəngarəngdir.
Müxtəlif illərdə qələmə aldığı “İtkin atanın
oğlu” povesti, “Eynəkli kişi”, “Son görüş”, “Daş
güzgü” hekayələr topluları, “Qırmızı dalğalar” pyesi, “Məhəbbət könül çırağıdır”, “İksir”,
“Günəş nəslinə məktublar”, “Milyonlar belə
yaranır”, “Şirvanın şöhrəti”, “Müseyib Dadaşov”

və başqa elmi, publisist kitabları nəşr olunmuşdur. Onun işıq üzü görmüş 19 kitabında verilmiş
materiallar görkəmli qələm sahibinin yaradıcılığının cüzi bir hissəsidir.
Publisistikada operativlik, ciddi jurnalist
araşdırması, irəli sürdüyü mülahizələrində
faktlara və məntiqə söykənən əsaslılıq ənənəsi
1998- ci ildə qələmə aldığı “Yanlış başa düşülən
demokratiya və söz azadlığı” məqaləsində,
sözün həqiqi mənasında, öz apogeyinə çatmışdır. O, sosioloji əsərlərində Azərbaycan
ailəsinin uğur nümunəsi ola biləcək faktlardan
və problemlərdən söz açır, kəndin sosio-mədəni
problemlərinə aid olan məqalələrində isə sosial
tərəqqini, kənd və şəhər arasındakı fərqin
silinməsini bilavasitə kənddə mədəniyyətin
inkişafı ilə əlaqələndirirdi.
Əşrəf Hacıyevin tarixə dair tədqiqatları da
daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Amma onun
ədəbi-bədii nəsr əsərləri (povest, hekayə və novellaları, əfsanə və nağılları) insana və təbiətə,
Vətənə sevgi ilə qələmə alındığına görə daha
böyük auditoriyanı əhatə edirdi. Müəllifin çoxsaylı pyesləri, ssenariləri olmaqla yanaşı, həm
də kifayət qədər xarici ədəbiyyat nümunələrini
də ana dilimizə tərcümə edilmişdir. Məsələn,
fransız yazıçısı Qabriel Jildas-Andriyevskinin
“Həmid üçün at yoxdur!” povesti, Anton Çexov, Edmondo de Amiçis, Oliver Henri, Vasili
Bakovun irsindən hekayələr, Fridrix Dürrenmattın pyesi, Fyodr Morqunun “Çörək və insanlar”
kitabı Azərbaycan oxucusuna Əşrəf Hacıyevin
tərcüməsində təqdim olunmuşdur.
Mərhum həmkarımızın qızı Arzu xanım
Hacıyeva Əşrəf müəllimin bu möhtəşəm
irsindən seçdiyi dəyərli əsərlərdən ibarət 600
səhifəlik “Qayıdıb gəlmişəm” adlı kitabı tərtib
etməklə, təkcə atasının xatirəsinə ehtiram nümayiş etdirməmiş, həm də milli mətbuatımızın
görkəmli simalarından birinin təbliğinə xidmət
etmişdir.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

“Azercell” ilə TikTok indi daha əlçatandır
Ölkənin lider mobil operatoru
“Azercell Telekom” MMC dünyada 800
milyondan çox istifadəçinin rəğbətini
qazanan və son zamanlar sosial
mediada rezonans yaradan TikTok
üçün xüsusi internet paketi istifadəyə
verir. Mart ayının 31-dək yeni paket
çərçivəsində 1GB həcmində interneti
cəmi 2 AZN-ə təklif edən “Azercell”,
TikTok tətbiqini müştəriləri üçün daha
da əlçatan edir.
Populyar musiqi və filtrlərdən istifadə edərək
qısa videolar yaratmağa və paylaşmağa imkan
verən TikTok-dan endirimli qiymətlərlə yararlanmaq üçün T açar sözünü 2525 qısa nömrəsinə
göndərmək kifayətdir.

Qeyd edək ki, “TikTok internet paketi”ni yalnız “Azercell”in aylıq internet paketlərinə abunə
olan müştərilər sifariş edə bilər.

“Xalq qəzeti”

Qarabağ Meşə Meliorasiya İdarəsi
 Niderland Krallığında fəaliyyət
göstərən Hollandiya Azərbaycan-Türk
Kültür Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Haaqa
şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə ucaldılan abidənin açılış
mərasimi keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, mərasimdə Azərbaycanın
Niderlanddakı səfiri Fikrət Axundov, Türkiyənin Niderlanddakı səfiri Şaban Dişli, Niderland parlamentində
Denk partiyasını təmsil edən millət vəkili Selcuk
Öztürk, Haaqa məzarlığının rəhbəri Linda Jansen,
Avropadakı müxtəlif diaspor təşkilatlarının rəhbərləri,
Azərbaycan və Türkiyə icmasının nümayəndələri
iştirak ediblər.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Hollandiya AzərbaycanTürk Kültür Dərnəyinin sədri İlhan Aşkının çıxışından
sonra abidənin açılışı olub, ətrafına əklil qoyulub və gül
dəstələri düzülüb. Mərasim iştirakçıları Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad
ediblər.
Məzarlığın toplantı zalında davam etdirilən tədbirdə
Fikrət Axundov, Şaban Dişli, İlhan Aşkın, Linda
Jansen, “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı Qadınlar
Birliyinin sədri Maisə Ağamirzəyeva və başqaları çıxış
ediblər. Natiqlər erməni cəlladları tərəfindən törədilən
Xocalı soyqırımının bəşəriyyətin faciəsi olduğunu
və onun dəhşətlərinin heç vaxt unudulmayacağını
bildiriblər. Soyqırımının başqa dövlətlər tərəfindən
rəsmi olaraq tanınmasına və müqəssirlərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsinə nail olmağın vacibliyi
vurğulanıb.

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Borulu keçidin cari təmiri işlərinin satın
alınması.
Lot-2. Cari təmir işləri üçün mal-materialların və
tinglərin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender
təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron
qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs – Əhmədov Adil İbrahim oğlu (baş
mühəndis)
Ünvan – Bərdə rayonu, Heydər Əliyev prospekti 110
E-mail: qarabag.mmi@mail.ru
Telefon – 020 20 8-54-09
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu (əsas
şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə
iştirak üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda
qeyd olunan hesaba hər lot üçün 100 (bir yüz) manat
məbləğində vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada
ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bank rekvizitləri –
Qarabağ Meşə Meliorasiya İdarəsi
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T. CTREAZ22
VÖEN – 4000189801
Bank – 19 saylı Regional Xəzinədarlıq İdarəsi
H/h – AZ53CTRE00000000000002355103
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və
tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş

qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər:
– iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank
sənədi;
– tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı
gündən sonra azı ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
– tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender təklifinin
ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində – tender təklifinin
təminatı - bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən ən azı 30
(otuz) bank günü çox olmalıdır);
1. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan
sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
1.1. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında
arayış.
1.2. İddiaçıların fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti.
1.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı.
1.4. Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasına aid
arayış.
1.5. İddiaçının nizamnaməsi.
1.6. Dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə).
1.7. İddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə
qeyd olunan sənədləri 31 mart 2021-ci il saat 12.00-a kimi
tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini
və bank təminatını 8 aprel 2021-ci il saat 17.00-a qədər
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul
olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 9 aprel 2021-ci il saat 12.00-da
elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası
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ABŞ Prezidenti Səudiyyə Ərəbistanı
ilə əməkdaşlıq qaydalarını dəyişir
ABŞ Prezidenti Cozef
Bayden bəyan edib ki, Səudiyyə
Ərəbistanının Kralı Salmana iki ölkə
arasında “qaydaların dəyişdiyinə
görə” insan haqlarını pozanların
cəzalandırılacağını bildirib. Məlumatı
“İnterfaks.ru” verib.

ABŞ
Orduya yeni raketlər verilir

ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri 400 ədəd qanadlı “AGM158B” və “JASSM-ER stels” raketləri ilə təchiz ediləcək.
Məlumata görə, ABŞ bununla bağlı “Lokhid Martin”
şirkətiylə razılaşma imzalayıb. Müqavilənin ümumi dəyəri
428,4 milyon dollar təşkil edib. Stels raketlərinin orduya
2025-ci ilin iyuluna qədər veriləcəyi açıqlanıb.
Qeyd edək ki, bu raketlər 980 kilometr məsafədəki
hədəfləri məhv etmək gücündədir. Stels texnologiyası ilə
təchiz edildiyi üçün onların radarlara düşmək ehtimalı azdır.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

BMT rəsmisinin açıqlaması
“BMT-nin
Nyu-Yorkdakı
baş qərargahının
yerləşdiyi ərazi
dünya təşkilatına
aiddir və Pablo Pikassonun məşhur
əsərlərindən olan
Gernika kimi
Rokfeller ailəsinə
qaytarılmayacaq”.
Bu bəyanatla
BMT Baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Düjarrik
çıxış edib. O deyib: “Bu torpaq bağışlanıb, ona görə bizə
məxsusdur və geri qaytarmağımızı istəyə bilməzlər”.
Qeyd edək ki, BMT-nin qərargah binasının yerləşdiyi
torpaq sahəsi 1940-cı illərdə milyarder Con Rokfeller
tərəfindən təşkilata bağışlanıb.
Xəbəri BBC verib.

İsveçrə

210 milyon avro uduş
İsveçrə sakini “Euromillions”
lotereyasında 210
milyon avro udub.
Qeyd edilir ki, “Euromillions” lotereyasında rekord ötən
il dekabrın 11-də
qeydə alınıb. Həmin
vaxt Fransa vətəndaşı 200 milyon avro udmuşdu.
Xəbəri “Euronews” verib.

Bayden “Univizion” media şirkətinə
müsahibəsində deyib: “Mən vəliəhd
şahzadə ilə deyil, kralla danışdım.
Ona anlatdım ki, qaydalar dəyişir, bu
əhəmiyyətli dəyişikliklər barədə həftənin
birinci günü məlumat verəcəyik”.
ABŞ Prezidenti qeyd edib ki, əgər
Ər-Riyad Vaşinqtonla əməkdaşlıq etmək
istəyirsə, insan haqlarına əməl olunmasına diqqət yetirməlidir.
CNN-in verdiyi məlumata görə,
ABŞ-ın Milli Kəşfiyyat İdarəsindən
bildirilib ki, səudiyyəli jurnalist Camal
Qaşıqçının Türkiyədə öldürülməsi ilə
bağlı əməliyyatı Səudiyyə Ərəbistanının

vəliəhd şahzadəsi şəxsən bəyənib.
Bununla bağlı Kəşfiyyat İdarəsinin
ABŞ Konqresinə göndərdiyi hesabatda deyilir: “Bizim qiymətləndirməmizə
görə, Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd
şahzadəsi Məhəmməd ibn Salman
jurnalist Camal Qaşıqçının tutulması,
yaxud öldürülməsi üzrə əməliyyatı
bəyənib. Biz bunu onunla əsaslandırırıq
ki, krallıqda qərarların qəbuluna vəliəhd
şahzadə nəzarət edir, təhlükəsizlik
xidmətinin üzvü və həlledici müşaviri olan Məhəmməd ibn Salman
əməliyyatda birbaşa iştirakçıdır. O,
eyni zamanda, xaricdəki dissidentlərin,

o cümlədən Qaşıqçının susdurulması üçün zorakı tədbirlərin görülməsini
dəstələyib”.
Bayden bildirib ki, hesabat sabiq
prezident Donald Trampın administrasiyası dövründə hazırlanıb, ancaq hələ
dərc edilməyib. ABŞ-ın Dövlət katibi
Entoni Blinken də bu günlərdə Səudiyyə
Ərəbistanının 76 vətəndaşına qarşı
viza məhdudiyyəti tətbiq olunduğunu
elan edib. Həmin şəxslər, Vaşinqtonun fikrincə, səudiyyəli jurnalistin
öldürülməsində bu və ya digər formada
iştirak ediblər.
Dövlət katibi deyib: “Prezident
Bayden aydın şəkildə başa salıb ki,
Səudiyyə Ərəbistanı ilə əməkdaşlıq
Amerika dəyərlərini əks etdirməlidir. Bununla bağlı biz dəqiqliklə çatdırmışıq ki,
Səudiyyə Ərəbistanının ictimai fəallara,
dissidentlərə və jurnalistlərə qarşı
hücumlarına son qoyulmalıdır. Birləşmiş
Ştatlar buna dözməyəcək”.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Yerin rəqəmsal
oxşarı hazırlanacaq
Alimlər iqlim dəyişikliyinin modelləşdirilməsi
üçün Yerin rəqəmsal oxşarını hazırlayacaq. Belə
ki, Yer sistemini gələcəkdə modelləşdirmək
məqsədilə hazırlanmış planetimizin rəqəmsal
oxşarı ekstremal hallara daha yaxşı hazırlaşmaq
istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini,
ölkələrin siyasətini müəyyənləşdirən şəxslərin
dəstəklənməsini nəzərdə tutur.
“Nat.geo” portalının
yaydığı məlumata görə,
Avropa alimlərinin və
“ETH Zurich” kompüter
mütəxəssislərinin hazırladığı
yeni strateji sənəddə buna
necə nail olmağın üsulları
göstərilir.
Bildirilir ki, müşahidə
məlumatları Yerin rəqəmsal
modelinin təkamül
prosesini izləmək və

gələcəkdə baş verəcək
dəyişikliklərin trayektoriyasını
proqnozlaşdırmaq məqsədilə
oxşar rəqəmsala daxil
ediləcək. Adətən belə
müşahidələrin nəticələri
havanın və iqlimin
modelləşdirilməsində istifadə
olunur. Lakin tədqiqatçılar
insanın müvafiq fəaliyyətinin
yeni məlumatlarını da
müşahidələrə əlavə

olaraq modelə daxil
etmək niyyətindədirlər.
Yer sisteminin yeni modeli
insanın planetin səthindəki
demək olar ki, bütün
proseslərə, o cümlədən
su mənbələrinə, qida və
enerjinin, həmçinin fiziki
sistemdəki proseslərin
idarə olunmasına təsirini də
maksimum real şəkildə əks
etdirəcək.
Oxşar rəqəmsal sistem
habelə külək və Günəş
elektrik stansiyalarının strateji
planlaşdırılması üçün də
istifadə ediləcək.

Tədqiqatçıların fikrincə,
bu baxımdan 1940-cı illərdən
bəri davam edən hava
şəraitinin sabit inkişafı da
nəzərə alınmalıdır. Dünyanın
ən böyük kompüterlərində
fiziki proseslərin
modelləşdirilməsinə ilk olaraq
meteoroloqlar başlayıblar.
İndiki hava və iqlim modelləri
superkompüterlərdən və
çoxsaylı digər elmi fənlərdən
daha səmərəli istifadə
üsullarını müəyyənləşdirmək
üçün çox idealdır.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

AZƏRTAC və Küveyt
Elektron Media Birliyi
əməkdaşlığı genişləndirmək
barədə razılığa gəliblər
AZƏRTAC və Küveyt Elektron Media Birliyi
arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi iki ölkə
arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafına
töhfə verə bilər.
Bu məsələ AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov
ilə Küveyt Elektron Media Birliyi İdarə Heyətinin sədri Feysəl
Xəlifə əs-Savağ arasında fevralın 27-də keçirilən görüş zamanı
müzakirə olunub.
Qonağa Azərbaycanın Vətən müharibəsində qazandığı
Qələbə barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz
44 gün ərzində torpaqları işğaldan azad edib. Otuz illik işğal
dövründə düşmən həmin ərazilərdəki şəhər və kəndlərdə
görünməmiş dağıntılar törədib. Eyni zamanda, məscidlər,
mədəniyyət və tarixi abidələr yerlə-yeksan olunub. Hazırda azad
olunmuş rayonlarda bərpa-quruculuq işləri gedir.
AZƏRTAC ilə Küveyt Elektron Media Birliyi arasında
əməkdaşlığın gücləndirilməsində maraqlı olduqlarını deyən
Aslan Aslanov bildirib ki, birgə layihələrin həyata keçirilməsi,
müntəzəm informasiya və təcrübə mübadiləsi əlaqələrin inkişafına, xalqlarımızın bir-birini daha yaxından tanımasına vəsilə ola
bilər.
Azərbaycana səfəri çərçivəsində işğaldan azad olunmuş torpaqlara getdiyini və orada gördüklərindən təsirləndiyini bildirən
Feysəl Xəlifə əs-Savağ deyib. “Məscidlərin təhqir edilməsi
qəbuledilməzdir. Bu, bütün İslam dünyasının mövqeyidir. Dünən
Xocalı soyqırımının ildönümü idi. Azərbaycanın bu böyük
kədərini hər zaman bölüşürük”.
Səfəri zamanı Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media
qurumları üçün keçirdiyi mətbuat konfransında iştirak etdiyini deyən qonaq dövlət başçısının suallara sərrast və ətraflı
cavab verdiyini vurğulayıb: “Məndə bir daha əminlik yarandı ki,
Azərbaycan öz müstəqilliyini qorumağa qadir olan dövlətdir”.
Feysəl Xəlifə əs-Savağ AZƏRTAC-ın Küveytdə
nümayəndəliyinin açılması üçün maliyyə dəstəyi göstərməyə
hazır olduqlarını qeyd edib. Onun fikrincə, təmsilçilik büroları
ölkələrimizin daha yaxşı tanıdılmasına geniş imkanlar yaradar.
Görüşdə, həmçinin AZƏRTAC-ın beynəlxalq media
təşkilatlarında fəaliyyəti, Küveytin KUNA agentliyi, eləcə də
digər ərəbdilli media qurumları ilə əməkdaşlığı barədə məlumat
verilib.

“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata görə,
Norveç yeni koronavirus peyvəndlərini hazırlamaq
üçün təxminən 23,9 milyon dollar vəsait ayırır.
Mənbə qeyd edir ki, vəsait epidemiyaların və pandemiyaların qarşısının alınması üzrə qlobal koalisiyaya
(CEPI) göndəriləcək.

Dünyada 2,5 milyondan
çox insan koronavirusun
qurbanı olub Peyvənd üçün 23,9

İngiltərə

Pandemiya başlanandan indiyədək dünyada 2,5
milyon nəfərdən çox insan COVID-19 virusunun
qurbanı olub.

“Kingswood House” satılır
İngiltərənin
Vusterşir qraflığında XVII əsrə
aid tarixi malikanə
satışa çıxarılıb.
Bildirilir ki,
malikanəni alan
sahibkar onun
ərazisindən axan
şəxsi çaya və
orada balıq tutmaq
üçün lisenziyaya
da sahib olacaq. “Kingswood House” adlı malikanədə 5
yataq, 4 qonaq və dörd vanna otağı var. Onun dəyəri 1,95
milyon funt-sterlinqdir. Malikanə 6,3 hektarlıq meşə və bağ
sahəsi ilə əhatə olunub.
Məlumatı “Daily Mail” yayıb.

İspaniya

Nyu-Yorkda COVID-19
virusunun yeni ştammı

Hazırladı:
Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Nyu-York şəhərində koronavirusun
yeni ştammı aşkar edilib. Alimlər yeni ştammı
“ B.1.5.2.6.” adlandırıblar. Artıq şəhərdə
COVID-19 virusu daşıyıcılarının 27 faizində bu
ştamm aşkar edilib.
ABŞ-ın Kaliforniya Texnologiya İnstitutunun və Kolumbiya
Universitetinin alimləri bildiriblər ki, yeni aşkar edilmiş ştamm
immuniteti zəiflədir. Bu çox təhlükəli virusdur.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

Messi rəqiblərini qabaqlayır
İspaniyanın
“Barselona” futbol
klubunun hücumçusu
Lionel Messi üçün
2021-ci il uğurlu
başlayıb. Son olaraq
La Liqanın 1-ci turundan təxirə salınmış
“Elçe” ilə matçda
(3:0) dubla imza atan
argentinalı hücumçu
bu il vurduğu qolların
sayını 13-ə yüksəldib. Bununla da o, hazırda Avropanın
beş ən böyük liqasında ən çox qol vuran oyunçudur. Otuz
üç yaşlı futbolçu “Bavariya”dan Robert Levandovski (12
qol) və “Borussiya”dan Erlinq Haalandı (10 qol) geridə
qoymağı bacarıb.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Cons Hopkins Universitetinin məlumatına görə, ən
çox ölüm halları bu ölkələrdə qeydə alınıb: ABŞ-506 min
nəfər, Braziliya-249,9 min nəfər, Meksika-182,8 min nəfər,
Hindistan-156,7 min nəfər, Böyük Britaniya-122,3 min nəfər,
İtaliya- 96,6 min nəfər, Fransa 85,4 min nəfər, Rusiya 84,8
min nəfər.

ÂÂ Fevralın 28-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif
duman olacaq. Cənub-qərb küləyi
əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 2-4°, gündüz
9-13° isti, Bakıda gecə 2-4°, gündüz
10-12° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
normadan yüksək – 761 millimetr civə
sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80 faiz,
gündüz 50-55 faiz təşkil edəcək.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Havanın temperaturu gecə
0-5° şaxta, gündüz 10-15° isti olacaq.
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Gələcəkdə CEPI-də
hazırlanacaq vaksinlər
insanları koronavirusun
mövcud və mümkün yeni
mutasiyalarından qorumalıdır.
Ölkənin səhiyyə naziri
Bent Hoyenin sözlərinə
görə, koronavirus daim
dəyişir və ətraf mühitə
uyğunlaşır. Tezliklə mövcud
vaksinlərə qarşı daha davamlı olacaq yeni mutasiyalar ortaya çıxa bilər. Bundan qorunmaq üçün Norveç CEPI-yə
əlavə olaraq 200 milyon kron ayırıb.
Norveç hökuməti hesab edir ki, maliyyələşdirilmənin sabitliyi,
vaksinin sürətlə işlənib hazırlanması, yüksək keyfiyyət təminatı
və onların istehsalının təşkil edilməsi çox vacibdir.
Vaksin istehsalçılarının əksəriyyəti adətən virusun yeni
variantları peyda olandan sonra vaksin işləyib hazırlamağa
başlayırlar. Bununla yanaşı CEPI gələcəkdə baş verə biləcək
mutasiyalar da daxil olmaqla, insanları geniş spektrli yeni virus
ştammından qorumaq üçün vaksin hazırlamağa çalışır.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi,
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı,
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında hava əsasən yağmursuz
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 0-5°, yüksək dağlıq
ərazilərdə 9-13° şaxta, gündüz 3-8° isti
olacağı proqnozlaşdırılır.
ÂÂ Gəncə, Qazax, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında hava
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək. Havanın temperaturunun gecə
0-4°, gündüz 11-16° isti olacağı bildirilir.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki,
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba,
Xaçmaz, Qusar rayonlarında hava
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gecəyə doğru havanın yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman

olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın
temperaturunun gecə 1° şaxtadan
4°-dək isti, gündüz 10-15° isti, dağlarda gecə 5-9° şaxta, gündüz 3-8° isti
olacağı ehtimal edilir.
ÂÂ Mərkəzi Aran: Mingəçevir və
Şirvan şəhərlərində, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi,
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar,
Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında hava əsasən yağmursuz
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti,
gündüz 11-16° isti olacağı ehtimalı var.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək.
Havanın temperaturunun gecə 1°
şaxtadan 3°-dək isti, gündüz 7-11° isti,
dağlarda gecə 0-4°, gündüz 6-10° isti
olacağı gözlənilir.

"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

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti
2021-ci ilin mart ayında Novruz
bayramı ilə əlaqədar şəhərin
bayrama uyğun bəzədilməsi məqsədi
ilə kotirovka sorğusu elan edir
Sorğuda iştirak etmək istəyənlər müraciət edə
bilərlər. Kotirovka sorğusunda iştirak üçün sənədlər
9 mart 2021-ci il saat 13.00-dək qəbul olunur.
Zərflərin açılışı 2021-ci il mart ayının 10-u saat
15.00-da Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətində (3-cü
mərtəbə, 1-ci otaq) keçiriləcəkdir.
Əlaqələndirici şəxs – Qalib Abbasov,
Telefon – (02424) 4-37-22.
Ünvan – Şəki şəhəri 20 Yanvar küçəsi 8.

Tender komissiyası

İNDEKS
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TİRAJ
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SİFARİŞ
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QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

